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PPËËRRMMBBLLEEDDHHJJEE  
 
Dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2015 – 2017 përbën finalizimin e fazës së parë, të procesit të 
përgatitjes së kërkesave buxhetore afatmesme 2015 – 2017, proces ky i iniciuar përmes vendimeve të Këshillit të 
Ministrave nr.34, datë 29.01.2014 “Për miratimin e kuadrit makroekonomik e fiskal për periudhën 2015-2017”, 
si dhe vendimit nr.110, datë 27.02.2014 “Për miratimin e tavaneve të përgatitjes së Programit Buxhetor 
Afatmesëm 2015-2017”. 
 
Si çdo vit i gjithë procesi është drejtuar dhe koordinuar nga Grupi për Manaxhimin Strategjik (GMS), i cili është 
ngritur në çdo njësi të qeverisjes qendrore në bazë të Urdhrit të Kryeministrit nr.78, datë 08.05.2006, “Për 
krijimin e grupeve ministrore të punës për Strategji, Buxhet dhe Integrim,’GSBI’, i ndryshuar”, ku një rol të 
veçantë ka luajtur koordinatori i GMS (Nëpunësi Autorizues/Sekretari i Përgjithshëm) në çdo njësi të qeverisjes 
qendrore. Në mënyrë të ngjashme, në përputhje me Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.8, datë 29.03.2012 
“Për procedurat standarde të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm” dhe udhëzimin nr.7, datë 
28.02.2014 “Për përgatitjen e PBA 2015 – 2017 ”, është drejtuar dhe organizuar ky proces edhe në institucionet 
e tjera buxhetore. 
 
Dokumenti i PBA 2015 – 2017 paraqet në detaje qëllimet, objektivat dhe produktet e programeve të secilës prej 
ministrive të linjës, për vitet 2015, 2016 dhe 2017. Kështu, ky dokument ka mundur të realizojë për një kuadër 
afatmesëm lidhjet mes qëllimeve dhe objektivave të politikave, me shpërndarjen e burimeve buxhetore, 
përkatësisht në nivel programi. 
 
Është e rëndësishme për t’u theksuar fakti se, me rritjen progresive të vëmendjes kushtuar procesit të Programit 
Buxhetor Afatmesëm 2015 – 2017, kapaciteti i manaxhimit po përmirësohet vazhdimisht me kalimin e kohës. 
Gjithashtu, Sistemi i Planifikimit të Integruar dhe veçanërisht Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, 
janë bazat e forcimit të vazhdueshëm të procesit të PBA, nëpërmjet sigurimit të informacionit të nevojshëm në 
nivel strategjik të politikave.  
 
Në vijim, projekt dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm, 2015 – 2017  është i strukturuar në tre kapituj:  
 

  Kapitulli i Parë përshkruan rolin e PBA si një instrument i manaxhimit të shpenzimeve publike, pjesë 
përbërëse e Sistemit të Planifikimit të Integruar, si dhe termat kohore që procesi i PBA ndjek gjatë vitit 
buxhetor;  

  Kapitulli i Dytë përshkruan Kuadrin Makroekonomik dhe Fiskal për periudhën 2015 – 2017;  

  Kapitulli i Tretë paraqet në mënyrë të përmbledhur informacionin e siguruar nga ministritë e linjës 
lidhur me Kërkesat Buxhetore Afatmesme 2015 – 2017  dhe konkretisht qëllimet e politikës, objektivat 
dhe produktet për secilin prej programeve të tyre për vitet 2015, 2016 dhe 2017.  

 

Gjithashtu, në këtë dokument përfshihen edhe 2 anekse shoqëruese të strukturuar si më poshtë: 
 
Aneksi 1: Tavanet e shpenzimeve buxhetore 2015 – 2017 , në nivel programi për ministritë e linjës;  
Aneksi 2: Tavanet e shpenzimeve buxhetore 2015 – 2017  në  nivel grup-artikujsh të shpenzimeve,  

për çdo njësi të qeverisjes qendrore; 
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HHyyrrjjee  

AA..11  RRoollii  ii  PPrrooggrraammiitt  BBuuxxhheettoorr  AAffaattmmeessëmm    

 

1. Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument operacional për manaxhimin e 
shpenzimeve publike dhe një komponent kyç i Sistemit të Planifikimit të Integruar. Ai është rezultat i 
dy proceseve: Rishikimit të Politikave dhe Planifikimit të Shpenzimeve dhe Investimeve të Programit. 
Planet e shpenzimeve hartohen nga njësitë e qeverisjes qendrore brenda burimeve që Qeveria ka në 
dispozicion. Ky dokument përdoret për të informuar Kuvendin e Shqipërisë dhe publikun e gjerë 
lidhur me planet e shpenzimeve të Qeverisë për tre vitet e ardhshme të cilat do të çojnë në arritjen e 
objektivave politike të Qeverisë. Ai përcakton kontekstin afatmesëm të Buxhetit Vjetor. 

2. Qëllimet kryesore të PBA janë: 

 Inkurajimi i efektivitetit, eficiencës dhe ekonomisë në kryerjen e shpenzimeve publike;  

 Lidhje e drejtpërdrejt ndërmjet prioriteteve strategjiko-politike të Qeverisë me shpërndarjen e 
burimeve publike dhe kryerjen e shpenzimeve publike; 

 Promovimi i disiplinës fiskale duke mundësuar që shpenzimet publike të planifikohen brenda 
një kuadri realist makroekonomik dhe fiskal; 

 Zgjerimi i vizionit të procesit buxhetor duke siguruar që programet e shpenzimeve të 
planifikohen në një periudhë afatmesme (3-vjeçare). 

 
Dokumenti i PBA hartohet nga Ministria e Financave dhe i jep mundësinë Këshillit të Ministrave për të 
zhvilluar një kuadër të qartë burimesh brenda periudhës afatmesme që do të shërbejë si bazë për 
planifikimin e shpenzimeve publike korrente dhe kapitale. 

Gjithashtu, ai i shërben njësive të qeverisjes qendrore dhe fondeve speciale të tyre pasi mundëson 
përcaktimin prej tyre të politikave dhe programeve në një strukturë koherente, si dhe mundësinë për të 
përcaktuar kostot dhe prioritetet e tyre brenda kontekstit të burimeve të disponueshme, në mënyrë që 
burimet financiare të mund të alokohen tek programet prioritare në periudhën afatmesme.  

Duhet theksuar gjithashtu se procesi i hartimit të PBA është i orientuar mbi bazën e performancës. 
Përparësitë e kësaj mënyre të re të konceptimit të planifikimit të shpenzimeve konsistojnë në përftimin 
e: 

 Kontributit të qartë të produkteve në përmbushjen e objektivave të politikës; 

 Produkteve të matshme; 

 Aktiviteteve të kostueshme. 

Procesi i hartimit të dokumentit të PBA u realizua nga një bashkëpunim i ngushtë ndërmjet Ministrisë së 
Financave me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Departamentin e Programimit 
të Zhvillimit të Financimeve dhe të Ndihmës së Huaj, në Kryeministri dhe Ministrinë e Integrimit. 

AA..22  PPrrooggrraammii  BBuuxxhheettoorr  AAffaattmmeessëmm  ddhhee  SSttrraatteeggjjiiaa  KKoommbbëttaarree  ppërr  ZZhhvviilllliimm  ddhhee  IInntteeggrriimm  

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, me një horizont planifikimi prej 7 vitesh, përcakton 
strategjitë dhe synimet afatshkurtra dhe afatgjata për të gjithë sektorët, bazuar në një vizion kombëtar. 
Ky program do ti shërbejë edhe arritjes së aspiratave të SKZHI-së për Integrimin Europian. 

Për procesin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2015 – 2017, elementi strategjik i PBA u sigurua 
nëpërmjet konsultimit të strategjive sektoriale dhe ndërsektoriale përgjatë procesit të Rishikimit të 
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Politikës së Programit – përcaktimi i qëllimeve dhe objektivave për çdo program buxhetor të ministrive 
të linjës.  

AA..33  PPrroocceessii  ii  PPrreeggaattiittjjeess  ssë  PPBBAA  22001155––  22001177  

 

Tabela 1, paraqet në mënyrë të përmbledhur hapat kryesorë në procesin e pregatitjes së PBA 2015 – 
2017, të ndërmarrë në përputhje me kalendarin e Sistemit të Planifikimit të Integruar dhe kalendarin e 
Manaxhimit të Shpenzimeve Publike për vitin 2013, të miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave 
nr.36, datë 29.1.2014. 

Tabela 1  Fazat e Përgatitjes së PBA-së  

                  FAZAT      KOHA                                               PERSHKRIMI 
1. Kuadri makroekonomik,       
vendosja e prioriteteve dhe 
përgatitja e tavaneve të 

PBA-së për çdo njësi të 
qeverisjes qendrore dhe 
fondet speciale.  

Tremujori I  Përgatitja e tavaneve të përgjithshme dhe vendosja e 
treguesve makroekonomikë përmes parashikimit 
makroekonomik.  

 Identifikimi i prioriteteve të politikave dhe zërave me 
ndikim të rëndësishëm në shpenzime e të ardhura  
(pagat, transfertat vendore, programet e reja, 
projektet kryesor të investimeve publike). 

 Vendosja e tavaneve përgatitore të PBA. 

 Përgatitja e Udhëzimit për Pregatitjen e PBA.  

Qeveria miraton parashikimin Makroekonomik dhe Fiskal, tavanet e përgjithshme dhe tavanet 
përgatitore  të PBA 3-vjeçare për çdo njësi të qeverisjes qendrore dhe fondet speciale të tyre 
2. Rishikimi i Politikës së 
Programit (RPP). 

Tremujori II  Njësitë e Qeverisjes Qendrore përcaktojnë politikat 
për çdo program dhe identifikojnë qëllimet dhe 
objektivat e programit.  

3. Planifikimi i Shpenzimeve 
dhe Investimeve të 
Programit (PSHIP). 

Tremujori II  Brenda tavaneve të miratuara, Njësitë e Qeverisjes 
Qendrore zhvillojnë PSHIP duke identifikuar 
produktet dhe duke i kostuar aktivitetet në bazë të 

fondeve në dispozicion për çdo program. 

Qeveria miraton projekt dokumentin e PBA 
4. Përgatitja e Buxhetit Tremujori III  Përgatitja e Udhëzimit Plotësues për Përgatitjen e 

PBA. 

 Njësitë e Qeverisjes Qendrore paraqesin kërkesat 
buxhetore afatmesme të rishikuara.  

Qeveria miraton projektin e PBA të rishikuar dhe projektligjin e buxhetit vjetor dhe i dërgon në Kuvend 
përkatësisht për informim dhe miratim  
5. Shqyrtimi në Kuvend Tremujori IV  Shqyrtimi dhe miratimi i ligjit vjetor të buxhetit nga 

Kuvendi.  
Shënim: Dokumenti përfundimtar i PBA publikohet në fillim të vitit pasardhës pas miratimit të ligjit vjetor 
të buxhetit nga Kuvendi.  

AA..33..11  RRiisshhiikkiimmii  ii  PPoolliittiikkëss  ssë  PPrrooggrraammiitt  ((RRPPPP))  

 
Nevoja kryesore për një manaxhim efektiv të financave publike është përcaktimi i qartë i politikave. Për 
politikat e reja kjo mund të arrihet nëpërmjet zbatimit të një procesi të mirë të përcaktimit të politikave, 
domethënë nëpërmjet përmirësimit të hartimit të politikave. 
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Procesi i PBA-së merr një rëndësi parësore në përpjekjet e Qeverisë për të lidhur buxhetin vjetor me 
politikat e tij. Për të arritur këtë, politikat duhet të jenë të qarta, të kuptueshme dhe të rishikohen 
rregullisht nëpërmjet një procesi të rishikimit të politikës së programit, i cili është i integruar me procesin 
e planifikimit të shpenzimeve dhe investimeve, përcaktimit të kostove dhe përgatitjes së buxhetit.  

AA..33..22  PPllaanniiffiikkiimmii  ii  SShhppeennzziimmeevvee  ddhhee  IInnvveessttiimmeevvee  ttë  PPrrooggrraammiitt  ((PPSSHHIIPP))  

  
Planifikimi i Shpenzimeve dhe Investimeve të Programit është pjesë e planifikimit strategjik dhe pason 
Rishikimin e Politikës së Programit. Ai përfaqëson pjesën kryesore të procesit të pregatitjes së PBA. PSHIP 
ndërmerret në kontekstin e politikës makroekonomike dhe veçanërisht të nevojës për stabilitet fiskal. 

Ai realizohet gjithashtu në kontekstin e prioriteteve strategjike të Qeverisë dhe të qëllimeve dhe 
objektivave të politikës të përcaktuara për çdo sektor, domethënë, nëpërmjet Rishikimit të Politikës së 
Programit, PSHIP reflekton mënyrën se si Qeveria dëshiron t’i alokojë burimet e saj për secilin sektor. 

Një hap i rëndësishëm për të garantuar që procesi i PSHIP të jetë në përputhje me kuadrin 
makroekonomik e fiskal dhe prioritetet strategjike të Qeverisë, është vendosja e tavaneve të 
shpenzimeve, që përbën kufirin maksimal që mund të shpenzohet ose të planifikohet për t’u shpenzuar, 
për një qëllim të caktuar. PSHIP ndërmerret nga ministritë e linjës duke përdorur sistemin e 
informatizuar të Ministrisë së Financës për Planifikimin e Shpenzimeve dhe Investimeve të Programeve. 
Për njësitë e qeverisjes qendrore që nuk kanë akses në sistemin e informatizuar, planifikimi i 
shpenzimeve mundësohet nëpërmjet formateve përkatëse të përcaktuara në udhëzimin e përgatitjes së 
Programit Buxhetor Afatmesëm. 

AA..44  RRoollii  ii  MMiinniissttrriissë  ssë  FFiinnaannccaavve  nnë  pprroocceessiinn  ee  PPBBAA  

Roli i Ministrisë së Financave përgjatë procesit të PBA është kryesor dhe shumë i rëndësishëm. Ministria 
e Financave gjatë fazës së Rishikimit të Politikës së Programit, duhet të sigurojë që politikat, objektivat 
dhe qëllimet janë të përcaktuara qartë dhe se programet buxhetore dhe rezultatet e synuara do të 
plotësojnë objektivat dhe qëllimet e politikës në një mënyrë që krijon vlerë për para, që do të thotë 
përdorim të shpenzimeve publike në mënyrë ekonomike, eficiente dhe efektive. 

Ndërsa, roli i Ministrisë së Financave në fazën e Planifikimit të Shpenzimeve dhe Investimeve të 
Programit është i dyfishtë.  

i) Dërgon propozime për Tavanet e Përgjithshme të Shpenzimeve dhe Tavanet Përgatitore të PBA-së në 
Këshillin e Ministrave;  

ii) Analiza dhe vlerësimi nëse njësitë e qeverisjes qendrore po arrijnë eficiencën, efektivitetin dhe 
ekonomi në përdorimin e fondeve buxhetore, gjë e cila mbahet në konsideratë gjatë propozimit të 
Tavaneve Përgatitore të PBA-së në Këshillin e Ministrave.  

A.5 Roli i Komitetit të Planifikimit Strategjik  

Komiteti i Planifikimit Strategjik është një strukturë e krijuar pranë Këshillit të Ministrave, e cila 
kryesohet nga Kryeministri. Roli i këtij Komiteti është thellësisht koordinues dhe vendimmarrës, pasi të 
gjitha propozimet e rëndësishme që kanë të bëjnë me Sistemin e Planifikimit të Integruar në përgjithësi, 
dhe Programit Buxhetor Afatmesëm në veçanti, kalojnë detyrimisht për shqyrtim pranë këtij Komiteti 
përpara së të marrin miratimin përfundimtar pranë Këshillit të Ministrave. 

Në procesin e pregatitjes së PBA, Komiteti i Planifikimit Strategjik dhe Këshilli i Ministrave luajnë një rol 
parësor në drejtim të miratimit të një sërë etapash të rëndësishme të tilla si: 

 Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal për periudhën e PBA 
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 Tavanet Përgatitore dhe Përfundimtare  të PBA 

 Kalendari i Sistemit të Planifikimit të Integruar 

 Projekt Dokumentin e PBA 

 Dokumentin e PBA të rishikuar 
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Rritja

 (në % 2013/2012)

Bujqësia, blektori, gjuetia dhe pyjet 1.7

Industria 4.4

Ndërtimi 1.4

Tregti, Hotele dhe Restorante -0.8

Transporti -9.9

Posta dhe komunikacioni 1.9

Sherbime të tjera 0.2

PBB totale 0.4

B. Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal për Periudhën 2015 – 2017   

Kuadri fillestar makroekonomik e fiskal për periudhën 2015 - 2017 është pjesë e Sistemit të Planifikimit 
të Integruar dhe përgatitet nga Ministria e Financave. Kuadri makroekonomik e fiskal përgatitet me 
qëllim që të ofrohet informacion për përcaktimin e përparësive strategjike, shpenzimeve agregate, 
synimeve në lidhje me të ardhurat dhe deficitin, si edhe për përcaktimin e tavaneve për të filluar 
procesin e pёrgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) në nivel ministrie. Kuadri fillestar 
makroekonomik e fiskal miratohet nga Komiteti i Planifikimit Strategjik në muajin e parë të çdo viti dhe 
është subjekt rishikimi dhe përditësimi në dy momente kyç gjatë vitit; në muajin Maj, përpara finalizimit 
të PBA-së dhe të tavaneve të PBA-së për shpenzimet, dhe në muajin Shtator, përpara dërgimit në 
Parlament të projekt-buxhetit të shtetit.  

Kuadri makroekonomik e fiskal për periudhën 2015 - 2017 përbëhet nga dy pjesë kryesore. Në pjesën e 
parë paraqiten vlerësimet mbi zhvillimet ekonomike dhe fiskale më të fundit dhe pjesa e dytë trajton 
parashikimet e treguesve kryesore makroekonomik, parashikimin e burimeve në dispozicion të qeverisë 
dhe shpërndarjen e tyre për periudhën 2015 - 2017. 
 
Zhvillimet Makroekonomike  

Kriza globale ushtroi presion të dukshëm mbi ekonominë shqiptare. Si pasojë e krizës globale, normat e 
rritjes u ulën ndjeshëm. Rritja reale në vitin 2009, u përgjysmua nga trendi i saj historik, por megjithatë 
vijoi të ishte pozitive (3.3 për qind e PBB-së), si rezultat i ekspozimit të kufizuar financiar në tregjet 
ndërkombëtare dhe të një politike fiskale ekspansioniste të iniciuar para krizës. Me lidhje veçanërisht të 
forta ekonomike e tregtare me Italinë dhe Greqinë, kriza në këto vende u reflektua në uljen e 
remitancave dhe eksporteve në ekonominë shqiptare, të cilat çuan në një ngadalësim të 
konsiderueshëm të rritjes ekonomike dhe veçanërisht të të ardhurave buxhetore.  

Ekonomia ka vazhduar me një normë të moderuar rritjeje prej 3.8 për qind në vitin 2010 dhe 3.1 në vitin 
2011. Në vitin 2012 dhe përgjatë vitit 2013, rritja ekonomike është dobësuar edhe më tej. Norma e 
rritjes ekonomike u ul në 1.6 % në 2012 dhe vijoi të ulej ndjeshëm gjatë 2013. Gjatë vitit 2013 rritja 
ekonomike e vlerësuar prej INSTAT rezultoi në 0.4 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më 
parë. Kërkesa e brendshme vijoi të ishte mjaft e dobët. Kërkesa e jashtme ka qenë gjeneratori kryesor i 
rritjes në dy vitet e fundit, megjithatë, ajo mbetet e kushtëzuar nga zhvillimet e pafavorshme në 
ekonomitë e eurozonës dhe të një baze jo të diversifikuar eksportuesish, si përsa i takon produkteve, 
ashtu edhe tregjeve. 

Sektori real   Në vitin 2013, ritmi i rritjes ekonomike u reduktua edhe më tej duke regjistruar nivelin 
prej 0.4 %. Ndryshe nga vitet e mëparshme, gjatë vitit 2013, krahasuar me vendet e Ballkanit 
Perëndimor, Shqipëria ishte i vetmi vend ku rritja ekonomike u ngadalësua.  

Vlera e ulët e rritjes ekonomike, nën potencialin e saj dhe mesataren prej rreth 3 % të katër viteve të 
fundit nën trysninë e krizës globale, reflekton situatën ekonomike të eurozonës, veçanërisht atë të 

partnerëve kryesorë  tregtarë të Shqipërisë, si dhe 
pasigurinë e rritur të agjentëve ekonomikë e lidhur 
edhe me faktorë specifikë të përkohshëm gjatë 
vitit 2013. Edhe akumulimi i detyrimeve të 
prapambetura të qeverisë ndaj sektorit privat, 
veçanërisht në dy vitet e fundit, ishte një faktor i 
cili rëndoi bilancet e bizneseve private, përfshirë 
bankat, e rrjedhimisht përkeqësoi akoma më tej 
pozicionin e agjentëve ekonomikë për të vijuar 
normalisht me aktivitetin e tyre ekonomik. 
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Sektori i “Industrisë nxjerrëse” ka 
udhëhequr aktivitetin ekonomik gjatë vitit 
2013 me një rritje reale prej rreth 14.5 për 
qind, pasuar nga “Posta dhe 
komunikacioni” dhe “Bujqësia” me një 
rritje në terma real respektivisht prej rreth 
1.9 për qind dhe 1.7 për qind. Gjatë vitit 
2013 kontribut pozitiv dha edhe 
“Ndërtimi” me një rritje reale prej rreth 
1.4 për qind. Sektorët që kanë patur 
tkurrje kanë qenë “Tregti, Hotele dhe 
Restorante” me 0.8 për qind dhe 
“Transporti” me 9.9 për qind. 

Të dhënat e papunësisë sipas Anketës 
Tremujore të Forcave të Punës (LFS) tregojnë një rritje të papunësisë në vitin 2013 krahasuar me 2012. 
Në fund të vitit 2013 numri i personave të punësuar në moshë pune (15-64 vjeç) ishte 922,840. 
Krahasuar me fundin e vitit 2012 ai u ul me 112,651 persona ose 10.9 %. Numri i personave të papunë në 
moshë pune ishte 189,230. Krahasuar me 2012  ai u rrit me 14,706 persona. Shkalla e papunësisë në 
fundin e vitit 2013 ishte 17 % kundrejt 14.4 % që ishte  një vit më parë (duke pësuar një rritje prej 2.6 
pikë për qindje). 

  

Sektori monetar   Kërkesa agregate e dobët, inflacioni i ulët i importuar dhe pritjet e ulëta mbi 
inflacionin vazhduan ta zbusin rritjen e çmimeve. Norma mesatare vjetore e inflacionit në vitin 2013 
ishte 1.9 për qind, duke qenë lehtësisht poshtë intervalit të tolerancës së politikës monetare prej 2 %  - 4 
%.  Norma e inflacionit ka shënuar vlera më të larta në 6 muajt e parë të vitit me një vlerë mesatare prej 
2.3 % dhe u reduktua në gjysmën e dytë të tij duke arritur një vlerë mesatare prej 1.3%.  

Gjatë vitit 2013 depozitat janë rritur me 2.1 për qind dhe kredia për ekonominë u ul me 1.2 për qind në 
krahasim me vitin 2012. Pjesa më e madhe e kontributit në rënien e stokut total të kredisë gjatë kësaj 
periudhe ka ardhur prej kredive akorduar biznesit privat. Gjatë vitit 2013 u vunë re nga ana e bankave 
një prirje shtrënguese e standardeve të bizneseve dhe disi lehtësuese të standardeve të individëve. 
Faktorët që ndikuan në shtrëngimin e standardeve të kredisë për biznese vijojnë të mbeten problemet 
specifike të sektorit ku operon biznesi, gjendja e huave me probleme në sistemin bankar dhe situata 
makroekonomike në vend. Faktorët kryesorë që ndikuan në lehtësimin e standardeve të kredisë dhënë 
individëve, ishin konkurrenca dhe gjendja e likuiditetit. 

Gjatë tremujorit të fundit niveli i kredive të këqija u ul me një pikë përqindje. Gjithsesi, niveli i këtyre 
kredive mbetet i lartë në nivelin 23.2 %.  
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Sektori i jashtëm Pozicioni i jashtëm në vitin 2013 ka pasur përmirësim në krahasim me vitin 2012. 
Bilanci i pagesave në vitin 2013 regjistroi një tepricë prej rreth 104 milionë euro nga një deficit prej 77 
milionë euro në vitin 2012.  

Gjatë vitit 2013 deficiti i llogarisë korrente shënoi një rritje prej rreth 5 % kundrejt vitit 2012. Në terma të 
PBB, deficiti i llogarisë korrente për vitin 20113 ishte rreth 10.6 %, duke qëndruar thuajse në të njëjtin 
nivel prej 10.3 % të PBB të një viti më parë. Deficiti tregtar i mallrave u reduktua me rreth 13.5 % gjatë 
2013 në terma vjetorë, ku eksportet shënuan një rritje vjetore prej rreth 13.5 %, ndërsa importet një ulje 
prej rreth 1.8 %. Ndërkohë, ky përmirësim i deficitit tregtar të mallrave është kundrapeshuar me 
kontributin negativ të rritjes së importit të shërbimeve prej rreth 12.8 % dhe vijueshmërinë e rënies së të 
ardhurave hyrëse nga emigrantët prej rreth 26.4% kundrejt vitit 2012. 

Flukset hyrëse të investimeve të huaja direkte patën rritje prej rreth 38.6 % gjatë vitit 2013 krahasuar me 
vitin 2012, duke kapur nivelin e 923 milionë eurove. Të zhveshura prej të hyrave nga privatizimet e katër 
HEC-ve gjatë vitit 2013, flukset hyrëse të investimeve të huaja direkte u rritën me rreth 21.8 % kundrejt 
vitit 2012. Në total, bilanci i pagesave ishte pozitiv dhe si rezultat, rezervat valutore pësuan rritje duke 
bërë që në fund të vitit të ishin të mjaftueshme për të mbuluar rreth 4.6 muaj importe mallrash e 
shërbimesh.  

Njësoj si zhvillimet në kursin e këmbimit të vitit 2012, lëvizjet e Lekut gjatë vitit 2013 ishin të moderuara, 
ku Leku ka qëndruar relativisht i stabilizuar kundrejt valutave të tjera të huaja. Stabiliteti relativ i Lekut 
gjatë kësaj periudhe reflektohet nga qëndrueshmëria në bilancin ofertë-kërkesë në tregjet monetare, 
stabilizimin e pritjeve në vlerën e monedhës kombëtare dhe të tkurrjes së bilancit tregtar. Leku pati një 
mbiçmim mesatarisht me 0.9 për qind kundrejt euros gjatë vitit 2013. 

Kuadri makroekonomik afatmesëm 

Skenari bazё i kuadrit makroekonomik, mbështetet nё linjën aktuale tё politikave makroekonomike, nё 
linjën aktuale tё politikave e reformave ekonomiko-strukturore qeveritare, nё sjelljen dhe nё 
bashkëveprimin racional tё agjentëve ekonomikё brenda kontureve tё ambientit tё brendshëm e tё 
jashtёm makroekonomik, i cili duket si mё i mundshmi pёr periudhën afatmesme nё vijim. Nё kryerjen e 
këtyre parashikimeve janë ngritur një set supozimesh bazë, si dhe janë përdorur njё set i gjerё tё 
dhënash statistikore makroekonomike tё gjeneruara prej institucioneve si: Instituti i Statistikave, Banka e 
Shqipёrisё, Ministria e Financave, Fondi Monetar Ndёrkombёtar, Eurostat, Banka Qendrore Evropiane, 
etj. Kёto statistika janë kryesisht nё formёn e serive kohore me frekuencё vjetore, tremujore e mujore. 
Kohëzgjatja e tyre e marrё nё konsideratё pёr ndërtimin e kёtij kuadri ёshtё pёrgjithёsisht qё prej vitit 
1996.  Pasi janë ndejkur tё gjitha etapat metodologjike tё parashikimit, testimit, analizat krahasuese, 
statike, dinamike, e pasi kryhen njё sërё testesh konsistence, skenari bazё i përftuar synon tё paraqesё 
situatën makroekonomike pёrgjithёsisht mё tё mundshme e maksimalisht konsistente nё aspektin e njё 
ekonomie tё plotё e integrale.  

Skenari bazë makroekonomik është ngritur në një konsultim të ngushtë me Fondin Monetar 
Ndërkombëtar. 

Sektori real   

Gjatë vitit 2013, zhvillimet makroekonomike janë karakterizuar nga një rritje shumë e dobët, inflacion i 
ulët, me baza relativisht të shëndosha financiare, me një përmirësim në llogarinë korrente dhe me një 
bilanc pozitiv të pagesave, përkeqësim të pozicionit fiskal dhe me pasiguri të larta të perceptuara prej 
agjentëve ekonomikë. Kërkesa e brendshme ka vazhduar të jetë nën presion në mënyrë të 
konsiderueshme si rezultat i pasigurive për të ardhmen, pozitave të të ardhurave të familjare, kushteve 
relativisht të shtrënguara të kreditimit. Komponenti publik i kërkesës së brendshme agregate ka 
ndihmuar të balancojë konsumin dhe investimet private që ishin disi të ulëta. Njësoj si në vitin 2012, 
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kërkesa e huaj ka vijuar të gjenerojë pothuajse të gjithë rritjen në vitin 2013. E gjithë kjo rezultoi që viti 
2013 të shënojë nivelin më të ulët të rritjes ekonomike gjatë pesë viteve të fundit nën presionin e krizës 
globale, prej 0.4 %. 

Në të ardhmen, rritja pritet të përshpejtohet disi në vitin 2014, sidomos në pjesën e dytë të vitit. 
Pasiguritë në lidhje me zgjedhjet elektorale të vitit 2013 priten të veniten, si dhe priten hyrje të kapitalit 
të huaj nga institucionet financiare ndërkombëtare të cilat do të kanalizohen kryesisht në pagesat e 
borxheve të qeverisë ndaj sektorit privat. Gjithashtu edhe një përmirësim i mundshëm në ekonomitë e 
eurozonës rrisin gjasat për një rritje më të lartë në vitin 2014 prej 2.1 %.  

Hendekut i prodhimit pritet që gradualisht të fillojë mbyllet duke nisur që nga viti 2015 dhe duke 
vazhduar në vitet e ardhshme. Rritja pritet të ketë një bazë më të gjerë, pasi pritet që besimi i agjentëve 
ekonomikë të vijë duke u përmirësuar në përputhje me rimëkëmbjen e aktivitetit ekonomik global dhe 
veçanërisht të Italisë dhe Greqisë. Familjet dhe bizneset do të fillojnë të përfitojnë nga kushtet monetare 
stimuluese. 

Bilanci i jashtëm i ekonomisë mund të vazhdojë të përmirësohet në vitet e ardhshme. Kjo së bashku me 
konsolidimin e pozicionit fiskal do të mbështesë forcimin e stabilitetit  makroekonomik dhe kredibilitetit 
të perceptuar nga agjentët e tjerë të ekonomisë. Kjo do të çojë në prime të ulëta të rrezikut për 
ekonominë dhe do të kontribuojë në nxitjen e ndërmjetësimit financiar dhe në një hyrje më të 
qëndrueshme të flukseve të kapitalit të huaj. Gjithashtu, korrigjimi i vijueshëm i disbalancave në sektorin 
e jashtëm do të çojë në një përmirësimin të raportit të hendekut ndërmjet kursimeve dhe investimeve 
në vend. 

Pavarësisht pritshmërive për një përshpejtim të ritmeve të rritjes dhe ngushtim të hendekut të 
prodhimit, ekonomia është parashikuar të vazhdojë të operojë nën potencial, si në periudhën 
afatshkurtër edhe në atë afatmesme, duke lënë të kuptohet për presione të ulëta inflacioniste nga ana e 
kërkesës. 

PBB: Kërkesa agregate 

Konsumi final parashikohet të rritet në terma reale me një normë mesatare vjetore prej 1.5 % gjatë 
periudhës afatmesme në vijim. Në mënyrë të veçantë, rritja reale e konsumit parashikohet në 0.2 % në 
vitin 2014 duke kontribuar me 0.2 pikë përqindje në rritjen ekonomike për këtë vit. Gjatë vitit 2015 rritja 
e konsumit parashikohet të përshpejtohet në 1.5 %, duke kontribuar me rreth 1.3 pp në rritjen reale 
ekonomike të përgjithshme dhe të rritet me 2.7 % në vitin 2016 duke kontribuar me 2.3 pikë përqindje. 

Investimet (Formimi Bruto i Kapitalit Fiks) gjatë 2014-2017 parashikohet të përjetojnë një rritje vjetore 
mesatare reale prej 1.5 %. Në vitin 2014 investimet parashikohet të tkurren me -0.4  % në terma real 
duke kontribuar me -0.1 pp në rritjen e PBB. Tkurrja është rrjedhojë e nivelit më të ulët të investimeve 
publike krahasuar me vitin 2013 prej rreth 9.9 % më pak, ndërsa investimet private parashikohen të 
rriten me rreth 2.3 % në terma real. Në vitin 2015 investimet totale parashikohet të rritet me 4.3 % duke 
kontribuar me  1.2 pp. Në vitin 2016 investimet janë parashikuar të rriten me 5.8 % me një kontribut prej 
1.0 pikë përqindjeje në rritjen reale ekonomike. 

Eksporti neto i mallrave dhe shërbimeve parashikohet të vazhdojë përmirësimin e bilancit të tij neto gjatë 
periudhës afatmesme. Është parashikuar që për vitin 2014 deficiti i mallrave dhe shërbimeve të 
përmirësohet me 12.2 % në terma real, duke kontribuar me 2.0 pikë përqindje në rritjen e PBB-së së 
parashikuar prej 2.1% për vitin 2014. Përmirësimi i balancës parashikohet të vijojë edhe në vitin 2015 me 
rreth 5.8% dhe me 2.0 % në vitin 2016, duke kontribuar përkatësisht me 0.8 pikë përqindje dhe 0.3 p.p. 
në rritjen ekonomike për këto dy vite. Përmirësimi i eksporteve neto parashikohet të vijë nga një rritje të 
qëndrueshme të eksporteve të mallrave dhe shërbimeve , por edhe nga ulja e importeve të mallrave dhe 
zëvendësimi i tyre me ato të prodhuara në vend.  
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Ndryshimet në inventar janë supozuar me një kontribut neutral (zero pp) në kërkesën agregate dhe 
rritjen reale të PBB-së. 

PBB: Oferta Agregate 

Sipas optikës së ofertës agregate, ecuria e pritshme sipas aktiviteteve ekonomike kryesore paraqitet si 
vijon. 

Prodhimi bujqësor, duke supozuar kushte normale klimaterike, është projektuar të rritet çdo vit me 
mesataristh rreth 4.4 % për periudhën e ardhshme 2014-2017, me një kontribut mesatar në rritjen e 
PBB- së me rreth 0.9 p.p në vit. 

Prodhimi industrial, duke përfshirë industrinë nxjerrëse dhe atë të prodhimit, parashikohet të rritet 
mesatarisht me 6.1 % në vit për periudhën afatmesme 2014 - 2017, duke kontribuar mesatarisht me 0.7 
pikë përqindje në vit në rritjen e parashikuar të PBB-së për çdo vit. 

Ndërtimi, për vitin 2014 parashikohet të vijojë me një rënie, ndonëse më e moderuar se vitet e shkuara, 
ndërsa parashikohet të kthehet në norma pozitive të rritjes për vitet 2015, 2016 dhe 2017. Mesatarisht 
ndërtimi parashikohet të rritet në terma reale me 1.5 % gjatë vitit 2014-2017, duke kontribuar pozitivisht 
në rritjen e përgjithshme të aktivitetit ekonomik me një mesatare prej 0.1 pp në vit. 

Shërbimet, janë parashikuar të rriten mesatarisht me 2.7 % në vit gjatë periudhës afatmesme 2014-2017, 
duke kontribuar mesatarisht me 1.4 pp në vit në rritjen e përgjithshme ekonomike. Kontributi kryesor 
pritet të vijë nga Shërbimet e tjera. Tregti, Hotele dhe Restorante gjithashtu priten të kenë një kontribut 
në rritje gjatë gjithë horizontit kohor të ardhshëm. 

Bazuar në parashikimet e mësipërme të kërkesës dhe ofertës agregate, skenari bazë i paraqitur 
parashikon një rritje reale të PBB-së prej 2.1 % në vitin 2014, 3.3.% në vitin 2015, 4.2% në vitin 2016 dhe 
4.5% në vitin 2017. Në tabelën më poshtë paraqiten parashikimet e treguesve kryesorë makroekonomik 
për periudhën 2014 – 2017. 
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Politikat tatimore dhe parashikimi i të ardhurave tatimore për periudhën afatmesme 

 

Në parashikimin e të ardhurave për buxhetin e shtetit të miratuar për vitin 2014 janë mbajtur në 
konsideratë vlerësimet për ecurinë e ekonomisë, të ardhurat e pritshme nga mirëadministrimi dhe 
efektet e Paketës Fiskale për vitin 2014. 

Totali i të ardhurave për 2014 është planifikuar në nivelin e 364.7 miliardë lekë, me një rritje prej 11.9 
për qind kundrejt të ardhurave të buxhetit të rishikuar për vitin 2013, ose në nivelin 25.7 për qind të 
PBB-së, nga ku: 

- Të ardhurat nga tatimet e doganat parashikohet të jenë 260.5 miliardë lekë, me një rritje prej 16.2 
për qind krahasuar me buxhetin e rishikuar të vitit 2013, ose rreth 18.4 për qind të PBB-së;  

- Të ardhurat nga fondet speciale, ku përfshihen kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore 
dhe të ardhurat për kompensimin në vlerë të pronarëve parashikohen në 63.8 miliardë lekë, me një 
rritje prej 7.0 për qind krahasuar me buxhetin e rishikuar për vitin 2013, ose rreth 4.5 për qind e PBB-
së; 

- Parashikimi për të ardhurat nga pushteti lokal për vitin 2014 është 10.7 miliardë lekë, me një rritje 
prej 8.6 për qind kundrejt buxhetit të rishikuar për vitin 2013, ose 0.8 për qind e PBB-së;  

- Të ardhurat jo-tatimore parashikohen në masën 21.1 miliardë lekë, ose 1.5% të PBB-së; 

Treguesit kryesorë makroekonomik 

2013 2014 2015 2016 2017

Vler. Para. Para. Para. Para.

Popullsia Milion 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Inflacioni (mesatar) % 3.4 2.3 3.6 3.5 2.0 1.9 2.7 2.8 3.0 3.0

Deflatori i PBB % 4.7 2.0 2.6 1.8 2.1 1.7 2.3 2.5 2.7 2.8

Kursi i këmbimit (mesatar) Lek / USD 83.9 95.0 103.9 100.9 108.2 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0

Kursi i këmbimit (mesatar) Lek / Euro 122.8 131.6 137.7 140.5 139.0 140.3 140.0 140.0 140.0 140.0

Faktori i Konvertimit sipas Paritetit te Fuqisë Blerese (PPP) Lek / USD 41.8 41.7 44.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5

Rritja reale e PBB % 7.5 3.3 3.8 3.1 1.3 0.7 2.1 3.3 4.2 4.5

PBB Lek miliardë 1,089.3 1,148.1 1,222.5 1,282.3 1,326.0 1,358.0 1,418.0 1,502.0 1,607.0 1,726.0

PBB USD miliardë 13.0 12.1 11.8 12.7 12.3 12.8 13.4 14.2 15.2 16.3

PBB Euro miliard 8.9 8.7 8.9 9.1 9.5 9.7 10.1 10.7 11.5 12.3

PBB për banor Lek mijë 372.2 396.1 425.9 451.0 470.9 487.2 508.7 538.8 576.5 619.2

PBB për banor USD 4,436.2 4,170.3 4,097.8 4,470.0 4,353.0 4,596.5 4,798.9 5,083.1 5,438.5 5,841.2

PBB për banor Euro 3,031.5 3,010.3 3,092.9 3,209.8 3,388.4 3,473.0 3,633.4 3,848.7 4,117.7 4,422.6

PBB për banor USD-PPP 8,900.7 9,488.4 9,578.6 9,922.3 10,359.9 10,716.9 11,190.5 11,853.4 12,682.0 13,621.1

Norma e papunësisë (vitet 2012/13 sipas Anketës së Forcave të Punës-INSTAT) % ... ... ... ... 14.4 16.9 16.2 15.5 14.3 12.1

Të ardhurat totale % të PBB 26.7 26.0 26.6 25.8 24.9 24.0 25.7 26.0 26.5 27.1

Shpenzimet totale % të PBB 32.3 33.1 29.7 29.3 28.4 30.1 32.2 30.8 29.9 28.4

Bilanci i përgjithshëm % të PBB -5.5 -7.0 -3.1 -3.6 -3.5 -6.1 -6.5 -4.8 -3.4 -1.3

Bilanci primar fiskal % të PBB -2.7 -3.9 0.3 -0.4 -0.3 -2.9 -3.2 -1.3 0.2 2.3

Bilanci korrent fiskal % të PBB 3.1 1.3 2.4 1.9 1.2 -0.5 -1.7 0.3 1.6 3.7

Huamarrje totale neto % të PBB 4.9 4.6 3.1 3.9 3.2 5.5 6.4 4.8 3.4 1.3

Borxhi Publik Total % të PBB 54.7 59.5 58.5 60.3 62.5 70.5 72.1 71.7 69.2 65.6

Borxhi publik i qeverise se pergjithshme % të PBB 51.3 55.5 54.8 56.5 58.4 61.3 65.1 66.3 65.4 62.2

Borxhi publik jashte treguesve fiskale % të PBB 3.4 4.0 3.7 3.8 4.1 9.2 7.0 5.4 3.8 3.4

Bilanci I llogarisë korrente % të PBB -15.6 -15.2 -11.5 -13.0 -10.7 -10.0 -8.3 -7.6 -7.3 -8.1

Bilanci tregtar (Mallra & Shërbime) % të PBB -26.6 -24.4 -20.8 -23.1 -18.9 -16.5 -14.1 -12.7 -11.8 -12.1

Mallra % të PBB -27.4 -26.4 -23.5 -24.6 -21.0 -17.0 -16.8 -15.2 -14.6 -15.4

Eksporte % të PBB 10.3 8.6 13.2 15.4 16.0 17.8 19.1 20.4 21.9 23.5

Importe % të PBB -37.7 -35.0 -36.7 -40.0 -36.9 -34.8 -35.9 -35.6 -36.5 -38.9

Bilanci i pagesave % të PBB 2.1 -0.3 2.0 -0.3 0.8 0.6 2.2 2.5 2.9 3.0

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipёrisё, Ministria e Financave, FMN, BB

20122008 2009 2010 2011Treguesit Njësia
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- Të ardhurat nga ndihmat parashikohen rreth 8.5 miliardë lekë, ose 0.6 për qind e PBB-së. 

 

Sipas zërave parashikimi për 2014 është si vijon. 

Të ardhurat nga TVSH-ja 

Të ardhurat në total nga TVSH-ja parashikohen në nivelin 118.4 miliardë lekë, me rritje 8.5 për qind 
kundrejt buxhetit të rishikuar për vitin 2013, ose rreth 8.3 për qind të shprehura si raport ndaj PBB-së. 
Parashikimi për TVSH-në bazohet në pritshmërinë e aktivitetit ekonomik për sektorë të veçantë të 
ekonomisë, në parashikimet e nivelit nominal të importeve, në prirjen historike të koeficientit të 
elasticitetit të këtyre të ardhurave ndaj nivelit nominal të importeve të mallrave, si dhe në pritshmëritë 
lidhur me përmirësimin administrativ në mbledhjen e kësaj takse. Efekt në të ardhurat e pritshme do të 
ushtrojnë dhe politikat tatimore, të analizuara në detaj më lart. 

Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin  

Të ardhurat në total për tatim-fitimin janë parashikuar në 23 miliardë për vitin 2014, nga 15 mld lekë të 
pritshme për vitin 2013. Në raport me PBB-në, të ardhurat nga tatimi mbi fitimin arrijnë në rreth 1.6 për 
qind. Parashikimi për këtë zë është bazuar në parashikimin për rritjen e bazës së tatueshme e lidhur 
kryesisht me ecurinë e aktivitetit ekonomik, si dhe të përmirësimeve të pritshme në aspektin 
administrativ. Efekti i ndryshimit të normës tatimore (siç analizohet më lartë) është rreth 7 miliardë lekë 
për vitin 2014. 

Të ardhurat nga Akciza 

Të ardhurat që parashikohet të mblidhen nga Akciza për vitin 2014, janë rreth 48.4 miliardë lekë, me 
rritje vjetore 29.5 për qind kundrejt buxhetit të rishikuar për vitin 2013, ose në nivelin 3.4 për qind të 
PBB-së. Efektin dominues në rritjen e të ardhurave e ka rritja e nivelit të taksimit për disa nga mallrat 
kryesorë me Akcizë në Republikën e Shqipërisë, si: cigaret, duhani me të dredhur, pijet alkoolike dhe 
birra. 

Tatimi mbi të ardhurat personale  

Nga tatimi mbi të ardhurat personale, parashikohet një nivel të ardhurash prej 28.5 miliardë leke, ose 0.3 
për qind më shumë se vlera e buxhetit të rishikuar për vitin 2013. Në raport me PBB-në, të ardhurat 
arrijnë në rreth 2.0 për qind. Të ardhurat do të ndikohen kryesisht nga reformimi i taksimit mbi pagat, 
nga tatim i sheshtë në tatim progresiv, siç shpjegohet më lart. Efekti në të ardhura i reformës tatimore 
për TAP-in vlerësohet në 1.5 miliardë më pak në terma vjetorë. 

Të ardhurat nga taksat nacionale dhe të tjera 

Të ardhurat nga taksat nacionale për vitin 2014 parashikohet të jenë rreth 36.4 miliardë lekë, me rritje 
26.9 për qind ndaj buxhetit të rishikuar për vitin 2013 (ose 2.6 për qind e PBB-së). Parashikimet për të 
ardhurat nga kjo taksë janë bazuar në parashikimet e rritjes së aktivitetit ekonomik, parashikimet për 
ecurinë e eksporteve, të cilat ndikojnë në mënyrë direkte të ardhurat nga renta minerare, trendi historik 
i rritjes së tyre dhe pritshmëria për përmirësimin administrativ në mbledhjen e saj. Efekt do të ushtrojë 
rritja e taksës së qarkullimit mbi benzinën dhe gazoilin, e vlerësuar në rreth 5.5 miliardë lekë shtesë për 
vitin e ardhshëm. 

Të ardhurat nga taksa doganore 

Për vitin 2014 parashikohet të mblidhen nga taksa doganore rreth 5.9 miliardë lekë, me një rritje prej 5.7 
për qind krahasuar me buxhetin e rishikuar 2013. Pjesa më e madhe e efekteve negative të reduktimit të 
tarifave, për shkak të zbatimit të tarifave preferenciale nga reduktimet që rrjedhin nga marrëveshjet e 
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tregtisë së lirë me vendet e rajonit (CEFTA), me Turqinë dhe me vendet e Bashkimit Evropian, janë 
ezauruar, edhe pse do të vijojnë me ritme më të zbutura, kështu që ecuria e të ardhurave nga taksa 
doganore për vitin në vijim lidhet kryesisht me ecurinë e importeve të taksuara.  

Të ardhurat nga fondet speciale 

Të ardhurat nga fondet speciale për vitin 2014 parashikohen në rreth 63.8 miliardë lekë, me një rritje 
prej 6.5 për qind krahasuar me shifrën e buxhetit të rishikuar për vitin 2013. Prej këtyre, të ardhurat nga 
kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të parashikuara për vitin 2014 janë në nivelin 62.5 
miliardë lekë, ose rreth 7 për qind më shumë se buxheti i rishikuar për vitin 2013, ndërsa rreth 1.6 
miliardë lekë pritet të arkëtohen prej pagesave të legalizimit të pronave në fondin e të ardhurave për 
kompensimin në vlerë të pronarëve. Parashikimi i të ardhurave nga kontributet për vitin 2014 bazohet në 
parashikimet për rritjen e aktivitetit ekonomik, të punësimit, të nivelit të pagave, në uljen e 
vazhdueshme të informalitetit në tregun e punës dhe në efektin e pritshëm të heqjes së nivelit tavan për 
llogaritjen e kontributeve shëndetësore.  

Të ardhura nga pushteti vendor 

Të ardhurat nga pushteti vendor për vitin 2014 pritet të arrijnë nivelin 10.7 miliardë lekë me një rritje 
prej 8.6 për qind ndaj buxhetit të rishikuar për vitin 2013, duke arritur nivelin 0.8 për qind të PBB-së. 
Parashikimi për këtë grup taksash është bazuar në parashikimin për rritjen ekonomike nominale, si dhe 
në përmirësimin e pritshëm administrativ në mbledhjen e të ardhurave, kryesisht lidhur me tatimet mbi 
pasurinë. Politikat tatimore që prekin këtë grup taksash pritet të kenë një efekt buxhetor neto prej 300 
milionë lekë.  

Të ardhurat jo-tatimore 

Parashikimi i të ardhurave jo-tatimore për vitin 2014 është 21.1 miliardë lekë ose 12.3 për qind më pak 
se në buxhetin e rishikuar për vitin 2013. Këtu bie në sy një rënie e nivelit të fitimit që transferohet nga 
Banka e Shqipërisë në buxhetin e shtetit, e cila historikisht ka qenë në nivelin rreth 5 miliardë lekë dhe 
për vitin 2014 parashikohet në nivelin 1.5 miliardë lekë. 

Të ardhurat nga ndihmat 

Parashikimi i të ardhurave nga ndihmat për vitin 2014 është 8.5 miliardë lekë, bazuar në informacionet 
për projektet të cilat pritet të financohen nga donatorët gjatë vitit 2014. 

Të ardhurat e pritshme për tre vitet 2015-2017 janë bazuar në buxhetin e miratuar për vitin 2014, 
kuadrin makro-fiskal 2015-2017 dhe metodologjinë tashmë standarde të kryerjes së këtyre 
parashikimeve, në katër indikatorët kryesorë: 

- Ndikimi i treguesve makroekonomikë; 

- Politikat tatimore; 

- Përmirësimet administrative në mbledhjen e të ardhurave tatimore dhe doganore; 

- Elementet specifike sipas zërave të të ardhurave, sjellja, ndërvarësia dhe korrelimi tipik i tyre me 
variablat ekonomike. 
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Treguesit kryesorë makroekonomik              

Treguesit Njësia 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 2014 2015 2016 2017 

Vler. Para. Para. Para. Para. 

                        
Popullsia Milion 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 
            
Inflacioni (mesatar)  % 3.4 2.3 3.6 3.5 2.0 1.9 2.7 2.8 3.0 3.0 
Deflatori i PBB % 4.7 2.0 2.6 1.8 2.1 1.7 2.3 2.5 2.7 2.8 
Kursi i këmbimit (mesatar) Lek / USD 83.9 95.0 103.9 100.9 108.2 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 
Kursi i këmbimit (mesatar) Lek / Euro 122.8 131.6 137.7 140.5 139.0 140.3 140.0 140.0 140.0 140.0 
Faktori i Konvertimit sipas Paritetit të Fuqisë Blerëse (PPP) Lek / USD 41.8 41.7 44.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 
            
Rritja reale e PBB  % 7.5 3.3 3.8 3.1 1.3 0.7 2.1 3.3 4.2 4.5 

PBB 
Lek 
miliardë 

1,089.3 1,148.1 1,222.5 1,282.3 1,326.0 1,358.0 1,418.0 1,502.0 1,607.0 1,726.0 

PBB 
USD 
miliardë 

13.0 12.1 11.8 12.7 12.3 12.8 13.4 14.2 15.2 16.3 

PBB 
Euro 
miliard 

8.9 8.7 8.9 9.1 9.5 9.7 10.1 10.7 11.5 12.3 

PBB për banor Lek mijë 372.2 396.1 425.9 451.0 470.9 487.2 508.7 538.8 576.5 619.2 
PBB për banor  USD 4,436.2 4,170.3 4,097.8 4,470.0 4,353.0 4,596.5 4,798.9 5,083.1 5,438.5 5,841.2 
PBB për banor  Euro 3,031.5 3,010.3 3,092.9 3,209.8 3,388.4 3,473.0 3,633.4 3,848.7 4,117.7 4,422.6 
PBB për banor  USD-PPP 8,900.7 9,488.4 9,578.6 9,922.3 10,359.9 10,716.9 11,190.5 11,853.4 12,682.0 13,621.1 
Norma e papunësisë (vitet 2012/13 sipas Anketës së Forcave të Punës-
INSTAT) 

% ... ... ... ... 14.4 16.9 16.2 15.5 14.3 12.1 

            
Të ardhurat totale % të PBB 26.7 26.0 26.6 25.8 24.9 24.0 25.7 26.0 26.5 27.1 
Shpenzimet totale % të PBB 32.3 33.1 29.7 29.3 28.4 30.1 32.2 30.8 29.9 28.4 
Bilanci i përgjithshëm  % të PBB -5.5 -7.0 -3.1 -3.6 -3.5 -6.1 -6.5 -4.8 -3.4 -1.3 
Bilanci primar fiskal % të PBB -2.7 -3.9 0.3 -0.4 -0.3 -2.9 -3.2 -1.3 0.2 2.3 
Bilanci korrent fiskal % të PBB 3.1 1.3 2.4 1.9 1.2 -0.5 -1.7 0.3 1.6 3.7 
Huamarrje totale neto % të PBB 4.9 4.6 3.1 3.9 3.2 5.5 6.4 4.8 3.4 1.3 
Borxhi Publik Total % të PBB 54.7 59.5 58.5 60.3 62.5 70.5 72.1 71.7 69.2 65.6 

Borxhi publik i qeverisë së përgjithshme % të PBB 51.3 55.5 54.8 56.5 58.4 61.3 65.1 66.3 65.4 62.2 
Borxhi publik jashtë treguesve fiskale % të PBB 3.4 4.0 3.7 3.8 4.1 9.2 7.0 5.4 3.8 3.4 
            

Bilanci I llogarisë korrente % të PBB -15.6 -15.2 -11.5 -13.0 -10.7 -10.0 -8.3 -7.6 -7.3 -8.1 
Bilanci tregtar (Mallra & Shërbime) % të PBB -26.6 -24.4 -20.8 -23.1 -18.9 -16.5 -14.1 -12.7 -11.8 -12.1 

Mallra % të PBB -27.4 -26.4 -23.5 -24.6 -21.0 -17.0 -16.8 -15.2 -14.6 -15.4 
Eksporte % të PBB 10.3 8.6 13.2 15.4 16.0 17.8 19.1 20.4 21.9 23.5 
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Importe % të PBB -37.7 -35.0 -36.7 -40.0 -36.9 -34.8 -35.9 -35.6 -36.5 -38.9 
Bilanci i pagesave % të PBB 2.1 -0.3 2.0 -0.3 0.8 0.6 2.2 2.5 2.9 3.0 

                        

            
Burimi: INSTAT, Banka e Shqipёrisё, Ministria e Financave, FMN, BB            
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C. Kërkesat Buxhetore Afatmesme sipas Programeve të Ministrive të Linjës 

 
Kërkesat për shpenzime buxhetore të PBA 2015 – 2017 për të gjitha Njësitë e Qeverisjes Qendrore 
dhe Fondet Speciale të tyre janë paraqitur duke mbajtur në konsideratë Tavanet e miratuara me 
Vendimin e Këshillit të Ministrave  nr.110, datë 27.02.2014 “Për miratimin e tavaneve të përgatitjes 
së Programit Buxhetor Afatmesëm 2015-2017” dhe dërguar të gjitha njësive të qeverisjes qendrore 
nëpërmjet Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.7, datë 28.02.2014 “Për përgatitjen e                   
PBA 2015 – 2017”, si edhe në përputhje me shpërndarjen e tyre sipas strukturës programore të çdo 
institucioni (Aneksi 1). 



 



Programi Buxhetor Afatmesem 2015 - 2017

C1 Kodi i Grupit 4

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

04130

04160

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Programi siguron mbeshtjen ne burime financiare, materiale dhe njerezore te Apartatit te Ministrise per realizimin e detyrave dhe objektivave qe i jane ngarkuar ne 

kuadrin e Programit te Qeverise dhe Integrimit Europian.

Kordinimi dhe Monitorimi i performances te programeve te MZHETS per perdorim efektiv te burimeve financiare dhe njerezore. Rritja e kapaciteteve drejtuese per 

implementimin e Politikave ekonomike ne perputhje me misionin e e Ministrise, bazuar ne burimet financiare ne dispozicion. ve te ngarkuara ne kuadrin e Programit te 

Qeverise dhe Integrimit Europian. Krijimi i kushteve komode per punonjesit e MZHETS.

Menaxhimi efektiv i burimeve njerezore, rritja e aftesive funksionale nete gjitha nivelet nepermjet nje procesi te hapur dhe transparent konkurimi, motivimi bazuar ne 

performancen e punes te secilit punonjes.Harmonizimi me i mire i strategjive sektoriale dhe ndersektoriale te MZHETS me burimet financiare per realizimin e tyre. 

Permbushja e detyrimeve qe lindin nga MSA.

 1). Zhvillimi i kapaciteteve njerezore te MZHETS, permes trainimeve sipas standardeve dhe praktikave te BE. Rishikimi i struktures se MZHETS per tu pergjigjur 

prioriteteve dhe objektivave ne perputhje me Programin Ekonomik dhe Strategjite Sektoriale dhe ndersektoriale.  2). Administrimi dhe perdorimi me efektivitet i burimeve 

financiare dhe aktiveve, ne administrim te Aparatit te  MZHETS, ne perputhje me zhvillimet e reja ligjore.  3). Rritja e mbikqyrjes dhe monitorimit per zbatimin e 

procedurave te menaxhimit financiar, riskut dhe kontrollit, nepermjet auditit te brendshem per sistemin e MZHETS. 4). Permiresimi i kushteve te punes, per punonjesit e 

MZHETS. Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara nga MZHETS. Administrimi i procedurave te prokurimeve dhe ne 

isntitucionet e varesise.5). Krijimi i standarteve ne kuadrin ligjor dhe projekt propozimeve sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA 5). Bashkerendimi i punes me te gjitha 

strukturat ne MZHETS per pergatitjen e raporteve te  progresit per procesin e integrimit europian 7). Administrimi me efektivitet i projekteve me financim te huaj te cilat 

implementohen nga MZHETS

 1). Zhvillimi i kapaciteteve njerezore te MZHETS, ne funksion te menaxhimit institucional te tyre, per sistemin e MZHETS, ne perputhje me Programin e Qeverise dhe 

kerkesat e procesit te integrimit te vendit ne Bashkimin Europian  2). Administrimi dhe perdorimi me efektivitet i burimeve financiare dhe aktiveve, ne administrim te 

Aparatit te  MZHETS, ne perputhje me zhvillimet e reja ligjore  3). Rritja e mbikqyrjes dhe monitorimit per zbatimin e procedurave te menaxhimit financiar, riskut dhe 

kontrollit, nepermjet auditit te brendshem per sistemin e MZHETS  4). Permiresimi i kushteve te punes, per punonjesit e MZHETS.Zhvillimi i sistemeve informatike ne 

funskion te permiresimit te sherbimeve te ofruara nga MZHETS.5) Administrimi i procedurave te prokurimeve dhe ne isntitucionet e varesise.  6). Krijimi i standarteve ne 

kuadrin ligjor dhe projekt propozimeve sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA  7). Pergatitja e raporteve te  progresit per procesin e integrimit europian  8). Administrimi 

me efektivitet i fondeve IPA te cilat implementohen nga MZHETS, marja e Ekspertizes teknike ne fushen e hartimit te projekt-fishave dhe monitorimit te projekteve si dhe 

permbushja e detyrimeve financiare per projektet me bashkefinancim me donatoret e huaj

 1). Zhvillimi i kapaciteteve njerezore te MZHETS, ne perputhje  me kerkesat e procesit te integrimit te vendit ne Bashkimin Europian  2). Administrimi dhe perdorimi me 

efektivitet i burimeve financiare dhe aktiveve, ne administrim te Aparatit te  MZHETS, ne perputhje me zhvillimet e reja ligjore  3). Rritja e mbikqyrjes dhe monitorimit per 

zbatimin e procedurave te menaxhimit financiar, riskut dhe kontrollit, nepermjet auditit te brendshem per sistemin e MZHETS  4). Permiresimi i kushteve te punes, per 

punonjesit e MZHETS.Zhvillimi i sistemve informatike ne funksion te te permiresimit te sherbimeve te ofruara nga MZHETS. 5) Adminsitrimi i procedurave te 

prokurimeve dhe ne isntitucionet e varesise. 6). Krijimi i standarteve ne kuadrin ligjor dhe projekt propozimeve sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA  7). Pergatitja e 

raporteve te  progresit per procesin e integrimit europian  8). Administrimi me efektivitet te fondeve IPA te cilat implementohen nga MZHETS, marja e ekspertizes 

teknike ne hartimin e Projekt fishave  dhe permbushja e detyrimeve financiare per projektet me bashkefinancim me donatoret e huaj.

Mbeshtetje per Mbikq. e Tregut, 

Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr.

Ky program nepermjet mbeshtetjes dhe promovimit te perdorimit te i) standardeve europiane e 

nderkombetare, ii) akreditimit si njohje e besushmerise se rezulateve te organeve te vleresimit te 

konformitetit, iii) metrologjise per matje te sakta dhe te sigurta per konsumatoret si dhe iv) 

mbeshtetjes se pronesise industriale, synon te siguroje nje nivel te larte te mbrojtjes se jetes, 

shendetit, interesave ekonomike te konsumatoreve, mbajtesve te te drejtave te objekteve te 

pronesise industrial si dhe rritjen dhe zhvillimin e tregtise dhe konkurences se ndershme.

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes pergatit dhe zbaton politikat e qeverise ne sferen ekonomike, tregtise dhe te sipermarrjesper 

ndertimin e nje modeli te ri ekonomik, me synim rritjen ekonomike, te larte e te qendrueshme ne Shqiperi. Ajo harton dhe zbaton politika te integruara 

ekonomike ne sektoret paresore te ekonomise, konvergjimit ekonomiko-social te rajoneve te vendit, permiresimit te klimes dhe sherbimeve per 

biznesin dhe sipermarrjen.

Planifikimi, Menaxhimi dhe 

Administrimi

Programi siguron mbeshtjen ne burime financiare, materiale dhe njerezore te Apartatit te Ministrise 

per realizimin e detyrave dhe objektivave qe i jane ngarkuar ne kuadrin e Programit te Qeverise dhe 

Integrimit Europian.

Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik Programi  ka   për qëllim t'i shërbejë;  krijimit të një klime pozitive për zhvillimin e biznesit, për krijimin 

e vendeve të reja të punës, reduktimit të informalitetit në ekonomi, krijimit të një mjedisi konkurrues 

për zhvillimin e investimeve, krijimit të kushteve të barabarta për konkurrence si dhe një treg të 

sigurtë për konsumatorin; përmirësimin e cilësisë se menaxhimit  dhe performances ekonomike të 

shoqërive  tregtare , krijimit të  një sistemi qe garanton  realizimin e detyrimeve kontraktore ndermjet 

bizneseve .



Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00333

 Produkti A

Viti Aktual

2014

80

mijëra lekë 44,500.0

mijëra lekë 556.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00333

 Produkti B

Viti Aktual

2014

15

mijëra lekë 22,200.0

mijëra lekë 1,480.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00333

 Produkti C

Viti Aktual

Përshkrimi
Rritja e kapacitetit te punonjesve nepermjet trajnimeve per t'ju pergjigjur sfidave te integrimit europian.

Objektivat

 0) Zhvillimi i kapaciteteve njerezore te MZHETS, permes trainimeve sipas standardeve dhe praktikave te BE. Rishikimi i struktures se MZHETS per tu 

pergjigjur prioriteteve dhe objektivave ne perputhje me Programin Ekonomik dhe Strategjite Sektoriale dhe ndersektoriale. 1) Zhvillimi i kapaciteteve 

njerezore te MZHETS, ne funksion te menaxhimit institucional te tyre, per sistemin e MZHETS, ne perputhje me Programin e Qeverise dhe kerkesat e 

procesit te integrimit te vendit ne Bashkimin Europian 2) Zhvillimi i kapaciteteve njerezore te MZHETS, ne perputhje  me kerkesat e procesit te 

integrimit te vendit ne Bashkimin Europian 3) Zhvillimi i kapaciteteve njerezore te MZHETS, ne funksion te menaxhimit institucional te ketyre burimeve 

per sistemin e MZHETS, ne perputhje  me kerkesat e procesit te integrimit te vendit ne Bashkimin Europian

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Standarti i politikes eshte ne perputhje me angazhimet te shprehura ne nenet 49, 50, 51, 55, 56, 70, 91, dhe 93 te MSA, per perafrimin me legjislacionin e Bashkimit 

Europian si dhe ne perputhje me rekomandimet e Aktit te Biznesit te Vogel, (Small Business Act, SBA), vecanerisht ne reduktimin e barrierave ne investime, per 

edukimin e sipermarrjes, per transferimin e teknologjive dhe inovacionit, per zhvillimin e partneritetit publik-privat.

Shpenzime jashtë projekteve

Staf i kualifikuar ne perputhje me vendin e punes

 1). Zhvillimi i kapaciteteve njerezore te MZHETS, ne perputhje  me kerkesat e procesit te integrimit te vendit ne Bashkimin Europian  2). Administrimi dhe perdorimi me 

efektivitet i burimeve financiare dhe aktiveve, ne administrim te Aparatit te  MZHETS, ne perputhje me zhvillimet e reja ligjore  3). Rritja e mbikqyrjes dhe monitorimit per 

zbatimin e procedurave te menaxhimit financiar, riskut dhe kontrollit, nepermjet auditit te brendshem per sistemin e MZHETS  4). Permiresimi i kushteve te punes, per 

punonjesit e MZHETS.Zhvillimi i sistemve informatike ne funksion te te permiresimit te sherbimeve te ofruara nga MZHETS. 5) Adminsitrimi i procedurave te 

prokurimeve dhe ne isntitucionet e varesise. 6). Krijimi i standarteve ne kuadrin ligjor dhe projekt propozimeve sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA  7). Pergatitja e 

raporteve te  progresit per procesin e integrimit europian  8). Administrimi me efektivitet te fondeve IPA te cilat implementohen nga MZHETS, marja e ekspertizes 

teknike ne hartimin e Projekt fishave  dhe permbushja e detyrimeve financiare per projektet me bashkefinancim me donatoret e huaj.

 1). Zhvillimi i kapaciteteve njerezore te MZHETS, ne funksion te menaxhimit institucional te ketyre burimeve per sistemin e MZHETS, ne perputhje  me kerkesat e 

procesit te integrimit te vendit ne Bashkimin Europian  2). Permiresimi i kapaciteteve te MZHETS nepermjet ngritjes profesionale ne perputhje me kerkesat e integrimit 

europian. Zhvillimi i sistemev informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara nga MZHETS.  3). Rritja e kontrollit per zbatimin e procedurave te 

menaxhimit financiar, riskut dhe kontrollit nepermjet auditit te brendshem per institucionet e varesise  4).Krijimi istandarteve ne kuadrin ligjor dhe projekt propozimeve 

sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA 5). Pergatitja e raporteve te  progresit per procesin e integrimit europian 6). Administrimi me efektivitet te fondeve IPA te cilat 

implementohen nga MZHETS dhe permbushja e detyrimeve financiare per projektet me bashkefinancim me donatoret e huaj 7). Administrimi dhe perdorimi me 

efektivitet i burimeve financiare dhe aktiveve, ne administrim te aparatit te MZHETS, ne perputhje me zhvillimet e reja ligjore.

Përshkrimi
Pergatitja e raporteve te auditimit ne perputhje me bazen e re ligjore dhe hartimi i regjistrit te riskut

Objektivat
 1) Rritja e mbikqyrjes dhe monitorimit per zbatimin e procedurave te menaxhimit financiar, riskut dhe kontrollit, nepermjet auditit te brendshem per 

sistemin e MZHETS 2) Rritja e mbikqyrjes dhe monitorimit per zbatimin e procedurave te menaxhimit financiar, riskut dhe kontrollit, nepermjet auditit te 

brendshem per sistemin e MZHETS 3) Rritja e kontrollit per zbatimin e procedurave te menaxhimit financiar, riskut dhe kontrollit nepermjet auditit te 

brendshem per institucionet e varesise

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-11 1.3 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte Auditimi

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -11 1.3 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 39,600.0 40,100.0 40,100.0

Shpenzime për njësi 495.0 501.25 501.25

Sasia numri i punonjesve

2015 2016 2017

80 80 80

Përshkrimi Plan financiar i detajuar, raporte mujorefinanciare dhe buxhetore, bilanci kontabel i aparatit te MZHETS dhe gjithe sistemit, relacione financiare dhe 

buxhetore.

Objektivat

 0) Administrimi dhe perdorimi me efektivitet i burimeve financiare dhe aktiveve, ne administrim te Aparatit te  MZHETS, ne perputhje me zhvillimet e 

reja ligjore. 1) Administrimi dhe perdorimi me efektivitet i burimeve financiare dhe aktiveve, ne administrim te Aparatit te  MZHETS, ne perputhje me 

zhvillimet e reja ligjore 2) Administrimi dhe perdorimi me efektivitet i burimeve financiare dhe aktiveve, ne administrim te Aparatit te  MZHETS, ne 

perputhje me zhvillimet e reja ligjore 3) Permiresimi i kapaciteteve te MZHETS nepermjet ngritjes profesionale ne perputhje me kerkesat e integrimit 

europian. Zhvillimi i sistemev informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara nga MZHETS.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

13.1 -8.2 -10.5

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte financiare, buxhetore dhe statitistikore

Sasia 0 13.3 11.8

Totali i Shpenzimeve 13.1 4 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 25,100.0 26,100.0 26,100.0

Shpenzime për njësi 1,673.33 1,535.29 1,373.68

Sasia numrin e raporteve

2015 2016 2017

15 17 19



2014

38

mijëra lekë 48,180.0

mijëra lekë 1,267.89

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00333

 Produkti D

Viti Aktual

2014

157

mijëra lekë 54,350.0

mijëra lekë 346.18

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00333

 Produkti E

Viti Aktual

2014

28

mijëra lekë 20,120.0

mijëra lekë 718.57

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00333

 Produkti F

Viti Aktual

2014

18

mijëra lekë 18,350.0

mijëra lekë 1,019.44

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00333

Përshkrimi
Evidentimi i nevojave vjetore per rikonstruksione, blerje pajisje te reja dhe sherbime te tjera

Objektivat

 0) Rritja e mbikqyrjes dhe monitorimit per zbatimin e procedurave te menaxhimit financiar, riskut dhe kontrollit, nepermjet auditit te brendshem per 

sistemin e MZHETS. 1) Permiresimi i kushteve te punes, per punonjesit e MZHETS.Zhvillimi i sistemeve informatike ne funskion te permiresimit te 

sherbimeve te ofruara nga MZHETS. Administrimi i procedurave te prokurimeve dhe ne isntitucionet e varesise. 2) Permiresimi i kushteve te punes, 

per punonjesit e MZHETS.Zhvillimi i sistemve informatike ne funksion te te permiresimit te sherbimeve te ofruara nga MZHETS. Adminsitrimi i 

procedurave te prokurimeve dhe ne isntitucionet e varesise.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

10.8 0.2 0

Shpenzime jashtë projekteve

Pajise zyre dhe kompjuterike te blera dhe ambjente te rikonstruktuara

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 10.8 0.2 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 53,400.0 53,500.0 53,500.0

Shpenzime për njësi 1,405.26 1,407.89 1,407.89

Sasia Numrin e raporteve

2015 2016 2017

38 38 38

Përshkrimi
Permiresimi i bazes ligjore sipas detyrimeve qe rrjedhin nga integirmi europian dhe MSA.

Objektivat  1) Krijimi i standarteve ne kuadrin ligjor dhe projekt propozimeve sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA 2) Krijimi i standarteve ne kuadrin ligjor dhe 

projekt propozimeve sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA 3) Administrimi me efektivitet te fondeve IPA te cilat implementohen nga MZHETS dhe 

permbushja e detyrimeve financiare per projektet me bashkefinancim me donatoret e huaj

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

216.3 -23.3 0

Shpenzime jashtë projekteve

Akte ligjore

Sasia -68.2 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.7 -23.3 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 54,750.0 42,000.0 42,000.0

Shpenzime për njësi 1,095.0 840.0 840.0

Sasia numri i pajisjeve

2015 2016 2017

50 50 50

Përshkrimi
Pergatitja e raport-progreseve per ecurine e procesit te integrimit europian

Objektivat  0) Krijimi i standarteve ne kuadrin ligjor dhe projekt propozimeve sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA 1) Pergatitja e raporteve te  progresit per 

procesin e integrimit europian 2) Pergatitja e raporteve te  progresit per procesin e integrimit europian 3) Administrimi dhe perdorimi me efektivitet i 

burimeve financiare dhe aktiveve, ne administrim te aparatit te MZHETS, ne perputhje me zhvillimet e reja ligjore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

9.1 0.2 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raport-progres per Ministrine e Integrimit Europian

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 9.1 0.2 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 21,950.0 22,000.0 22,000.0

Shpenzime për njësi 783.93 785.71 785.71

Sasia Numri i akteve

2015 2016 2017

28 28 28

10.6 1 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 10.6 1 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 20,300.0 20,500.0 20,500.0

Shpenzime për njësi 1,127.78 1,138.89 1,138.89

Sasia numri i raporteve

2015 2016 2017

18 18 18



 Produkti G

Viti Aktual

2014

15

mijëra lekë 100,500.0

mijëra lekë 6,700.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

B. Produktet e Programit

 Projekti 00553

 Produkti A

Përshkrimi
Hartimi i dokumentave te marredhenieve me jashte, pergatitja e projekt-fishave ne kuader te IPA-s

Objektivat

 0) Bashkerendimi i punes me te gjitha strukturat ne MZHETS per pergatitjen e raporteve te  progresit per procesin e integrimit europian 1) 

Administrimi me efektivitet i fondeve IPA te cilat implementohen nga MZHETS, marja e Ekspertizes teknike ne fushen e hartimit te projekt-fishave dhe 

monitorimit te projekteve si dhe permbushja e detyrimeve financiare per projektet me bashkefinancim me donatoret e huaj 2) Administrimi me 

efektivitet te fondeve IPA te cilat implementohen nga MZHETS, marja e ekspertizes teknike ne hartimin e Projekt fishave  dhe permbushja e 

detyrimeve financiare per projektet me bashkefinancim me donatoret e huaj.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Marreveshje,dokumenta te marredhenieve me jashte projekte

 1). Adoptimi i  standarde Shqiptare në masën 100% te standardeve Europiane (CEN&CENELEC), në  masen 60% të standardeve të publikuara nga ETSI,në masën 

19% standardeve ndërkombëtare ISO  dhe ne 16% te IEC.  2). Rritja me 2% me shume se viti 2014 i standardeve te shitura.  3). Njohja nderkombetare e sherbimeve te 

DPM-se ne fushen e forces dhe presionit dhe vazhdimi i pregatitjes per zgjerim ne 5 fusha.  4). Realizimi i gjurmueshmerise se  matjeve ne nivelin me te larte 

nderkombetar.  5). Njohja e raporteve të testimit të laboratorëve të akredituar shqiptar në BE  6). Rritja me 2% kundrejt 2014 e numrit te aplikimeve  kombëtare  per 

regjstrimin e objekteve te pronësisë industriale.  7). Forcimi i metejshem i mbrojtjes se konsumatorit

 1). Adoptimi i  standarde Shqiptare në masën 100% te standardeve Europiane (CEN&CENELEC), në  masen 75% të standardeve të publikuara nga ETSI,në masën 

22% te standardeve ndërkombëtare ISO  dhe ne masen 19% te IEC  2). Rritja me 2% me shume se viti 2015 i standardeve te shitura  3). Njohja nderkombetare e 

sherbimeve te DPM-se ne 2 fusha te reja dhe pergatitja per zgjerimin e njohjes ne 3 fusha  4). Realizimi i gjurmueshmerise se  matjeve ne nivelin me te larte 

nderkombetar.  5). Forcimi i metejshem i mbrojtjes se konsumatorit  6). Mirëmbajtja e njohjes reciproke të nënshkruar në fushën e laboratorëve testues  7). Harmonizimi 

i procedurave të akreditimit të organizmave të tjera të vlerësimit të konformitetit për arritjen e njohjes reciproke edhe në fushat e certifikimit të sistemeve të menaxhimit 

dhe të inspektimi  8). Rritja me 2% kundrejt 2015 e numrit te aplikimeve kombëtare per regjistrimin e objekteve te pronësisë industriale.

 1). Adoptimi i  standarde Shqiptare në masën 100% te standardeve Europiane (CEN&CENELEC), në  masen 80% të standardeve të publikuara nga ETSI,në masën 

25% te standardeve ndërkombëtare ISO  dhe ne masen 22% te IEC  2). Rritja me 2% me shume se viti 2016 i standardeve te shitura  3).  Pregatitja per njohjen 

nderkombetare ne 3 fusha te metrologjise  4).  Realizimi I gjurmueshmerise se matjeve ne nivelin nderkombetar.  5). Plotesimi i kritereve me qëllim nënshkrimin e 

marrëveshjeve të njohjes reciproke me EA në fushat e certifikimit dhe inspektimit dhe realizimi i njohjes së certifikatave  të akreditimit  6). Rritja me 4 % kundrejt 2016 e 

numrit te aplikimeve kombëtare per regjistrimin e objekteve te pronësisë industriale.  7). Forcimi I mbrojtjes se konsumatoreve

Krijimi I kushteve per levizjen e lire te mallrave, mbrojtjen e jetes dhe interesave ekonomike te konsumatoreve dhe te mbajtesve te te drejtave te objekteve te pronesise 

industriale.

 1).  Adoptimi i standardeve shqiptare ne masen 97% te standardeve CEN&CENELEC, ne masen 45% të standardeve të publikuara nga ETSI* , ne masen 16% nga ISO 

dhe 13% nga IEC  2). Rritja me 2% me shume se viti 2013 i standardeve te shitura  3). Pregatitja per zgjerimin e njohjes nderkombetare ne fushen e forces, presionit 

dhe volumit.  4). Realizimi i gjurmueshmerise se  matjeve ne nivelin me te larte nderkombetar  5). Forcimi i mbrojtjes se konsumatorit.  6). Pregatitja e kushteve per 

njohjen e rezultateve te laboratoreve te akredituar shqiptar edhe jashte.  7). Rritja me 2% kundrejt 2013 e numrit te aplikimeve  kombëtare per regjsitrimin e objekteve te 

pronësisë industriale.

Shpenzime jashtë projekteve

71 -7.6 0

Mbeshtetje per Mbikq. e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr.

Ky program nepermjet mbeshtetjes dhe promovimit te perdorimit te i) standardeve europiane e nderkombetare, ii) akreditimit si njohje e besushmerise se rezulateve te 

organeve te vleresimit te konformitetit, iii) metrologjise per matje te sakta dhe te sigurta per konsumatoret si dhe iv) mbeshtetjes se pronesise industriale, synon te 

siguroje nje nivel te larte te mbrojtjes se jetes, shendetit, interesave ekonomike te konsumatoreve, mbajtesve te te drejtave te objekteve te pronesise industrial si dhe 

rritjen dhe zhvillimin e tregtise dhe konkurences se ndershme.

Heqja e barrierave te panevojshme teknike per levizjen e lire te mallrave te sigurta, duke e mbeshtetur me mbrojtjen e pronesise industriale dhe funksionimin e nje 

infrastrukture efektive te cilesise

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 71 -7.6 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 171,900.0 158,800.0 158,800.0

Shpenzime për njësi 11,460.0 10,586.67 10,586.67

Sasia numri i  dokumentave

2015 2016 2017

15 15 15

Adoptimi i Standarteve CEN/CENELEC

Përshkrimi
Adoptimi i Standarteve CEN/CENELEC dhe shfuqizimi i standarteve perkatese qe bien ne kundershtim me to.

Objektivat

 0)  Adoptimi i standardeve shqiptare ne masen 97% te standardeve CEN&CENELEC, ne masen 45% të standardeve të publikuara nga ETSI* , ne 

masen 16% nga ISO dhe 13% nga IEC 1) Adoptimi i  standarde Shqiptare në masën 100% te standardeve Europiane (CEN&CENELEC), në  masen 

60% të standardeve të publikuara nga ETSI,në masën 19% standardeve ndërkombëtare ISO  dhe ne 16% te IEC. 2) Adoptimi i  standarde Shqiptare 

në masën 100% te standardeve Europiane (CEN&CENELEC), në  masen 75% të standardeve të publikuara nga ETSI,në masën 22% te standardeve 

ndërkombëtare ISO  dhe ne masen 19% te IEC 3) Adoptimi i  standarde Shqiptare në masën 100% te standardeve Europiane (CEN&CENELEC), në  

masen 80% të standardeve të publikuara nga ETSI,në masën 25% te standardeve ndërkombëtare ISO  dhe ne masen 22% te IEC



Viti Aktual

2014

1100

mijëra lekë 8,928.0

mijëra lekë 8.12

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti B

Viti Aktual

2014

600

mijëra lekë 5,571.0

mijëra lekë 9.29

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti C

Viti Aktual

2014

150

mijëra lekë 7,071.0

mijëra lekë 47.14

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti D

Viti Aktual

2014

2060

mijëra lekë 11,830.0

mijëra lekë 5.74

% ndryshimit

Sasia 0 -90 809.1

Totali i Shpenzimeve -9.8 6 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 8,056.0 8,540.0 8,540.0

Shpenzime për njësi 7.32 77.64 8.54

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numri i standarteve

2015 2016 2017

1100 110 1000

Sasia 0 0 -33.3

Totali i Shpenzimeve 8.5 6 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 6,042.0 6,405.0 6,405.0

Shpenzime për njësi 10.07 10.68 16.01

Sasia numri i standarteve

2015 2016 2017

600 600 400

Përshkrimi
Standarde te ETSI te adoptuara si SSH

Objektivat

 0)  Adoptimi i standardeve shqiptare ne masen 97% te standardeve CEN&CENELEC, ne masen 45% të standardeve të publikuara nga ETSI* , ne 

masen 16% nga ISO dhe 13% nga IEC 1) Adoptimi i  standarde Shqiptare në masën 100% te standardeve Europiane (CEN&CENELEC), në  masen 

60% të standardeve të publikuara nga ETSI,në masën 19% standardeve ndërkombëtare ISO  dhe ne 16% te IEC. 2) Adoptimi i  standarde Shqiptare 

në masën 100% te standardeve Europiane (CEN&CENELEC), në  masen 75% të standardeve të publikuara nga ETSI,në masën 22% te standardeve 

ndërkombëtare ISO  dhe ne masen 19% te IEC 3) Adoptimi i  standarde Shqiptare në masën 100% te standardeve Europiane (CEN&CENELEC), në  

masen 80% të standardeve të publikuara nga ETSI,në masën 25% te standardeve ndërkombëtare ISO  dhe ne masen 22% te IEC

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-9.8 960.1 -89

Shpenzime jashtë projekteve

Adoptimi i standarteve ETSI

Sasia 200 0 0

Totali i Shpenzimeve -14.6 6 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 6,042.0 6,405.0 6,405.0

Shpenzime për njësi 13.43 14.23 14.23

Sasia numrin e standarteve

2015 2016 2017

450 450 450

Përshkrimi
standarde te IEC te adoptuara si Standarte shqiptare dhe standarde te ISO te adoptuara si standarde shqiptare. 

Objektivat

 0)  Adoptimi i standardeve shqiptare ne masen 97% te standardeve CEN&CENELEC, ne masen 45% të standardeve të publikuara nga ETSI* , ne 

masen 16% nga ISO dhe 13% nga IEC 1) Adoptimi i  standarde Shqiptare në masën 100% te standardeve Europiane (CEN&CENELEC), në  masen 

60% të standardeve të publikuara nga ETSI,në masën 19% standardeve ndërkombëtare ISO  dhe ne 16% te IEC. 2) Adoptimi i  standarde Shqiptare 

në masën 100% te standardeve Europiane (CEN&CENELEC), në  masen 75% të standardeve të publikuara nga ETSI,në masën 22% te standardeve 

ndërkombëtare ISO  dhe ne masen 19% te IEC 3) Adoptimi i  standarde Shqiptare në masën 100% te standardeve Europiane (CEN&CENELEC), në  

masen 80% të standardeve të publikuara nga ETSI,në masën 25% te standardeve ndërkombëtare ISO  dhe ne masen 22% te IEC

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

8.5 6 50

Shpenzime jashtë projekteve

Adoptimi i standarteve IEC/ISO

Sasia 1.9 2.4 2.3

Totali i Shpenzimeve 12,860.0 13,650.0 13,650.0

Shpenzime për njësi 6.12 6.35 6.2

Sasia numri i standarteve

2015 2016 2017

2100 2150 2200

Përshkrimi
shitja e standarteve shqiptare tek operatoret ekonomike dhe palet e interesuara

Objektivat

 0) Rritja me 2% me shume se viti 2013 i standardeve te shitura 1) Rritja me 2% me shume se viti 2014 i standardeve te shitura. 2) Rritja me 2% me 

shume se viti 2015 i standardeve te shitura 3) Rritja me 2% me shume se viti 2016 i standardeve te shitura

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-71.5 6 0

Shpenzime jashtë projekteve

Standartet e shitura



% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti E

Viti Aktual

2014

1150

mijëra lekë 17,224.0

mijëra lekë 14.98

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti F

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 3,876.0

mijëra lekë 1,938.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti G

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti H

Viti Aktual

Totali i Shpenzimeve 8.7 6.1 0

Shpenzime për njësi

Sasia 4.3 2.1 4.1

Totali i Shpenzimeve 13.1 -8.4 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 19,482.0 17,850.0 17,850.0

Shpenzime për njësi 16.24 14.57 14.0

Sasia Numri i aplikimeve

2015 2016 2017

1200 1225 1275

Përshkrimi
aplikime kombetare për regjistrimin e objekteve te pronesise industriale dhe mirembajtja e tyre.  

Objektivat  0) Pregatitja e kushteve per njohjen e rezultateve te laboratoreve te akredituar shqiptar edhe jashte. 1) Rritja me 2% kundrejt 2014 e numrit te 

aplikimeve  kombëtare  per regjstrimin e objekteve te pronësisë industriale. 2) Mirëmbajtja e njohjes reciproke të nënshkruar në fushën e laboratorëve 

testues 3) Rritja me 4 % kundrejt 2016 e numrit te aplikimeve kombëtare per regjistrimin e objekteve te pronësisë industriale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

6.6 3.7 -2.3

Shpenzime jashtë projekteve

Aplikime Kombetare per regjistrimin e objekteve te pronesise industriale

Sasia 150 0 -60

Totali i Shpenzimeve -35 144.2 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,518.0 6,150.0 6,150.0

Shpenzime për njësi 503.6 1,230.0 3,075.0

Sasia numri i ligjeve

2015 2016 2017

5 5 2

Përshkrimi pregatitja e amendimeve ligjore ne zbatim te Ligjit per Pronesine Industriale dhe Ligjit per Topografine e Qarqeve te Integruara, te cilet perafrojne 

bazen ligjore te PI me ate te vendeve te BE

Objektivat  0) Pregatitja e kushteve per njohjen e rezultateve te laboratoreve te akredituar shqiptar edhe jashte. 1) Rritja me 2% kundrejt 2014 e numrit te 

aplikimeve  kombëtare  per regjstrimin e objekteve te pronësisë industriale. 2) Mirëmbajtja e njohjes reciproke të nënshkruar në fushën e laboratorëve 

testues 3) Rritja me 4 % kundrejt 2016 e numrit te aplikimeve kombëtare per regjistrimin e objekteve te pronësisë industriale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

8.4 -10.2 -3.9

Shpenzime jashtë projekteve

Baza ligjore e permiresuar

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 5,150.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 1,030.0 0.0

Sasia numri i ligjeve

2015 2016 2017

0 5 0

Përshkrimi
 Vendimet dhe rregulloret e miratuara.Procedura të miratuara dhe vëna në zbatim

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-74 144.2 150

Shpenzime jashtë projekteve

Legjislacioni i DA

Përshkrimi
planifikimi dhe organizimi i vleresimeve, mbikqyrjeve dhe rivleresimeve

Objektivat  0) Forcimi i mbrojtjes se konsumatorit. 1) Njohja e raporteve të testimit të laboratorëve të akredituar shqiptar në BE 2) Forcimi i metejshem i mbrojtjes 

se konsumatorit 3) Plotesimi i kritereve me qëllim nënshkrimin e marrëveshjeve të njohjes reciproke me EA në fushat e certifikimit dhe inspektimit dhe 

realizimi i njohjes së certifikatave  të akreditimit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Vleresimeve dhe mbikqyrje te realizuara



2014

14

mijëra lekë 14,260.0

mijëra lekë 1,018.57

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti I

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 5,740.0

mijëra lekë 1,913.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti J

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti K

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti L

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 5,989.0

Sasia 42.9 -100 0

Totali i Shpenzimeve 13.3 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 16,150.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 807.5 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

20 0 0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 16,850.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 702.08

Sasia numri i raporteve

2015 2016 2017

0 0 24

Përshkrimi
Vleresimi i suksesshem dhe raporti i vleresimit te EA

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-20.7 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raportit i vleresimit te EA

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 5,150.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 32.8

Sasia numri i materialeve

2015 2016 2017

0 0 157

Përshkrimi
Ndergjegjesimi i operatoreve ekonomik, konsumatoreve dhe paleve te tjera te interesuara per akreditimin

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

ndergjegjesimi i operatoreve ekonomike

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,850.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 4,850.0 0.0 0.0

Sasia numri i marreveshjeve

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi
Firmosja e marreveshjes EA-MLA ne fushen e laboratoreve testues

Objektivat  0) Forcimi i mbrojtjes se konsumatorit. 1) Njohja e raporteve të testimit të laboratorëve të akredituar shqiptar në BE 2) Forcimi i metejshem i mbrojtjes 

se konsumatorit 3) Plotesimi i kritereve me qëllim nënshkrimin e marrëveshjeve të njohjes reciproke me EA në fushat e certifikimit dhe inspektimit dhe 

realizimi i njohjes së certifikatave  të akreditimit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Firmosja e marreveshjes EA-MLA

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
organizmi i suditeve te brendshme, vizitave mbikqyrese dhe pjesmarrje ne teste zotesie

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Akreditim i 3 laboratoreve (force, presion, volum)



mijëra lekë 1,996.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti M

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 17,751.0

mijëra lekë 8,875.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti O

Viti Aktual

2014

6

mijëra lekë 109,724.0

mijëra lekë 18,287.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti P

Viti Aktual

2014

9

mijëra lekë 13,936.0

mijëra lekë 1,548.44

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti Q

Viti Aktual

2014

7

mijëra lekë 6,668.0

mijëra lekë 952.57

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Rishikimi i procedurave teknike per laboratoret , organizimi i vizitave vleresuese

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Njohja e sistemit te menaxhimit te cilesise dhe ne dy laboratore EURAMET

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Zgjerimi i bazes etalonuese te laboratoreve elektrik, volumeve-rrjedhjeve dhe fuqizimi i bazes kontrolluese ne 6 fusha matje

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Zgjerimi i bazes etalonuese

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Realizimi i 1580 kalibrimeve ne fushen e mases, forces, volum, rrjedhjeve, gjatesi, presion, temperature, matje elektrike, lageshtise

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

 kalibrime ne 9 fusha

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia NUMER

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Rikalibrimi i etaloneve per 7 laboratore EURAMET

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Rikalibrimi i etaloneve

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve



 Produkti R

Viti Aktual

2014

41000

mijëra lekë 43,226.0

mijëra lekë 1.05

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti S

Viti Aktual

2014

5000

mijëra lekë 30,206.0

mijëra lekë 6.04

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti T

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 15,000.0

mijëra lekë 5,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti U

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti V

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Kryerja e verifikimeve te instrumentave mates  ne perdorim(numer verifikimesh 41 mije)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Instrumenta mates

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Kryerja e 5000 inspektimeve per subjektet qe perdorin instrumenta mates dhe produkteve te parapaketuara

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kryerja e inspektimeve

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Zgjerimi i kapaciteteve teknike per 3 fusha   (blerje e 3 autolaboratoreve dhe instrumentave mates)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Zgjerimi i kapaciteteve teknike

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 16,590.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 3,318.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

5 0 0

Përshkrimi
Akreditimi i dy laboratoreve elektrik dhe gjatesi, zgjerim i objektit te akreditimit ne fushen e mases, temperatures, forces. gjithsej jane 5 akreditime

Objektivat  0) Pregatitja per zgjerimin e njohjes nderkombetare ne fushen e forces, presionit dhe volumit. 1) Njohja nderkombetare e sherbimeve te DPM-se ne 

fushen e forces dhe presionit dhe vazhdimi i pregatitjes per zgjerim ne 5 fusha. 2) Njohja nderkombetare e sherbimeve te DPM-se ne 2 fusha te reja 

dhe pergatitja per zgjerimin e njohjes ne 3 fusha 3)  Pregatitja per njohjen nderkombetare ne 3 fusha te metrologjise

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Akreditimi i dy laboratoreve elektrik dhe gjatesi

Përshkrimi
Njohja e sistemit te menaxhimit te cilesise dhe ne dy laboratore te tjere te EURAMET dhe deklarimi i tyre ne database e BIPM

0 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Njohja e sistemit te menaxhimit te cilesise



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti W

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti X

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti Y

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 13,917.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 2,783.4 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

5 0 0

Objektivat  0) Pregatitja per zgjerimin e njohjes nderkombetare ne fushen e forces, presionit dhe volumit. 1) Njohja nderkombetare e sherbimeve te DPM-se ne 

fushen e forces dhe presionit dhe vazhdimi i pregatitjes per zgjerim ne 5 fusha. 2) Njohja nderkombetare e sherbimeve te DPM-se ne 2 fusha te reja 

dhe pergatitja per zgjerimin e njohjes ne 3 fusha 3)  Pregatitja per njohjen nderkombetare ne 3 fusha te metrologjise

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 100,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 20,000.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

5 0 0

Përshkrimi
Zgjerimi i bazes etalonuese te laboratoreve ne 5 fusha

Objektivat  0) Pregatitja per zgjerimin e njohjes nderkombetare ne fushen e forces, presionit dhe volumit. 1) Njohja nderkombetare e sherbimeve te DPM-se ne 

fushen e forces dhe presionit dhe vazhdimi i pregatitjes per zgjerim ne 5 fusha. 2) Njohja nderkombetare e sherbimeve te DPM-se ne 2 fusha te reja 

dhe pergatitja per zgjerimin e njohjes ne 3 fusha 3)  Pregatitja per njohjen nderkombetare ne 3 fusha te metrologjise

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Zgjerimi i bazes etalonuese

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 15,036.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 8.84 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

1700 0 0

Përshkrimi
Realizimi i 1700 kalibrimeve ne 9 fusha

Objektivat  0) Pregatitja per zgjerimin e njohjes nderkombetare ne fushen e forces, presionit dhe volumit. 1) Njohja nderkombetare e sherbimeve te DPM-se ne 

fushen e forces dhe presionit dhe vazhdimi i pregatitjes per zgjerim ne 5 fusha. 2) Njohja nderkombetare e sherbimeve te DPM-se ne 2 fusha te reja 

dhe pergatitja per zgjerimin e njohjes ne 3 fusha 3)  Pregatitja per njohjen nderkombetare ne 3 fusha te metrologjise

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Realizimi i Kalibrimeve

Totali i Shpenzimeve 6,668.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 952.57 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

7 0 0

Përshkrimi
Etalone te rikalibruara per 7 laboratore

Objektivat  0) Realizimi i gjurmueshmerise se  matjeve ne nivelin me te larte nderkombetar 1) Realizimi i gjurmueshmerise se  matjeve ne nivelin me te larte 

nderkombetar. 2) Realizimi i gjurmueshmerise se  matjeve ne nivelin me te larte nderkombetar. 3)  Realizimi I gjurmueshmerise se matjeve ne nivelin 

nderkombetar.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Etalone te rikalibruara



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti Z

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AA

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AB

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AC

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 44,126.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 1.05 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

42000 0 0

Përshkrimi
Kryerja e verifikimeve te instrumentave mates ne perdorim (numer verifikimesh 42 mije)

Objektivat  0) Rritja me 2% kundrejt 2013 e numrit te aplikimeve  kombëtare per regjsitrimin e objekteve te pronësisë industriale. 1) Forcimi i metejshem i 

mbrojtjes se konsumatorit 2) Harmonizimi i procedurave të akreditimit të organizmave të tjera të vlerësimit të konformitetit për arritjen e njohjes 

reciproke edhe në fushat e certifikimit të sistemeve të menaxhimit dhe të inspektimi 3) Forcimi I mbrojtjes se konsumatoreve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kryerja e verifikimeve te instrumentave mates ne perdorim

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 30,173.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 5.03 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

6000 0 0

Përshkrimi Kryerja e 6000 mije inspektimeve per subjektet qe perdorin instrumenta mates dhe prodhues, shperndares dhe shitje me pakice e produkteve te 

parapaketuara

Objektivat  0) Rritja me 2% kundrejt 2013 e numrit te aplikimeve  kombëtare per regjsitrimin e objekteve te pronësisë industriale. 1) Forcimi i metejshem i 

mbrojtjes se konsumatorit 2) Harmonizimi i procedurave të akreditimit të organizmave të tjera të vlerësimit të konformitetit për arritjen e njohjes 

reciproke edhe në fushat e certifikimit të sistemeve të menaxhimit dhe të inspektimi 3) Forcimi I mbrojtjes se konsumatoreve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kryerja e inspektimeve per subjektet qe perdorin instrumenta mates

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 56,490.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 18,830.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

3 0 0

Përshkrimi Zgjerimi i kapaciteteve teknike me autolaboratore per verifikimin e instrumentave mates te hidrokarbureve, gazin e lengshem dhe produktet e 

parapaketuara. blerje e 3 autolaboratoreve dhe instrumenta mates

Objektivat  0) Rritja me 2% kundrejt 2013 e numrit te aplikimeve  kombëtare per regjsitrimin e objekteve te pronësisë industriale. 1) Forcimi i metejshem i 

mbrojtjes se konsumatorit 2) Harmonizimi i procedurave të akreditimit të organizmave të tjera të vlerësimit të konformitetit për arritjen e njohjes 

reciproke edhe në fushat e certifikimit të sistemeve të menaxhimit dhe të inspektimi 3) Forcimi I mbrojtjes se konsumatoreve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Zgjerimi i kapaciteteve teknike me autolaboratore per verifikimin e instrumenteve mates

Përshkrimi
Akreditimi i laboratorit te kohes, frekuences dhe zgjerimi i fushes se akreditimit per fushen e gjatesise dhe volumin e rrjedhjeve . 3 gjithsej.

0 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Akreditimi i laboratorit te kohes, frekuences



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AD

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AE

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AF

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AG

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 9,589.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 3,196.33 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 3 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 21,419.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 2,677.38 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 8 0

Përshkrimi Njohja e sistemit te menaxhimit te cilesise nga EURAMET dhe deklarimi ne database e BIPM per dy laboratoret e volumeve dhe termometrise. gjithsej 

2 laboratore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Njohja e sistemit te menaxhimit e cilesise nga EURAMET

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 129,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 18,428.57 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 7 0

Përshkrimi Zgjerimi  bazes etalonuese te laboratorit te mases, elektrikut, rrjedhjeve, optikes, perdredhjeve, gjatesise dhe presionit, instrumenta dhe 

autolaboratore verifikimi. 7 fusha matjeje.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Zgjerimi i  bazes etalonuese te laboratorit te mases elektrikut, rrjedhjeve

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 28,890.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 15.62 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 1850 0

Përshkrimi
1850 kalibrime ne fushen e mases, forces, volumit, gjatesise, presionit temperatures, matjeve elektrike, lageshtires, kohe

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Shpenzime jashtë projekteve

1850 kalibrime ne fushen e mases, forces, volumit, gjatesise

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0.0 7,708.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 770.8 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 10 0

Përshkrimi
Rikalibrim i etaloneve reference per 10 fusha matje

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Rikalibrim i etaloneve



% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AH

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AI

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AJ

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AK

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AL

Shpenzime për njësi

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 46,805.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 1.09 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 43000 0

Përshkrimi
Kryerja e verifikimeve periodike te instrumentave mates ne perdorim per 12 kategori instrumentash numer verifikimi te instrumentave mates 43 mije.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Kryerja e verifikimeve periodike e instrumentave mates

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 38,589.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 5.51 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 7000 0

Përshkrimi
Kryerja e 7000 inspektimeve per subjektet qe perdorin instrumenta mates

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Kryerja e 7000 inspektimeve per subjektet

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 22,773.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 7,591.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 3

Përshkrimi 3 laboratore te DPM te akredituar nga trupa akreditimi te njohura nderkombetarisht si laboratori i lageshtise, i rrjedhjeve dhe laboratori elektrik (matja 

me rryme alternative)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Shpenzime jashtë projekteve

3 laboratore te DPM te akredituar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 31,090.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 15.55

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 2000

Përshkrimi
Realizimi i 2000 kalibrimeve ne fushen elektrike, mases, forces, volumit, gjatesise, presionit dhe temperatures

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Realizimi i 2000 kalibrimeve ne fushen elektrike

Përshkrimi
2 laboratore te ngritur funksionale qe ofrojne sherbime kalibrimi per industrine (te njesive rrjedhese, hidrokarbureve dhe gazit)

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

2 laboratore te ngritur funksionale



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AM

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AN

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AO

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AQ

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 109,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 54,500.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 2

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 1,667.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 833.5

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 2

Përshkrimi
Deklarimi ne database te BIPM te dy fushave gjatesi dhe termometri

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Deklarimi ne database te BIPM

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 8,169.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 816.9

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 10

Përshkrimi Rikalibrim i etaloneve reference per 10 fusha matje si mase, force, presion, volume, elektrik, temperature, gjatesi, lageshtire, rrjedhje, kohe te 

laboratoreve te DPM

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Rikalibrim i etaloneve reference per 10 fusha matje

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 49,828.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 1.13

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 44000

Përshkrimi
Kryerja e 44 mije verifikimeve periodike e instrumentave mates ne perdorim

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kryerja e 44 mije verifikimeve periodike

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0.0 16,850.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 16,850.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 1 0

Përshkrimi
Ruajtja e nenshkrimit te mareveshjes

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

mareveshja bilaterale e nenshkruar



% ndryshimit

 Projekti 00553

 Produkti AR

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Shpenzime për njësi

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 39,473.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 4.93

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 8000

Përshkrimi
realizimi i 8000 inspektimeve ne subjekte tregtare qe perdorin instrumenta mates

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Inspektime ne subjekte qe perdorin instrumentat mates

 1). Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 12,800 bizneseve të reja dhe dhënies së 3,500 licensave  2). 

Rritja e përformancës së bizneseve nëpërmjet kreditimit me kushte lehtësuese të 20 bizneseve dhe sigurimit te trainimeve  per ta  3). Rritja e konkurrueshmërisë së 

ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet disbursimit te fondit te konkurueshmerise per 20 kompani  4). Mbeshtetja me fonde grant per 15 kompani ne fushen e inovacionit  

5). Mbeshtetja e 10 kompanive me fonde grant ne sektorin e artizanatit  6). Financimi me fonde grant me 3 kompani te drejtuara nga grate  7).  financimi me fonde grant 

te 5 bizneseve fillestare start-up.  8).  Rritja e fluksit te Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së shërbimeve ndaj 8 investitoreve te huaj, 3 studimeve për 

potencialet investuese në Shqipëri si dhe dhënien e 5 koncensioneve.

 1). Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 12,900 bizneseve të reja dhe dhënies së 3,700 licensave.  2). 

Rritja e përformancës së bizneseve nëpërmjet kreditimit me kushte lehtësuese të 22 bizneseve dhe 4 trainimeve per ta  3). Rritja e konkurrueshmërisë së ekonomisë në 

tregun rajonal nëpërmjet dhënies grant të 20 kompanive për novacion  4). Ndërkombëtarizimi i bizneseve shqiptare  nëpërmjet dhënies së granteve për 20 kompani 

eksportuese.  5). Rritja e fluksit te Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së shërbimeve ndaj 10 investitoreve te huaj, 4 studimeve për potencialet investuese 

e eksportuese si dhe dhënien e 6 koncensioneve.  6). Nxitja e bizneseve kreative nepermjet dhenies grant per 20 kompani ne sektorin e artizanatit.  7). Program 

mbeshtetje per  10 biznese start up  8). Program per mbeshtetjen e 5 grave sipermarrese.

 1). Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 13,000 bizneseve të reja dhe dhënies së 3,700 licensave.  2).  

Rritja e përformancës së bizneseve nëpërmjet kreditimit me kushte lehtësuese të 25 bizneseve dhe 4 trainimeve per ta.  3).   Rritja e konkurrueshmërisë së ekonomisë 

në tregun rajonal nëpërmjet dhënies grant të 22 kompanive për novacion,  dhe krijimit të 1 klasteri.  4). Ndërkombëtarizimi i bizneseve shqiptare  nëpërmjet dhënies së 

granteve për 20 kompani eksportuese.  5). Rritja e fluksit te Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së shërbimeve ndaj 15 investitoreve te huaj, 4 studimeve 

për potencialet investuese e eksportuese si dhe dhënien e 8 koncensioneve.  6). Nxitja e bizneseve kreative nepermjet dhenies grant per 20 kompani ne sektorin e 

artizanatit.  7). Program mbeshtetje per 13 biznese start up  8). Program per mbeshtetjen e 8 grave sipermarrese.

 1).  Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 13,100 bizneseve të reja dhe dhënies së 3,800 licensave.  

2). Rritja e përformancës së bizneseve nëpërmjet kreditimit me kushte lehtësuese të 30 bizneseve dhe 5 trainimeve per ta.  3). Rritja e konkurrueshmërisë së 

ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet dhënies grant të 25 kompanive për novacion, krijimit te 1 inkubatori teknologjik dhe krijimit të1 klasterave.  4). Ndërkombëtarizimi 

i bizneseve shqiptare  nëpërmjet dhënies së granteve për 20 kompani eksportuese.  5). Rritja e fluksit te Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së shërbimeve 

ndaj 20 investitoreve te huaj, 4 studimeve për potencialet investuese dhe eksportuese si dhe dhëniene 10 koncensioneve.  6). Nxitja e bizneseve kreative nepermjet 

dhenies grant per 20 kompani ne sektorin e artizanatit.  7). Program mbeshtetje per 15 biznese start up  8). Program per mbeshtetjen e 10 grave sipermarrese.

Rritja e kapacitetit absorbues të kompanive lokale dhe zhvillimin e njohurive per investime ne teknologji ,ofrimi i produkteve dhe shërbimeve bazuar në efiçencën e 

burimeve dhe prodhimin e pastër,  zhvillimi i biznesit inovativ, që bazohet në kërkimin dhe zhvillimin e njohurive si nga sektori publik ashtu dhe privat,  bashkëpunimi 

ndërmjet shkencës, universitetet, qendrat e kërkimit shkencore me sektorin e industrisë, zhvillimi i infrastrukturës teknologjike, krijimi i zonave dhe parqeve industriale; 

zhvillimi i SME-ve dhe sipërmarrjes;  nxitjes se investimeve ne sektoret e industrise, krijimit te  parqeve industriale, krijimi  i  instrumentave dhe programeve nxitese per 

zhvillimin e inovacionit, sigurimit te nje kooperimi me te mire ndermjet  IHD dhe SME-ve nepermjet  zbatimit te skemave koncesionare ne partneritet me sektorin privat-

PPP.

Standarti i politikes eshte ne perputhje me angazhimet te shprehura ne nenet 49, 50, 51, 55, 56, 70, 91, dhe 93 te MSA, per perafrimin me legjislacionin e Bashkimit 

Europian si dhe ne perputhje me rekomandimet e Aktit te Biznesit te Vogel, (Small Business Act, SBA), vecanerisht ne reduktimin e barrierave ne investime, per 

edukimin e sipermarrjes, per transferimin e teknologjive dhe inovacionit, per zhvillimin e partneritetit publik-privat.

0 0 0

Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik

Programi  ka   për qëllim t'i shërbejë;  krijimit të një klime pozitive për zhvillimin e biznesit, për krijimin e vendeve të reja të punës, reduktimit të informalitetit në ekonomi, 

krijimit të një mjedisi konkurrues për zhvillimin e investimeve, krijimit të kushteve të barabarta për konkurrence si dhe një treg të sigurtë për konsumatorin; përmirësimin 

e cilësisë se menaxhimit  dhe performances ekonomike të shoqërive  tregtare , krijimit të  një sistemi qe garanton  realizimin e detyrimeve kontraktore ndermjet 

bizneseve .

Mbeshtetje për zhvillimin e nje sipermarrje dinamike dhe konkurruese,  per rritjen e investimeve duke stimuluar zhvillimin e skemave PPP,duke rritur dhe diversifikuar 

eksportet,  krijimin e SME-ve të reja dhe vendeve te punes,  zhvillimin e kapaciteteve prodhuese,  përpunimin e  lëndëve të para në vend,  rritja e vleres së  shtuar, ejt  ; 

krijimit të një klime pozitive për zhvillimin e sipermarrjes , lehtesimit te procedurave  dhe uljes se kostos te berit biznes, reduktimit të informalitetit në ekonomi, zhvillimin e 

inovacionit, kreativitetit,bizneseve fillestare, etj duke krijuar nje kuader ligjor dhe institucional i perafruar me politikat dhe programet e integrimit evropian qe ndikon ne  

përmirësimin e cilësisë se menaxhimit  dhe qeverisjes se brendeshme te kompanive ,performances ekonomike të shoqërive  tregtare dhe  qe do te  nxite 

internacionalizimin e tyre



B. Produktet e Programit

 Projekti 02045

 Produkti A

Viti Aktual

2014

20

mijëra lekë 20,000.0

mijëra lekë 1,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04158

 Produkti B

Viti Aktual

2014

31

mijëra lekë 45,000.0

mijëra lekë 1,451.61

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04332

 Produkti C

Viti Aktual

2014

29000

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 0.34

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02099

 Produkti D

Totali i Shpenzimeve 18,000.0 20,000.0 20,000.0

Shpenzime për njësi 900.0 1,000.0 1,000.0

Sasia numer

2015 2016 2017

20 20 20

Fondi grant per SME

Përshkrimi
Dhenie grante per kompanite eksportuese deri ne 1 milion leke per permiresim marketingu dhe marrje pjese ne panaire nderkombetare

Objektivat
 0) Rritja e konkurrueshmërisë së ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet disbursimit te fondit te konkurueshmerise per 20 kompani 1) Rritja e 

konkurrueshmërisë së ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet dhënies grant të 20 kompanive për novacion 2)   Rritja e konkurrueshmërisë së 

ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet dhënies grant të 22 kompanive për novacion,  dhe krijimit të 1 klasteri. 3) Rritja e konkurrueshmërisë së 

ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet dhënies grant të 25 kompanive për novacion, krijimit te 1 inkubatori teknologjik dhe krijimit të1 klasterave.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Standarti i politikes eshte ne perputhje me angazhimet te shprehura ne nenet 49, 50, 51, 55, 56, 70, 91, dhe 93 te MSA, per perafrimin me legjislacionin e Bashkimit 

Europian si dhe ne perputhje me rekomandimet e Aktit te Biznesit te Vogel, (Small Business Act, SBA), vecanerisht ne reduktimin e barrierave ne investime, per 

edukimin e sipermarrjes, per transferimin e teknologjive dhe inovacionit, per zhvillimin e partneritetit publik-privat.

Fondi I konkurueshmerise se eksporteve (b shtetit)

Totali i Shpenzimeve 42,000.0 44,500.0 44,500.0

Shpenzime për njësi 1,354.84 2,966.67 2,966.67

Sasia numer

2015 2016 2017

31 15 15

Përshkrimi Agjensia e Zhvillimit te Investimeve, AIDA, funksionon per te permiresuar imazhin e Shqiperise, per te terhequr investiotore te huaj, per te mbeshtetur 

SME-te si dhe kompanite eksportuese. AIDA ka nje staf prej 31 persona te ndare ne 4 departamente.

Objektivat

 0) Mbeshtetja e 10 kompanive me fonde grant ne sektorin e artizanatit 1) Rritja e fluksit te Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së 

shërbimeve ndaj 10 investitoreve te huaj, 4 studimeve për potencialet investuese e eksportuese si dhe dhënien e 6 koncensioneve. 2) Rritja e fluksit te 

Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së shërbimeve ndaj 15 investitoreve te huaj, 4 studimeve për potencialet investuese e eksportuese si 

dhe dhënien e 8 koncensioneve. 3) Rritja e fluksit te Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së shërbimeve ndaj 20 investitoreve te huaj, 4 

studimeve për potencialet investuese dhe eksportuese si dhe dhëniene 10 koncensioneve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-10 11.1 0

Agjencia Shqiptare per Zhvillimin e Investimeve, AIDA

Mbeshtetje e SMEve, eksportuesve dhe investitoret e huaj (AIDA)

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -10 11.1 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Raportimi on line nga SME-te i bilanceve financiare

Objektivat

 0) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 12,800 bizneseve të reja dhe dhënies së 

3,500 licensave 1) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 12,900 bizneseve të reja dhe 

dhënies së 3,700 licensave. 2) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 13,000 

bizneseve të reja dhe dhënies së 3,700 licensave. 3)  Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht 

hapjes së 13,100 bizneseve të reja dhe dhënies së 3,800 licensave.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-6.7 119 0

Deklarim bilance "on line" ne QKR

Bilance "On line" ne QKR

Sasia 0 -51.6 0

Totali i Shpenzimeve -6.7 6 0

Shpenzime për njësi

-100 0 0

Vleresimi i projekteve koncesionare dhe monitorimi i tyre (ATRAKO)

Koncesione te vleresuara, ATRAKO

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 24,000.0

mijëra lekë 4,800.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03080

 Produkti E

Viti Aktual

2014

3500

mijëra lekë 50,000.0

mijëra lekë 14.29

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02036

 Produkti F

Viti Aktual

2014

12800

mijëra lekë 163,000.0

mijëra lekë 12.73

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04121

 Produkti G

Totali i Shpenzimeve 23,000.0 24,000.0 23,000.0

Shpenzime për njësi 3,833.33 3,000.0 2,300.0

Sasia numer

2015 2016 2017

6 8 10

Përshkrimi
stafi i ATRAKO vlereson te gjitha llojet e koncesioneve qe jepen nga te gjitha ministrite e linjes.

Objektivat

 0) Mbeshtetja e 10 kompanive me fonde grant ne sektorin e artizanatit 1) Rritja e fluksit te Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së 

shërbimeve ndaj 10 investitoreve te huaj, 4 studimeve për potencialet investuese e eksportuese si dhe dhënien e 6 koncensioneve. 2) Rritja e fluksit te 

Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së shërbimeve ndaj 15 investitoreve te huaj, 4 studimeve për potencialet investuese e eksportuese si 

dhe dhënien e 8 koncensioneve. 3) Rritja e fluksit te Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së shërbimeve ndaj 20 investitoreve te huaj, 4 

studimeve për potencialet investuese dhe eksportuese si dhe dhëniene 10 koncensioneve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 48,000.0 48,500.0 48,500.0

Shpenzime për njësi 12.97 13.11 12.76

Sasia numer

2015 2016 2017

3700 3700 3800

Përshkrimi Qendra Kombetare e Licensave, sipas parimit te one stop shop, do te trajtoje dhe japi licenca per aktivitet per bizneset, ne fusha te ndryshme sipas 

kuadrit ligjor perkates.

Objektivat

 0) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 12,800 bizneseve të reja dhe dhënies së 

3,500 licensave 1) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 12,900 bizneseve të reja dhe 

dhënies së 3,700 licensave. 2) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 13,000 

bizneseve të reja dhe dhënies së 3,700 licensave. 3)  Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht 

hapjes së 13,100 bizneseve të reja dhe dhënies së 3,800 licensave.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-20.1 -21.7 -23.3

Qendra Kombetare Licensave, QKL

Licenca te miratuara nga QKL

Sasia 20 33.3 25

Totali i Shpenzimeve -4.2 4.3 -4.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 144,000.0 146,000.0 147,000.0

Shpenzime për njësi 11.16 11.23 11.22

Sasia numer

2015 2016 2017

12900 13000 13100

Përshkrimi
Bizneset aplikojne prane QKR dhe stafi i QKR duhet ti regjistroje brenda 24 oreve dhe me kosto prej 100 leke,

Objektivat

 0) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 12,800 bizneseve të reja dhe dhënies së 

3,500 licensave 1) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 12,900 bizneseve të reja dhe 

dhënies së 3,700 licensave. 2) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 13,000 

bizneseve të reja dhe dhënies së 3,700 licensave. 3)  Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht 

hapjes së 13,100 bizneseve të reja dhe dhënies së 3,800 licensave.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-9.2 1 -2.6

Qendra per regjistrimin e bizneseve, one stop shop (QKR)

Regjistrime te bizneseve prane QKR

Sasia 5.7 0 2.7

Totali i Shpenzimeve -4 1 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi AIDA kryen studime mbi mundesine dhe potencialet reale te eksporteve dhe investimeve ne Shqiperi. Keto studime sherbejne per te patur nje tablo te 

qarte per fushat potenciale per investim.

Objektivat

 0) Mbeshtetja e 10 kompanive me fonde grant ne sektorin e artizanatit 1) Rritja e fluksit te Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së 

shërbimeve ndaj 10 investitoreve te huaj, 4 studimeve për potencialet investuese e eksportuese si dhe dhënien e 6 koncensioneve. 2) Rritja e fluksit te 

Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së shërbimeve ndaj 15 investitoreve te huaj, 4 studimeve për potencialet investuese e eksportuese si 

dhe dhënien e 8 koncensioneve. 3) Rritja e fluksit te Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së shërbimeve ndaj 20 investitoreve te huaj, 4 

studimeve për potencialet investuese dhe eksportuese si dhe dhëniene 10 koncensioneve.

-12.3 0.6 -0.1

Studim per potencialet e eksporteve dhe investimeve, AIDA

Studime per potencialet e eksporteve/ investimeve

Sasia 0.8 0.8 0.8

Totali i Shpenzimeve -11.7 1.4 0.7

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 2,000.0

mijëra lekë 1,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04127

 Produkti H

Viti Aktual

2014

15

mijëra lekë 12,000.0

mijëra lekë 800.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04157

 Produkti I

Viti Aktual

2014

30

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 133.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04170

 Produkti J

Viti Aktual

2014

10

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 1,000.0

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 0.0 2,000.0 2,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 500.0 500.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 4 4

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 15,000.0 15,000.0

Shpenzime për njësi 500.0 681.82 600.0

Sasia numer

2015 2016 2017

20 22 25

Përshkrimi Mbeshtetje SME-ve per tu bere me inovative per te perballuar konkurencen me tregun rajonal dhe ate Europian, duke I mundesuar futjen e drejtimit te 

menaxhimit bashkohor,  novacionit dhe transferimit te teknologjive.

Objektivat
 0) Rritja e konkurrueshmërisë së ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet disbursimit te fondit te konkurueshmerise per 20 kompani 1) Rritja e 

konkurrueshmërisë së ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet dhënies grant të 20 kompanive për novacion 2)   Rritja e konkurrueshmërisë së 

ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet dhënies grant të 22 kompanive për novacion,  dhe krijimit të 1 klasteri. 3) Rritja e konkurrueshmërisë së 

ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet dhënies grant të 25 kompanive për novacion, krijimit te 1 inkubatori teknologjik dhe krijimit të1 klasterave.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Fondi i Inovacionit

Fondi grant i inovacionit per SME-te

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 20,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 200.0 20,000.0 333.33

Sasia numer

2015 2016 2017

50 1 15

Përshkrimi
Permiresimi i serverave dhe Krijimi i moduleve te reja per aplikimet on line per aplikimet e reja te biznesit.

Objektivat

 0) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 12,800 bizneseve të reja dhe dhënies së 

3,500 licensave 1) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 12,900 bizneseve të reja dhe 

dhënies së 3,700 licensave. 2) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 13,000 

bizneseve të reja dhe dhënies së 3,700 licensave. 3)  Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht 

hapjes së 13,100 bizneseve të reja dhe dhënies së 3,800 licensave.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-37.5 36.4 -12

Permiresimi i sistemit kompiuterik ne QKR

Krijimi i moduleve te reja per aplikimet on line

Sasia 33.3 10 13.6

Totali i Shpenzimeve -16.7 50 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 250.0 500.0 500.0

Sasia numer

2015 2016 2017

20 20 20

Përshkrimi Mbeshtetje kompanive kreative nefushen e Artizanatit, sektor ne te cilin jane te vetepunesuar shumica femra, kryesisht ne zonat rurale dhe gjysem 

urbane.

Objektivat  0) Financimi me fonde grant me 3 kompani te drejtuara nga grate 1) Nxitja e bizneseve kreative nepermjet dhenies grant per 20 kompani ne sektorin 

e artizanatit. 2) Nxitja e bizneseve kreative nepermjet dhenies grant per 20 kompani ne sektorin e artizanatit. 3) Nxitja e bizneseve kreative nepermjet 

dhenies grant per 20 kompani ne sektorin e artizanatit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

50 9900 -98.3

Mbeshtetje biznesit Kreativ

Fond grand per biznesin e artizanatit

Sasia 66.7 -98 1400

Totali i Shpenzimeve 150 100 -75

Shpenzime për njësi

Sasia 100 0 0



% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04328

 Produkti K

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 2,500.0

mijëra lekë 833.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04329

 Produkti L

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 2,000.0

mijëra lekë 400.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04331

 Produkti M

Viti Aktual

2014

29000

mijëra lekë 25,000.0

mijëra lekë 0.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04333

 Produkti N

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 10,000.0 9,000.0

Shpenzime për njësi 625.0 1,250.0 900.0

Sasia numer

2015 2016 2017

8 8 10

Përshkrimi
Financimi me fonde grant per kompani te drejtuara nga grate.

Objektivat  0)  Rritja e fluksit te Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së shërbimeve ndaj 8 investitoreve te huaj, 3 studimeve për potencialet 

investuese në Shqipëri si dhe dhënien e 5 koncensioneve. 1) Program per mbeshtetjen e 5 grave sipermarrese. 2) Program per mbeshtetjen e 8 grave 

sipermarrese. 3) Program per mbeshtetjen e 10 grave sipermarrese.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-75 100 0

Mbeshtetje grave sipermarrese

Fondi grant per grate sipermarrese

Totali i Shpenzimeve -50 100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,000.0 10,000.0 9,000.0

Shpenzime për njësi 400.0 769.23 600.0

Sasia numer

2015 2016 2017

10 13 15

Përshkrimi
Prgrami do te mbeshtesi me fonde grat sipermarresit e rinj.

Objektivat

 0)  financimi me fonde grant te 5 bizneseve fillestare start-up. 1) Program mbeshtetje per  10 biznese start up 2) Program mbeshtetje per 13 biznese 

start up 3) Program mbeshtetje per 15 biznese start up

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-25 100 -28

Mbeshtetje sipermarrjeve te reja (start up)

Fonde grant per start up

Sasia 166.7 0 25

Totali i Shpenzimeve 100 100 -10

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Ngritja e sistemit per aplikime te bizneseve on line nga cdo qytet apo komune e vendit, si dhe miratimi i regjistrimit brenda 24 oreve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 92.3 -22

Regjistrime biznesi "on line" ne QKR

Sistemi per regjistrimet on line

Sasia 100 30 15.4

Totali i Shpenzimeve 100 150 -10

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Shqiperia do te marri pjese ne grupimin Bio Mediterraneum. Përmasat e pavionit do të jenë midis 1000-4000 m2, me minimumi 50% të hapësirës të 

hapur dhe ¿jeshile¿ dhe mund të ndërtohet në 2 nivele.

Objektivat

 0) Mbeshtetja e 10 kompanive me fonde grant ne sektorin e artizanatit 1) Rritja e fluksit te Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së 

shërbimeve ndaj 10 investitoreve te huaj, 4 studimeve për potencialet investuese e eksportuese si dhe dhënien e 6 koncensioneve. 2) Rritja e fluksit te 

Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së shërbimeve ndaj 15 investitoreve te huaj, 4 studimeve për potencialet investuese e eksportuese si 

dhe dhënien e 8 koncensioneve. 3) Rritja e fluksit te Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së shërbimeve ndaj 20 investitoreve te huaj, 4 

studimeve për potencialet investuese dhe eksportuese si dhe dhëniene 10 koncensioneve.

-100 0 0

Expo Milano 2015

Pjesemarrja ne Expo Milano 2015

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

24

mijëra lekë 15,000.0

mijëra lekë 625.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00574

 Produkti O

Viti Aktual

2014

20

mijëra lekë 650,000.0

mijëra lekë 32,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04459

 Produkti P

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04461

 Produkti Q

Viti Aktual

2014

0

Totali i Shpenzimeve 17,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 680.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

25 0 0

Objektivat

 0) Mbeshtetja e 10 kompanive me fonde grant ne sektorin e artizanatit 1) Rritja e fluksit te Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së 

shërbimeve ndaj 10 investitoreve te huaj, 4 studimeve për potencialet investuese e eksportuese si dhe dhënien e 6 koncensioneve. 2) Rritja e fluksit te 

Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së shërbimeve ndaj 15 investitoreve te huaj, 4 studimeve për potencialet investuese e eksportuese si 

dhe dhënien e 8 koncensioneve. 3) Rritja e fluksit te Investimeve të Huaja Direkte nëpërmjet dhënies së shërbimeve ndaj 20 investitoreve te huaj, 4 

studimeve për potencialet investuese dhe eksportuese si dhe dhëniene 10 koncensioneve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 800,000.0 800,000.0 800,000.0

Shpenzime për njësi 36,363.64 32,000.0 26,666.67

Sasia numer

2015 2016 2017

22 25 30

Përshkrimi Ne baze te marreveshjes midis qeverise shqiptare dhe asaj italiane eshte miratuar kredia me kushte lehtesuese ne mbeshtetje te SME-ve ne vleren 

prej 25 milion Euro. Eshte ratifikuar nga parlamenti edhe faza e dyte e projektit me nje shume prej 12 mln Euro

Objektivat
 0) Rritja e përformancës së bizneseve nëpërmjet kreditimit me kushte lehtësuese të 20 bizneseve dhe sigurimit te trainimeve  per ta 1) Rritja e 

përformancës së bizneseve nëpërmjet kreditimit me kushte lehtësuese të 22 bizneseve dhe 4 trainimeve per ta 2)  Rritja e përformancës së bizneseve 

nëpërmjet kreditimit me kushte lehtësuese të 25 bizneseve dhe 4 trainimeve per ta. 3) Rritja e përformancës së bizneseve nëpërmjet kreditimit me 

kushte lehtësuese të 30 bizneseve dhe 5 trainimeve per ta.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

8.8 -100 0

Zbatimi programit italian  'Per mbeshtetjen e SME-ve'

Kredi me kushte lehtesuese per SME-te

Sasia 4.2 -100 0

Totali i Shpenzimeve 13.3 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 5,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 250.0 500.0 454.55

Sasia numer

2015 2016 2017

8 10 11

Përshkrimi Në zbatim te strategjise per zhvillimin e biznesit dhe investimeve 2014-2020, do te ngrihet skema per mbeshtetjen e SME-ve per konsulence per t'u 

bere me inovative nepermjet "voucher skeme"

Objektivat
 0) Rritja e konkurrueshmërisë së ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet disbursimit te fondit te konkurueshmerise per 20 kompani 1) Rritja e 

konkurrueshmërisë së ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet dhënies grant të 20 kompanive për novacion 2)   Rritja e konkurrueshmërisë së 

ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet dhënies grant të 22 kompanive për novacion,  dhe krijimit të 1 klasteri. 3) Rritja e konkurrueshmërisë së 

ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet dhënies grant të 25 kompanive për novacion, krijimit te 1 inkubatori teknologjik dhe krijimit të1 klasterave.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

11.9 -12 -16.7

Voucher skeme

Voucher skeme

Sasia 10 13.6 20

Totali i Shpenzimeve 23.1 0 0

Shpenzime për njësi

Sasia numer

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi Ne QKR regjistrohen dhe krejne veprmie te ndryshme per ndryshime te aktivitetit etj me shume se 100 mije bisnese, prandaj del e nevojshme 

dixhitalizimi i arkives.

Objektivat

 0) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 12,800 bizneseve të reja dhe dhënies së 

3,500 licensave 1) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 12,900 bizneseve të reja dhe 

dhënies së 3,700 licensave. 2) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 13,000 

bizneseve të reja dhe dhënies së 3,700 licensave. 3)  Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht 

hapjes së 13,100 bizneseve të reja dhe dhënies së 3,800 licensave.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 100 -9.1

Dixhitalizimi i arkives QKR

Arkiva e QKR e dixhitalizuar

Sasia 0 25 10

Totali i Shpenzimeve 0 150 0

Shpenzime për njësi



mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04464

 Produkti S

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04474

 Produkti T

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04460

 Produkti U

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 3,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 3,000.0 0.0 0.0

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 2,000.0 2,000.0

Shpenzime për njësi 400.0 333.33 133.33

Sasia numer

2015 2016 2017

5 6 15

Përshkrimi
Per te permiresuar konkurueshmerine e bizneseve nepermjet inovacionit kerkohet qe te hartohen module trainimi dhe te trajnohen bizneset inovative

Objektivat
 0) Rritja e konkurrueshmërisë së ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet disbursimit te fondit te konkurueshmerise per 20 kompani 1) Rritja e 

konkurrueshmërisë së ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet dhënies grant të 20 kompanive për novacion 2)   Rritja e konkurrueshmërisë së 

ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet dhënies grant të 22 kompanive për novacion,  dhe krijimit të 1 klasteri. 3) Rritja e konkurrueshmërisë së 

ekonomisë në tregun rajonal nëpërmjet dhënies grant të 25 kompanive për novacion, krijimit te 1 inkubatori teknologjik dhe krijimit të1 klasterave.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Trajnime per biznesin, AIDA

TNA dhe Trainime per biznesin

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 2,000.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi QKR ka filluar aktivitetin qe ne vitin 2007 dhe sistemi i kondicionimit nuk permbush kushtet dhe kerkesat per kondicionimin e te gjithe ambjenteve ne 

QKR

Objektivat

 0) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 12,800 bizneseve të reja dhe dhënies së 

3,500 licensave 1) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 12,900 bizneseve të reja dhe 

dhënies së 3,700 licensave. 2) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 13,000 

bizneseve të reja dhe dhënies së 3,700 licensave. 3)  Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht 

hapjes së 13,100 bizneseve të reja dhe dhënies së 3,800 licensave.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -16.7 -60

Sistemi i kondicionimit QKR

Permiresimi i sistemit te kondicionimit te QKR

Sasia 0 20 150

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,000.0 10,000.0 1,000.0

Shpenzime për njësi 140.0 222.22 333.33

Sasia numer

2015 2016 2017

50 45 3

Përshkrimi
Blerje e Pajisje kompiuterike dhe zyre per QKR ne qender dhe rrethe

Objektivat

 0) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 12,800 bizneseve të reja dhe dhënies së 

3,500 licensave 1) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 12,900 bizneseve të reja dhe 

dhënies së 3,700 licensave. 2) Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht hapjes së 13,000 

bizneseve të reja dhe dhënies së 3,700 licensave. 3)  Zhvillimi i qëndrueshem i biznesit nëpërmjet Përmirësimit të Klimës së Biznesit e konkretisht 

hapjes së 13,100 bizneseve të reja dhe dhënies së 3,800 licensave.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Pajisje kompiuterike dhe zyre per QKR ne qender dhe rrethe

Pajisje kompiuterike dhe zyre per QKR ne qender dhe rrethe

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

0 58.7 50

Sasia 0 -10 -93.3

Totali i Shpenzimeve 0 42.9 -90

Shpenzime për njësi



 Projekti 04462

 Produkti V

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04465

 Produkti W

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

C.2 Kodi i Grupit 5

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

04220

04230

04240

04250

04860

Totali i Shpenzimeve 0.0 4,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 137.93 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 29 0

Përshkrimi
Instalimi i sistemit te kamerave ne zyrat e QKR-se ne rrethe

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sistemi i ri i kamerave ne zyrat e QKR ne rrethe

Sistem kamerash ne zyra te QKR ne rrethe

Totali i Shpenzimeve 0.0 5,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 5,000.0 5,000.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 1 1

Përshkrimi
Krijimi i kuadrit ligjor e nenligjor per krijimin dhe funksionimin e inkubatoreve te biznesit si dhe ngritja e infrastruktures se nevojshme per to.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Inkubator biznesi, AIDA

Inkubator biznesi, AIDA

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Zhvillimi Rural duke mbesht. Prodh. 

Bujq, Blek, Agroind dhe Market.

Ky program fokusohet në rritjen e produktivitetit dhe aftësisë konkurruese të bujqësisë, përmirësimin 

e standardeve si dhe garantimin e sigurisë ushqimore, specializimin e prodhimit në sektorët e 

perimeve, vreshtarisë, frutikulturës dhe blegtorisë, përmirësimin e rrjetit të marketingut. Rritja e 

shkallës së mbështetjes financiare të bujqësisë dhe agro industrisë (kreditimi, skema mbështetje 

specifike, etj) përbëjnë një risi të rëndësishme në politikat e këtij programi. Rritja e standarteve 

përmes rritjes së punësimit dhe të të ardhurave, nga investime dhe prezantime të teknoligjive të reja 

Keshillimi dhe Informacioni Bujqesor Ky program përfshin realizimin e politikave të MBZHRAU-së, për zhvillimin e bujqësisë, duke asistuar 

fermerët me metoda dhe materiale të reja (inpute) për bujqësinë; paketa/karta teknologjike (elementë 

të përmirësura) për kultura bujqësore dhe blegtorale, hallka të larta të disa lloje farërash e fidanësh të 

çertifikuara; trajnimin e specialistëve të bujqësisë; publikime dhe mjete të tjera të komunikimit masiv; 

promovimin e kooperimit bujqësor, promovimin dhe mbeshtetjen e barazisë gjinore.

Siguria ushqimore dhe mbrojtja e 

konsumatorit

Garantimi i sigurisë ushqimore, shëndetit dhe mirqënies së kafshëve, dhe shëndetit të bimëve 

përmes adoptimit të standardeve përkatëse të BE-së në kuadrin normativ vendas, zhvillimit të 

kapaciteteve administrative dhe infrastruktures fizike të nevojshme për zbatimin e këtij kuadri 

normativ si dhe forcimit te kontrollit zyrtar si elementë i rëndësishëm i sistemit te sigurisë ushqimore, 

per te garantuar jeten dhe shendetin e konsumatorit, shëndetin dhe mirqënien e kafshëve dhe 

shëndetin e bimëve.

Mbeshtetje per Peshkimin Ky program fokusohet ne drejtim te zhvillimit te sektorit te peshkimit dhe akuakultures me qellim 

sigurimin e zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit, forcimin e konkurrencës dhe zhvillimin ekonomikisht 

të vlefshëm të subjekteve të peshkimit dhe akuakultures, rigjallërimin e zonave që varen nga 

peshkimi dhe akuakultura, si dhe përmirësimin e furnizimit të tregut dhe rritjen e vlerës së prodhimit. 

Programi ka ne fokus rritjen e prodhimit por edhe nje menaxhim te qendrueshem te resurseve 

peshkore dhe ujore si dhe rregullimin e aktiviteteve qe kane lidhje me peshkimin dhe akuakulturen. 

Menaxhimi i infrastruktures se 

kullimit dhe ujitjes

Zhvillimi i politikave kombëtare për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja (mbrojtja e tokes). Ky 

program koordinon dhe merret me menaxhimin, ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të 

ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja. Zhvillon masat për mbrojtjen e tokës.

0 0 0

Ministria e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave

Zbatimi I programit te qeverise ne fushen e bujqesise, zhvillimit rurale administrimit te ujrave.Elementet baze ne kuader te zbatimit te programit te 

qeverise jane: Hartimi dhe zbatimi I poltikave dhe legjislacionit ne fushen e bujqesise,mbrojtja e e shendetit  te kafsheve, bimeve dhe garantimi I 

shendetit te njerezve nga semundjet qe rrjedhin prej kafsheve dhe cilesia ushqimore. Sigurimi I informacionit bujqesor.Asistence dhe informacion per 

fermeret mbeshtetur ne skemat mbeshtetse direkte te prodhimit bujqesor.Politikat e resurseve peshkore.Menaxhim I sistemit te ujitjes ,kullimit  ujitjes 

dhe mbrojtja nga permbytja e tokes.

Planifikimi, Menaxhimi dhe 

Administrimi

Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese per nje planifikim, menaxhim dhe administrim 

te politikave dhe strategjive ne fushen e bujqesise, zhvillimit rural dhe administrimit te ujerave si dhe 

koordinimi i punes me te gjitha drejtorite e politikave per kontrollin dhe zbatimin e tyre; trajnimi si nje 

mjet strategjik per rritjen e burimeve njerezore; hartimi dhe  rritja e kontrollit mbi efektivitetin e 

perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e MBZHRAU dhe institucionet e varesise, ne 

perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe  kerkesat ne kuader te procesit te integrimit.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



05470

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00107

 Produkti A

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Rritja e kapaciteteve menaxhuese per koordinimin e punes per te gjitha drejtorite e polikave, kontrolli mbi  zbatimin e politikave ne fushen e Bujqesise, Zhvillimit Rural 

dhe Administrimit e Ujerave, hartimi dhe  rritja e kontrollit mbi efektivitetit te perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e MBZHRAU dhe institucionet e 

varesise. Permiresimi i koordinimit te punes nepermjet sektoreve mbeshtetes per rritjen e aftesive profesionale te punonjesve ne perputhje me kerkesat e integrimit ne 

BE

Permiresimi i struktures funksionale per nje menaxhim sa me efektiv te burimeve njerezore, krijimi i nje stafi permanenet dhe sa me te qendrueshem, si dhe aplikimi i 

proceseve te hapura konkurimi, motivimi dhe shperblimi i diferencuar sipas rezultateve te punes,rritja e lufta kunder korupsionit si nje element shume i rendesishem per 

ecjen perpara ne perputhje me standartet e BE

 1). Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave

 1). Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 

Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata 

ne fushen e bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale.  2). Dixhitalizimi i performances dhe punes se MBZHRAU dhe te strukturave te vartesise  2). 

Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te vartesise  3). Perputhja e 

formimit profesional me vendet e punes

Keshillimi dhe Informacioni Bujqesor Ky program përfshin realizimin e politikave të MBZHRAU-së, për zhvillimin e bujqësisë, duke asistuar 

fermerët me metoda dhe materiale të reja (inpute) për bujqësinë; paketa/karta teknologjike (elementë 

të përmirësura) për kultura bujqësore dhe blegtorale, hallka të larta të disa lloje farërash e fidanësh të 

çertifikuara; trajnimin e specialistëve të bujqësisë; publikime dhe mjete të tjera të komunikimit masiv; 

promovimin e kooperimit bujqësor, promovimin dhe mbeshtetjen e barazisë gjinore.

Menaxhimi qendrueshem i tokes 

bujqesore

Administrimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore nepërmjet krijimit  të sistemit të informacionit mbi tokën 

si dhe transformimi i drejtorive të Administrimit dhe e Mbrojtjes të Tokës (DAMT) në një kadastër 

shumëqëllimshme, përmirësimi i përdorimit të tokës bujqësore, bazuar në kapacitetet  

agroprodhuese, si dhe mbrojtja, kontrolli i degradimit të saj, indentifikimi i projekteve te konsolidimit te 

tokes.  .

Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese per nje planifikim, menaxhim dhe administrim te politikave dhe strategjive ne fushen e bujqesise, zhvillimit rural 

dhe administrimit te ujerave si dhe koordinimi i punes me te gjitha drejtorite e politikave per kontrollin dhe zbatimin e tyre; trajnimi si nje mjet strategjik per rritjen e 

burimeve njerezore; hartimi dhe  rritja e kontrollit mbi efektivitetin e perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e MBZHRAU dhe institucionet e varesise, ne 

perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe  kerkesat ne kuader te procesit te integrimit.

Përshkrimi Nepermjet permiresimit te rrjetit te informacionit te permiresohet komunikimi me institucionet e varesise. Aparati i MBZHRAU disponon kompjutera  per 

me shume se 40% e stafit tejet te amortizuar

 1). Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 

Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata 

ne fushen e bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale.

 1). Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e politikave 

Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata 

ne fushen e bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale.  2). Dixhitalizimi i performances dhe punes se MBZHRAU dhe te strukturave te vartesise  2). 

Reduktimi I

 Do te ndiqen nepermjet zbatimit te " Strategjise ndersektoriale per reformen ne administraten publike 2013-2020 ne kuader te strategjise kombetare per zhvillim dhe 

integrim ", ligjit nr. 9936 date 26/6/2008 " Per menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne RSH ",Ligji Nr 10296 date 8/7/2010" Per menaxhimin Financiar dhe kontrolli" ligji nr. 

9720 date 23/04/2007 " Per auditimin e brendshem ne sektorin shteteror ". Kodi punes, Ligji per blerjet e vogla 9643 dt 20.11.2006 ( indryshuar)

Shpenzime jashtë projekteve

Permiresimi i kushteve te punes



Viti Aktual

2014

50

mijëra lekë 9,000.0

mijëra lekë 180.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00107

 Produkti B

Viti Aktual

2014

1700

mijëra lekë 49,700.0

mijëra lekë 29.24

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00107

 Produkti C

Viti Aktual

2014

20

mijëra lekë 30,000.0

mijëra lekë 1,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00107

 Produkti D

Viti Aktual

2014

Sasia -34 -100 0

Totali i Shpenzimeve -44.4 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 151.52 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

33 0 0

Objektivat

 0) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per 

implementimin e politikave 1) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar 

rishtaz, te afte per implementimin e politikave Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per 

ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale. 2) Krijimi 

dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e 

politikave Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia 5.9 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.6 4 1.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 50,000.0 52,000.0 53,000.0

Shpenzime për njësi 27.78 28.89 29.44

Sasia numer

2015 2016 2017

1800 1800 1800

Përshkrimi
Nepermjet kryerjes se pagesave mujore te kryen sa me mire detyrat e ngarkuara

Objektivat

 0) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per 

implementimin e politikave 1) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar 

rishtaz, te afte per implementimin e politikave Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per 

ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale. 2) Krijimi 

dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e 

politikave Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-15.8 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Materiale dhe sherbime te pergjitheshme zyre, shpenzime trasporti, udhetimi brenda dhe jashte vendit dhe te tjera operative.

Sasia 20 0 0

Totali i Shpenzimeve 3.3 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 31,000.0 31,000.0 31,000.0

Shpenzime për njësi 1,291.67 1,291.67 1,291.67

Sasia numer

2015 2016 2017

24 24 24

Përshkrimi
Nepermjet pagesave  vjetor sigurohet pjesemarrja e Shqiperise ne keto organizata.

Objektivat

 0) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per 

implementimin e politikave 1) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar 

rishtaz, te afte per implementimin e politikave Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per 

ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale. 2) Krijimi 

dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e 

politikave Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-5 4 1.9

Shpenzime jashtë projekteve

Detyrime vjetore financiare per pjesemarrjen e Shqiperise ne organizmat nderkombetare.

2015 2016 2017

Përshkrimi
Nepermjet pageses mujore te paguhen nenpunesit gjate ushtrimit te detyrave funksionale.

Objektivat

 0) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per 

implementimin e politikave 1) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar 

rishtaz, te afte per implementimin e politikave Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per 

ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale. 2) Krijimi 

dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e 

politikave Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-13.9 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Pagese per punen e kryer dhe per ushtrimin e funksioneve



147

mijëra lekë 167,500.0

mijëra lekë 1,139.46

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00107

 Produkti E

Viti Aktual

2014

40

mijëra lekë 6,000.0

mijëra lekë 150.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Sasia -21.1 0 0

Totali i Shpenzimeve -14.9 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 142,500.0 142,500.0 142,500.0

Shpenzime për njësi 1,228.45 1,228.45 1,228.45

Sasia numer punonjesish 116 116 116

Sasia -50 -25 0

Totali i Shpenzimeve 0 -33.3 -25

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 6,000.0 4,000.0 3,000.0

Shpenzime për njësi 300.0 266.67 200.0

Sasia numer

2015 2016 2017

20 15 15

Përshkrimi
Per zbatimin e politikave bujqesore kerkohen kapacitete me ide te mira menaxhuese.

Objektivat

 0) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per 

implementimin e politikave 1) Krijimi dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar 

rishtaz, te afte per implementimin e politikave Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per 

ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen e bujqesise dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale. 2) Krijimi 

dhe mirembajtja e kushteve te krijuara per pune. Ndjekja e trajnimeve te stafit ekzistues dhe atij te rekrutuar rishtaz, te afte per implementimin e 

politikave Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

7.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Funksionimi i kapaciteteve menaxhuese per implementimin e politikave bujqesore.

Qëllimi i politikës së programit është fuqizimi i sistemit të  kontrollit e inspektimit , duke perfshire te gjithe zinxhirin ushqimor  nga ferma në tavolinë. Ne terma konkrete  

programi synon adoptimin çdo vit te 25 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas; kryerjen deri ne vitin 2020 te kontrollit zyrtar teresisht te mbeshtetur mbi baze 

risku duke shtuar numrin e operatorëve te biznesit ushqimor të kontrolluar me 5% në vit; reduktimi i sëmundshmërisë në kafshë ndaj sëmundjeve zoonotike deri në vitin 

2020 në % të pakonsiderueshme duke rritur numrin e kafshëve të kontrolluara  në 5 % në vit; realizimin çdo vit 100% programin kombëtar të monitorimit të 

mbetjeve;identifikimin 100% të gjedhit dhe të imtave duke matrikulluar e regjistruar, 20% të remontit çdo vit; deri ne vitin 2020 identifikimi 100%  të derrit;deri ne vitin 

2020 krijimin e nje zone te paster nga parazitet karantinor per pataten e hereshme duke reduktuar ne masen 10% ne vit parazitet karantinor.

 1). Adoptimin i 25 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas.  2). Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe 

vendin. nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke 

vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e infektuara në vatra.  3). Realizimi  100% i programeve kombëtare te 

monitorimit te mbetjeve ne kafshet e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore,te ujrave e  te molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë.  4). 

Identifikimi  i plotë i kafshëve të llojit gjedhë dhe të imta në të gjithë territorin e vendit.  5). Reduktimi ne masen 10% te paraziteve karantinor pe pataten e hereshme per 

krijimin e zones se lire prej tyre.  6). Reduktimi ne masen 10% te zjarrit bakterial per krijimin e nje zone te lire prej tyre;Reduktim i demtimeve nga  parazite te veçante 

duke trajtuar siperfaqe  e mbjella.  7). Kryerja e kontrollit zyrtar  te mbeshtetur mbi baze risku duke shtuar 5% numrin e operatoreve te biznesit ushqimor tw kontrolluar  

8). Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV.  9). Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 

10% të stafit kundrejt totalit.  10). Kontroll i plote i mizes se ullirit dhe flutures se bardhe ne ullinj dhe peme frutore.

 1). Adoptimin cdo vit te 25 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas  2). Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit  të bagetive te imta të 

remontit  ne gjithe vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të 

sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e infektuara në vatra.  3). Realizimi  100% i 

programeve kombëtare te monitorimit te mbetjeve ne kafshet e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore. te ujrave e  te molusqeve bivale dhe monitorimit të 

sëmundjeve në kafshë.  4). Identifikimi  i   kafshëve të  llojit gjedhë, identifikim i të imtave  në të gjithë territorin e vendit.  5). Reduktimi ne masen 10% te paraziteve 

karantinor pe pataten e hereshme per krijimin e zones se lire prej tyre.  6). Reduktimi ne masen 10% te zjarrit bakterial per krijimin e nje zone te lire prej tyre.;Reduktim i 

demtimeve nga  parazite te veçante duke trajtuar siperfaqe  e mbjella.  7). Kryerja e kontrollit zyrtar  te mbeshtur mbi baze risku duke shtuar 5% numrin e operatorwve te 

biznesit ushqimor tw kontrolluar.  8). Monitorimi i produkteve ushqimore me origjinë shtazore (qumështi) në të gjithë territorin e vendit.  9). Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-

së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV.  10). Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit.  11). 

 1). Adoptimin cdo vit te 25 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas  2). Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta 

ne gjithe vendin. nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje 

duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e infektuara në vatra.  3). Realizimi  100% i programeve kombëtare te 

monitorimit te mbetjeve ne kafshet e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore. te ujrave e  te molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë.  4). 

Identifikimi  i   kafshëve të  llojit gjedhë, identifikim i të imtave  në të gjithë territorin e vendit.  5). Reduktimi ne masen 10% te paraziteve karantinor pe pataten e 

hereshme per krijimin e zones se lire prej tyre.  6). Reduktimi ne masen 10% te zjarrit bakterial per krijimin e nje zone te lire prej tyre.;Reduktim i demtimeve nga  

parazite te veçante duke trajtuar siperfaqe  e mbjella.  7). Kryerja e kontrollit zyrtar  te mbeshtur mbi baze risku duke shtuar 5% numrin e operatorwve te biznesit 

ushqimor tw kontrolluar.  8). Monitorimi i produkteve ushqimore me origjinë shtazore (qumështi) në të gjithë territorin e vendit.  9). Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-së, 

DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV.  10). Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit.  11). 

100 -11.1 -25

Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit

Garantimi i sigurisë ushqimore, shëndetit dhe mirqënies së kafshëve, dhe shëndetit të bimëve përmes adoptimit të standardeve përkatëse të BE-së në kuadrin normativ 

vendas, zhvillimit të kapaciteteve administrative dhe infrastruktures fizike të nevojshme për zbatimin e këtij kuadri normativ si dhe forcimit te kontrollit zyrtar si elementë i 

rëndësishëm i sistemit te sigurisë ushqimore, per te garantuar jeten dhe shendetin e konsumatorit, shëndetin dhe mirqënien e kafshëve dhe shëndetin e bimëve.

Përafrimi i standardeve aktuale me ato të BE-së, të sigurisë së produkteve ushqimore, të shëndetit dhe mirëqënies së kafshëve, të mbrojtjes së bimëve, mbrojtjes se 

mjedisit, sistemit të kontrollit dhe inspektimeve, zhvillimi i infrastrukturës administrative me qëllim zbatimin e legjislacionit, forcimi i sistemit te sigurisë ushqimore dhe 

mbrojtjes së konsumatorit dhe sistemeve të kontrollit që kanë lidhje me të, përmirësime thelbësore për sa i takon sigurisë ushqimore dhe mbrojtjes së konsumatorit e 

kushteve fitosanitare dhe veterinare, në përputhje me standardet e KE-së.  janë pjese e politikës se sigurisë ushqimore.



Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00108

 Produkti B

Viti Aktual

2014

847000

mijëra lekë 33,840.0

mijëra lekë 0.04

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti C

Viti Aktual

2014

2500

mijëra lekë 10,240.0

mijëra lekë 4.1

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti D

Viti Aktual

Totali i Shpenzimeve 84,000.0 85,520.0 86,000.0

Shpenzime për njësi 0.09 0.09 0.09

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Nr krerësh të matrikulluar.

2015 2016 2017

980000 980000 980000

Shpenzime jashtë projekteve

Kafshë të identifikuara (matrikulluara) në të gjithë vendin, gjedhë të imta.

Përshkrimi Identifikimi i tufës bazë ka përfunduar dhe procesi i identifikimit të kafshëve të llojit gjedhë dhe të imta vazhdon duke matrikulluar kafshët  e reja. Ky 

proces është i vazhdueshëm dhe kusht pë realizimin e syninmit kryesor, eksportin në vendet e BE-së.

Objektivat
 0) Identifikimi  i plotë i kafshëve të llojit gjedhë dhe të imta në të gjithë territorin e vendit. 1) Identifikimi  i   kafshëve të  llojit gjedhë, identifikim i të 

imtave  në të gjithë territorin e vendit. 2) Identifikimi  i   kafshëve të  llojit gjedhë, identifikim i të imtave  në të gjithë territorin e vendit. 3) Identifikimi  i   

kafshëve të  llojit gjedhë, identifikim i të imtave  në të gjithë territorin e vendit.

 1). Adoptimin cdo vit te 25 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas  2). Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta 

ne gjithe vendin. nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje 

duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e infektuara në vatra.  3). Realizimi  100% i programeve kombëtare te 

monitorimit te mbetjeve ne kafshet e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore. te ujrave e  te molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë.  4). 

Identifikimi  i   kafshëve të  llojit gjedhë, identifikim i të imtave  në të gjithë territorin e vendit.  5). Reduktimi ne masen 10% te paraziteve karantinor pe pataten e 

hereshme per krijimin e zones se lire prej tyre.  6). Reduktimi ne masen 10% te zjarrit bakterial per krijimin e nje zone te lire prej tyre.;Reduktim i demtimeve nga  

parazite te veçante duke trajtuar siperfaqe  e mbjella.  7). Kryerja e kontrollit zyrtar  te mbeshtur mbi baze risku duke shtuar 5% numrin e operatorwve te biznesit 

ushqimor tw kontrolluar.  8). Monitorimi i produkteve ushqimore me origjinë shtazore (qumështi) në të gjithë territorin e vendit.  9). Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-së, 

DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV.  10). Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit.  11). 

 1). Adoptimin cdo vit te 25 standardeve të BE-së në kuadrin normativ vendas  2). Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta 

ne gjithe vendin. nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje 

duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e infektuara në vatra.  3). Realizimi  100% i programeve kombëtare te 

monitorimit te mbetjeve ne kafshet e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore. te ujrave e  te molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë.  4). 

Identifikimi  i   kafshëve të  llojit gjedhë, identifikim i të imtave  në të gjithë territorin e vendit.  5). Reduktimi ne masen 10% te paraziteve karantinor pe pataten e 

hereshme per krijimin e zones se lire prej tyre.  6). Reduktimi ne masen 10% te zjarrit bakterial per krijimin e nje zone te lire prej tyre.;Reduktim i demtimeve nga  

parazite te veçante duke trajtuar siperfaqe  e mbjella.  7). Kryerja e kontrollit zyrtar  te mbeshtur mbi baze risku duke shtuar 5% numrin e operatorwve te biznesit 

ushqimor tw kontrolluar.  8). Monitorimi i produkteve ushqimore me origjinë shtazore (qumështi) në të gjithë territorin e vendit.  9). Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-së, 

DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV.  10). Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit.  11). 

Përcaktimi i standardeve për monitorimin dhe kontrollin e produkteve ushqimore sipas standardeve të BE-se mbështetur në rregulloren 178/2002/EC; paketën higjenike, 

rregulloret 882/2004; 852/2004; 853/2004; 854/2004; akreditimi i testeve laboratorike në laboratorin e referencës kombëtare, rritja e standardeve të laboratorëve të 

kontrollit zyrtar mbështetur në  standardet ISO; ruajtja e shendetit të kafsheve sipas dir. 64/432; dir CE, nr 2001/89, dir. nr.2005/75 CE, dir.2003/85CE,dir. nr 2003/99 CE 

; Dir.2001/82; Rreg.2008/798/EC, përcaktimi i kërkesave  për  tregtinë dhe eksportet në vendet e BE-së sipas dir.92/118, 2009/156; përcaktimi i kritereve mikrobike ne 

ushqime sipas  rreg.2005/2073, 2005/2074, 2005/2075; unifikimin e modelit të çertifikates për eksport në BE sipas rreg. 2004/595; vendosjen dhe percaktimin e zonave 

te lira dhe pasaportës bimore sipas dir. nr.92/105;

Totali i Shpenzimeve 25,410.0 25,000.0 25,000.0

Shpenzime për njësi 6.98 10.0 10.0

Sasia Nr Analizash

2015 2016 2017

3640 2500 2500

Përshkrimi Per te rritur mundesine e eksportit te produkeve shtazore dhe te kafshe te gjalla ne vendet e BE-se hartohen programe kombetare te monitorimit te 

mbetjeve, si nje detyrim perballe vendeve te BE-se. Keto programe mbeshteten nga buxheti i MBZHRAU.

Objektivat

 0) Realizimi  100% i programeve kombëtare te monitorimit te mbetjeve ne kafshet e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore,te ujrave e  te 

molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 1) Realizimi  100% i programeve kombëtare te monitorimit te mbetjeve ne kafshet e gjalla 

dhe produkteve me origjine shtazore. te ujrave e  te molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 2) Realizimi  100% i programeve 

kombëtare te monitorimit te mbetjeve ne kafshet e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore. te ujrave e  te molusqeve bivale dhe monitorimit të 

sëmundjeve në kafshë. 3) Realizimi  100% i programeve kombëtare te monitorimit te mbetjeve ne kafshet e gjalla dhe produkteve me origjine 

shtazore. te ujrave e  te molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

114.5 1.8 0.6

Shpenzime jashtë projekteve

Analiza te kryera sipas programit per mbetjet ne kafshe e produkte prej tyre.

Sasia 15.7 0 0

Totali i Shpenzimeve 148.2 1.8 0.6

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Per realizimin e eksporteve te molusqeve bivalve ne vendet e BE-se duhet te sigurohet nje produkt i paster nga semundje, mbetje e kontaminante. Per 

kete arsye sipas nje programi kombetar realizohen analiza mbi mbetjet ne ujrat e brendhsm dhe molusqe.

Objektivat

 0) Realizimi  100% i programeve kombëtare te monitorimit te mbetjeve ne kafshet e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore,te ujrave e  te 

molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 1) Realizimi  100% i programeve kombëtare te monitorimit te mbetjeve ne kafshet e gjalla 

dhe produkteve me origjine shtazore. te ujrave e  te molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë. 2) Realizimi  100% i programeve 

kombëtare te monitorimit te mbetjeve ne kafshet e gjalla dhe produkteve me origjine shtazore. te ujrave e  te molusqeve bivale dhe monitorimit të 

sëmundjeve në kafshë. 3) Realizimi  100% i programeve kombëtare te monitorimit te mbetjeve ne kafshet e gjalla dhe produkteve me origjine 

shtazore. te ujrave e  te molusqeve bivale dhe monitorimit të sëmundjeve në kafshë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

70.4 43.3 0

Shpenzime jashtë projekteve

Analiza te kryera sipas programit per mbetjet ne ujra e brendshme e molusqe bivalve.

Sasia 45.6 -31.3 0

Totali i Shpenzimeve 148.1 -1.6 0

Shpenzime për njësi



2014

1600

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 3.13

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti E

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 8,000.0

mijëra lekë 1,600.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti F

Viti Aktual

2014

44000

mijëra lekë 3,960.0

mijëra lekë 0.09

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti G

Viti Aktual

Totali i Shpenzimeve 6,000.0 6,000.0 6,000.0

Shpenzime për njësi 3.0 3.75 3.75

Sasia Nr. analizash

2015 2016 2017

2000 1600 1600

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 1,666.67 1,250.0 1,250.0

Sasia Nr. Semundjesh

2015 2016 2017

6 8 8

Përshkrimi Disa semundje te cilat kane qene problematike ne vend, monitorohen per te evidentuara pranine apo mungesenm e tyre ne populacionin e kafsheve. 

Ky monitorim kryhet nga ISUV sipas nje programi te miratuar dhe te mbeshtetur nga buxheti i MBZHRAU.

Objektivat

 0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin 

sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij 

infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e infektuara në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit  të 

bagetive te imta të remontit  ne gjithe vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , 

mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e 

infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e 

brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-4 25 0

Shpenzime jashtë projekteve

Semundje ne kafshe , te monitoruara

Sasia 25 -20 0

Totali i Shpenzimeve 20 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,500.0 4,500.0 4,500.0

Shpenzime për njësi 0.09 0.09 0.09

Sasia Nr. Kreresh te vaksinuar

2015 2016 2017

50000 50000 50000

Përshkrimi Semundja e murtajes klasike ne derra ka qene e pranishme ne vendin tone. Per te mbajtur nen kontroll kete semundje eshte miratuar strategja e 

kontrollit qe bazohet ne vaksinimin e derrave kunder saj. Vaksinimi mbeshtetet nga buxheti i MBZHRAU.

Objektivat

 0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin 

sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij 

infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e infektuara në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit  të 

bagetive te imta të remontit  ne gjithe vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , 

mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e 

infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

4.2 -25 0

Shpenzime jashtë projekteve

Derra te vaksinuar k/murtajes klasike, imune ndaj kesaj semundje

Sasia 20 33.3 0

Totali i Shpenzimeve 25 0 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Vaksini kunder semundjes se brucelozes eshte nje proces ne zbatim te strategjise se  miratuar dhe kryhet me vaksine Rev 1 ne bagtite e imta. Pas dy 

vjet vaksinim masiv vazhdohet duke vaksinuar remontin pra kafshet e reja.

Objektivat

 0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin 

sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij 

infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e infektuara në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit  të 

bagetive te imta të remontit  ne gjithe vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , 

mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e 

infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e 

brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar 

në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e infektuara në vatra. 3) Ruajtja e situatës epizootike të vendit 

nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 

10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe 

eleminuar kafshë e infektuara në vatra.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Te imta te vaksinuara k/ brucelozes (Rev1).

Sasia 13.6 0 0

Totali i Shpenzimeve 13.6 0 0

Shpenzime për njësi



2014

1209400

mijëra lekë 60,414.0

mijëra lekë 0.05

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti H

Viti Aktual

2014

61200

mijëra lekë 6,970.0

mijëra lekë 0.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti I

Viti Aktual

2014

59068

mijëra lekë 4,134.8

mijëra lekë 0.07

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti J

Viti Aktual

2014

382232

mijëra lekë 15,289.2

mijëra lekë 0.04

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 41,300.0 41,300.0 41,300.0

Shpenzime për njësi 0.06 0.06 0.06

Sasia Nr. kreresh te vaksinuar

2015 2016 2017

700000 700000 700000

Totali i Shpenzimeve 6,840.0 7,000.0 7,000.0

Shpenzime për njësi 0.11 0.12 0.12

Sasia Nr. Kreresh te gjurmuara

2015 2016 2017

60000 60000 60000

Përshkrimi Gjurmimi nepermjet testit te lekures eshte metode per evidentimin e kafsheve te prekura nga tuberkulozi. Kjo mase eshte metoda e perdorur ne vendin 

tone per kete semundje, Gjurmimi mbeshtetet nga buxheti i MBZHRAU.

Objektivat

 0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin 

sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij 

infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e infektuara në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit  të 

bagetive te imta të remontit  ne gjithe vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , 

mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e 

infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

18.1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kafshe gjedhe te gjurmuara per tuberkuloz.

Sasia -42.1 0 0

Totali i Shpenzimeve -31.6 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 3,600.0 3,600.0 4,200.0

Shpenzime për njësi 0.06 0.06 0.07

Sasia Nr. kreresh te vaksinuara.

2015 2016 2017

60000 60000 60000

Përshkrimi Vaksinimi kunder Plasjes eshte nje proces ne zbatim te strategjise se  miratuar dhe kryhet me vaksine te prodhuar nga ISUV. Prodhimi i saj 

mbeshtetet nga buzheti i MBZHRAU.

Objektivat

 0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin 

sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij 

infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e infektuara në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit  të 

bagetive te imta të remontit  ne gjithe vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , 

mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e 

infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0.1 2.3 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kafshe imune ndaj semundjes se plasjes, te vaksinuara, gjedhe.

Sasia -2 0 0

Totali i Shpenzimeve -1.9 2.3 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 18,000.0 20,000.0 20,000.0

Shpenzime për njësi 0.04 0.04 0.04

Sasia Nr kreresh te vaksinuar

2015 2016 2017

450000 500000 500000

Përshkrimi Vaksinimi kunder Plasjes eshte nje proces ne zbatim te strategjise se  miratuar dhe kryhet me vaksine te prodhuar nga ISUV. Prodhimi i saj 

mbeshtetet nga buzheti i MBZHRAU.

Objektivat

 0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin 

sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij 

infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e infektuara në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit  të 

bagetive te imta të remontit  ne gjithe vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , 

mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e 

infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-14.3 0 16.7

Shpenzime jashtë projekteve

Kafshe imune ndaj semundjes se plasjes, te vaksinuara, te imta.

Sasia 1.6 0 0

Totali i Shpenzimeve -12.9 0 16.7

Shpenzime për njësi

Sasia 17.7 11.1 0

Totali i Shpenzimeve 17.7 11.1 0



% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti K

Viti Aktual

2014

52000

mijëra lekë 3,536.0

mijëra lekë 0.07

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti L

Viti Aktual

2014

2000

mijëra lekë 500.0

mijëra lekë 0.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti M

Viti Aktual

2014

5220

mijëra lekë 52,116.0

mijëra lekë 9.98

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti N

Totali i Shpenzimeve 4,080.0 4,080.0 4,000.0

Shpenzime për njësi 0.07 0.07 0.07

Sasia Nr. Kreresh te gjurmuar

2015 2016 2017

60000 60000 60000

Përshkrimi Gjurmimi i semundjes se brucelozes ne gjedhe kryhet per te evidentuar perhapjen e semundjes ne vend. realizohet duke marre kampione gjaku te cilet 

analizohen ne ISUV

Objektivat

 0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin 

sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij 

infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e infektuara në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit  të 

bagetive te imta të remontit  ne gjithe vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , 

mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e 

infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kafshe gjedhe te gjurmuar per bruceloze.

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 500.0 500.0 500.0

Shpenzime për njësi 0.25 0.25 0.25

Sasia Nr. kreresh te vaksinuar

2015 2016 2017

2000 2000 2000

Përshkrimi Ne zonat veriore te vendit ne kufi me Malin e Zi, me kosoven dhe me Dibren e madhe ka patur shfaqje sporadike te semundjes se terbimit. Per kete 

arsye parashikohet qe kafshet shtepiake (qen e mace) te vaksinohen per parandalimin e kesaj semundje.

Objektivat

 0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin 

sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij 

infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e infektuara në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit  të 

bagetive te imta të remontit  ne gjithe vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , 

mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e 

infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -2

Shpenzime jashtë projekteve

Kafshe shtepijake te vaksinuara kunder terbimit.

Sasia 15.4 0 0

Totali i Shpenzimeve 15.4 0 -2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 16,180.0 14,500.0 16,500.0

Shpenzime për njësi 14.71 13.18 10.31

Sasia Nr.kreresh te eleminuar

2015 2016 2017

1100 1100 1600

Përshkrimi Kafshet qe rezultojne pozitive ne anallizat laboratorike per plasje apo pozitive ne gjurmime per tbc,bruceloze, terbim ne zbatim te VKM mbi 

demshperblimet eleminohen dhe pronari demshperblehet ne zbatim te VKM. Buxheti parashikohet nga MBZHRAU.

Objektivat

 0) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin 

sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij 

infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e infektuara në vatra. 1) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit  të 

bagetive te imta të remontit  ne gjithe vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimin sëmundjes së brucelozës  në gjedhë në 10% të krerëve , 

mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasje duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e tbc duke gjurmuar dhe eleminuar kafshë e 

infektuara në vatra. 2) Ruajtja e situatës epizootike të vendit nëpërmjet imunizimit 100% të bagetive te imta ne gjithe vendin. nga sëmundja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kafshe pozitve te demtuara apo eleminuara si te infektuara nga Tbc, bruceloze, Plasje, terbim.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

47.3 -10.4 -21.8

Shpenzime jashtë projekteve

Rrenje ullinj dhe peme frutore te trajtuara k/mizes dhe f. bardhe te manit.

Sasia -78.9 0 45.5

Totali i Shpenzimeve -69 -10.4 13.8

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

50000

mijëra lekë 7,500.0

mijëra lekë 0.15

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti O

Viti Aktual

2014

1667

mijëra lekë 1,800.0

mijëra lekë 1.08

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti P

Viti Aktual

2014

2500

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 4.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti Q

Viti Aktual

Totali i Shpenzimeve 7,500.0 7,500.0 7,500.0

Shpenzime për njësi 0.15 0.15 0.15

Sasia Nr rrenjesh  peme te trajtuara

2015 2016 2017

50000 50000 50000

Përshkrimi Pemet trajtohen me pesticide te cilat blihen me prokurim ndersa puna kryhet nga pronaret. Kjo eshte menyra e luftimit te mizes se ullirit dhe flutures se 

bardhe

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

 1) Kontroll i plote i mizes se ullirit dhe flutures se bardhe ne ullinj dhe peme frutore. 2) Kontroll i plote i mizes se ullirit dhe flutures se bardhe ne ullinj 

dhe peme frutore. 3) Kontroll i plote i mizes se ullirit dhe flutures se bardhe ne ullinj dhe peme frutore.

Totali i Shpenzimeve 1,800.0 2,100.0 2,000.0

Shpenzime për njësi 1.2 1.4 1.33

Sasia Nr. pemesh te asgjesuara

2015 2016 2017

1500 1500 1500

Përshkrimi
Te gjitha pemet e infektuara eleminohen me djegje per te kufizuar perhapjen e infeksionit.

Objektivat

 0) Reduktimi ne masen 10% te zjarrit bakterial per krijimin e nje zone te lire prej tyre;Reduktim i demtimeve nga  parazite te veçante duke trajtuar 

siperfaqe  e mbjella. 1) Reduktimi ne masen 10% te zjarrit bakterial per krijimin e nje zone te lire prej tyre.;Reduktim i demtimeve nga  parazite te 

veçante duke trajtuar siperfaqe  e mbjella. 2) Reduktimi ne masen 10% te zjarrit bakterial per krijimin e nje zone te lire prej tyre.;Reduktim i demtimeve 

nga  parazite te veçante duke trajtuar siperfaqe  e mbjella. 3) Reduktimi ne masen 10% te zjarrit bakterial per krijimin e nje zone te lire prej 

tyre.;Reduktim i demtimeve nga  parazite te veçante duke trajtuar siperfaqe  e mbjella.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Peme frutore te asgjesuara si te infektuara.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 4.0 4.0 4.0

Sasia Siperfaqe Ha e trajtuar

2015 2016 2017

2500 2500 2500

Përshkrimi Problemi me i mprehte per te lashtat dhe bimet e arave eshte mi i arave dhe karkaleci, luftimi i te cilave parashikohet te mbeshtetet me buxhetin e 

MBZHRAU>

Objektivat

 0) Reduktimi ne masen 10% te zjarrit bakterial per krijimin e nje zone te lire prej tyre;Reduktim i demtimeve nga  parazite te veçante duke trajtuar 

siperfaqe  e mbjella. 1) Reduktimi ne masen 10% te zjarrit bakterial per krijimin e nje zone te lire prej tyre.;Reduktim i demtimeve nga  parazite te 

veçante duke trajtuar siperfaqe  e mbjella. 2) Reduktimi ne masen 10% te zjarrit bakterial per krijimin e nje zone te lire prej tyre.;Reduktim i demtimeve 

nga  parazite te veçante duke trajtuar siperfaqe  e mbjella. 3) Reduktimi ne masen 10% te zjarrit bakterial per krijimin e nje zone te lire prej 

tyre.;Reduktim i demtimeve nga  parazite te veçante duke trajtuar siperfaqe  e mbjella.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

11.1 16.7 -4.8

Shpenzime jashtë projekteve

Siperfaqe e trajtuar k/ miut te arave dhe karkalecit.

Sasia -10 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 16.7 -4.8

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Cdo vit planifikohet te monitorohet nje zone e prodhimit te patates per tu evidentuar dhe per tu ruajtur e paster nga demtuesit me synim eksportin e 

rpodhimit.

Objektivat
 0) Reduktimi ne masen 10% te paraziteve karantinor pe pataten e hereshme per krijimin e zones se lire prej tyre. 1) Reduktimi ne masen 10% te 

paraziteve karantinor pe pataten e hereshme per krijimin e zones se lire prej tyre. 2) Reduktimi ne masen 10% te paraziteve karantinor pe pataten e 

hereshme per krijimin e zones se lire prej tyre. 3) Reduktimi ne masen 10% te paraziteve karantinor pe pataten e hereshme per krijimin e zones se lire 

prej tyre.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Zone e lire per prodhimin e patates e monitoruar.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



2014

300

mijëra lekë 1,700.0

mijëra lekë 5.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti R

Viti Aktual

2014

13

mijëra lekë 453,000.0

mijëra lekë 34,846.15

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti S

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 115,000.0

mijëra lekë 115,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti T

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 501,000.0

mijëra lekë 41,750.0

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 1,700.0 2,400.0 2,500.0

Shpenzime për njësi 5.67 6.0 6.25

Sasia Siperfaqe Ha e monitoruar

2015 2016 2017

300 400 400

Totali i Shpenzimeve 459,000.0 463,000.0 463,000.0

Shpenzime për njësi 38,250.0 38,583.33 38,583.33

Sasia Nr. Drejtorish te mbeshtetura.

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi AKU si organizem tashme i krijuar dhe ne funksion te plote zgjeron gjithnje e me shume aktivitetet e saj. Ne punen e tij nevojiten shpenzime operative, 

shpenzime per fuqizimin e laboratoreve dhe fuqizimin e inspektimeve

Objektivat  0) Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit. 1) Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, 

akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 2) Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në 

ISUV. 3) Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 5.9 4.2

Shpenzime jashtë projekteve

AKU e plotesuar me kapacitetet per funksionimin e plote ( Autoritet iKombetar i Ushqimit)

Sasia 0 33.3 0

Totali i Shpenzimeve 0 41.2 4.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 147,000.0 118,000.0 120,000.0

Shpenzime për njësi 147,000.0 118,000.0 120,000.0

Sasia Nr. Institucioni

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi ISUV eshte qender e references kombetare laboratorike. Si e tille ajo mbeshtetet per te permiresuar funskionimi2n e saj si ne kapacitete humane 

ashtu dhe ne kapacitete infrastrukture, laboratorike dhe logjistike nga buxheti i MBZHRAU.

Objektivat  0) Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit. 1) Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, 

akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 2) Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në 

ISUV. 3) Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

9.8 0.9 0

Shpenzime jashtë projekteve

Instituti i Sigurise Ushqimore i fuqizuar dhe me kapacitete te plotesuara.

Sasia -7.7 0 0

Totali i Shpenzimeve 1.3 0.9 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 597,110.0 561,298.0 545,270.0

Shpenzime për njësi 49,759.17 46,774.83 45,439.17

Sasia Nr. DB-se

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi Permiresimi i kushteve te punes ne DB-se ne qarqe, mbeshtetja per mirefunksionimin e tyre, plotesimi i kapaciteteve strukturore dhe logjistike 

parashikohet ne buxhetin e MBZHRAU qe u dergohet DB-se.

Objektivat  0) Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit. 1) Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, 

akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 2) Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në 

ISUV. 3) Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

27.8 -19.7 1.7

Shpenzime jashtë projekteve

Drejtorite e Bujqesise,  ne qarqe te plotesuara me kapacitetet e nevojshme funksionale.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 27.8 -19.7 1.7

Shpenzime për njësi

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 19.2 -6 -2.9



% ndryshimit

 Projekti 00108

 Produkti U

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 593,000.0

mijëra lekë 197,666.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Totali i Shpenzimeve 180,000.0 692,812.0 733,840.0

Shpenzime për njësi 60,000.0 230,937.33 733,840.0

Sasia Nr. projektesh

2015 2016 2017

3 3 0

Përshkrimi Ne fushen e sigurise ushqimore jane aktive disa projekte (IPA) qe mbeshtesin kontrollin e semundjeve zoonotike, fuqizimin e kapaciteteve te ISUV dhe 

fuqizimin e kapaciteteve te AKU . Ne bashkefinancim me ta MBZHRAU mbulon kostot lokale dhe TVSH.

Objektivat  0) Rritje e kapaciteteve përmes trajnimit vjetor të 10% të stafit kundrejt totalit. 1) Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, 

akreditimi i testeve laboratorike në ISUV. 2) Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në 

ISUV. 3) Fuqizimi i kapaciteteve te AKU-së, DRB-së në qarqe dhe të ISUV-së, akreditimi i testeve laboratorike në ISUV.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

19.2 -6 -2.9

Shpenzime jashtë projekteve

Projektet ne fushen e sigurise ushqimore te mbeshtetura nga MBUMK.

Shpenzime për njësi

Standartet e politikes do te jene sipas standarteve te BE

Të reduktojë varfërinë dhe të përmirësojë cilësinë e jetës në komunitetet e zonave bregdetare të Shqipërisë.   2. Arritja e nje balance te qëndrueshme midis 

disponibilitetit te resurseve ujore dhe te peshkut (perfshire molusqet bivalve te gjalle) dhe shfrytëzimit te tyre nga subjektet e peshkimit qe gjendja e resurseve te mbetet 

e qëndrueshme dhe ne proporcion me numrin e anijeve dhe subjekteve te peshkimit. 3. Sigurimi i nje mekanizmi për instrumentin e pre-aksesit në BE, në menyre që deri 

në vitin 2020 të ndodhe përafrimi i standardeve te BE-se në peshkim dhe akuakulture.   4. Rritja e të ardhurave dhe mirqënia e peshkatareve dhe banoreve të tjere të 

zonave bregdetare përmes rritjes së volumit të prodhimit, nepermjet forcimit te konkurences dhe luftes ndaj informalitetit; 5. Permirsimi i furnizimit te tregut dhe rritjes se 

vleres se produkteve te peshkimit dhe akuakultures duke nxitur prodhimin dhe zhvillimin e tregtisë se produkteve te peshkimit dhe akuakultures.  

 1). Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së 

produkteve nëpërmjet mbështetjes  së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe  2). Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe 

analizave mbi gjendjen  e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit  3). Politika strukturore ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se 

peshkimit ne portet nepermjet përfundimit te ndertimit te portit te peshkimit ne Durres, vazhdimit te punimeve ne bankinen e Shengjinit, ndertimit te merkatove te 

peshkimit dhe per rritjen e shkalles se sigurise ne det  4). Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone;  5). Rritja e prodhimit, si dhe rritja e 

eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures;  6). Arritja e standardeve te BE-se ne kete fushe, persa i perket sigurise dhe cilesise se produkteve

 1). Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së 

produkteve nëpërmjet mbështetjes  së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe  2). Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe 

analizave mbi gjendjen  e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit  3). Politika strukturore ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se 

peshkimit ne portet nepermjet përfundimit te ndertimit te portit te peshkimit ne Durres, vazhdimit te punimeve ne bankinen e Shengjinit, ndertimit te merkatove te 

peshkimit dhe per rritjen e shkalles se sigurise ne det  4). Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone  5). Rritja e prodhimit, si dhe rritja e 

eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures  6). Arritja e standardeve te BE-se ne kete fushe, persa i perket sigurise dhe cilesise se produkteve;  

 1). Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së 

produkteve nëpërmjet mbështetjes  së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe;  2). Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe 

analizave mbi gjendjen  e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit.  3). Politika strukturore ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se 

peshkimit ne portet nepermjet përfundimit te ndertimit te portit te peshkimit ne Durres, vazhdimit te punimeve ne bankinen e Shengjinit, ndertimit te merkatove te 

peshkimit dhe per rritjen e shkalles se sigurise ne det  4). Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone;  5). Rritja e prodhimit, si dhe rritja e 

eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures;  6). Arritja e standardeve te BE-se ne kete fushe, persa i perket sigurise dhe cilesise se produkteve

 1). Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së 

produkteve nëpërmjet mbështetjes  së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe  2). Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe 

analizave mbi gjendjen  e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te peshkimit.  3). Politika strukturore ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se 

peshkimit ne portet nepermjet përfundimit te ndertimit te portit te peshkimit ne Durres, vazhdimit te punimeve ne bankinen e Shengjinit, ndertimit te merkatove te 

peshkimit dhe per rritjen e shkalles se sigurise ne det.  4). Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone  5). Rritja e prodhimit, si dhe rritja e 

eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures;  6). Arritja e standardeve te BE-se ne kete fushe, persa i perket sigurise dhe cilesise se produkteve

-69.6 284.9 217.8

Mbeshtetje per Peshkimin

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve -69.6 284.9 5.9

Shpenzime për njësi

Politikat që do të ndiqen në kuader te ketij programi fokusohen në krijimin e nje mjedisi të përshtatshem për rritjen e prodhimit dhe nje peshkim te pergjegjshem 

nëpërmjet mbështetjes direkte të operatoreve te biznesit për rritjen e prodhimit të produkteve te peshkimit (perfshire molusqet bivalve te gjalle) dhe akuakultures, e cila 

do të aplikohet për nje periudhe afat-shkurtër dhe vazhdojnë me masat për përmiresimin e infrastruktures tregtare si merkatot e peshkut dhe ndihmëse si bankinat e 

ankorimit te anijeve te peshkimit ne porte. Masa të rendesishme në kuadrin e politikës së programit përbejnë dhe promovimi dhe nxitja e produkteve dhe teknologjive në 

peshkim dhe akuakulture përmes aktiviteteve promovuese dhe informuese



 Projekti 04441

 Produkti A

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 5,117.0

mijëra lekë 1,023.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04441

 Produkti B

Viti Aktual

2014

2700

mijëra lekë 16,131.0

mijëra lekë 5.97

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04441

 Produkti C

Viti Aktual

2014

1000000

mijëra lekë 9,042.0

mijëra lekë 0.01

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04441

 Produkti D

Sasia numer aktesh

2015 2016 2017

4 5 4

Përshkrimi Ky produkt ka per qellim hartimin e rregullave teknike si dhe funksionimit te sektorit nepermjet bazes ligjore si dhe te politikave stimuluese 

mbeshtetese

Objektivat

 0) Politika strukturore ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet nepermjet përfundimit te ndertimit te portit te peshkimit ne 

Durres, vazhdimit te punimeve ne bankinen e Shengjinit, ndertimit te merkatove te peshkimit dhe per rritjen e shkalles se sigurise ne det 1) Politika 

strukturore ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet nepermjet përfundimit te ndertimit te portit te peshkimit ne Durres, vazhdimit 

te punimeve ne bankinen e Shengjinit, ndertimit te merkatove te peshkimit dhe per rritjen e shkalles se sigurise ne det 2) Politika strukturore ne drejtim 

te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet nepermjet përfundimit te ndertimit te portit te peshkimit ne Durres, vazhdimit te punimeve ne 

bankinen e Shengjinit, ndertimit te merkatove te peshkimit dhe per rritjen e shkalles se sigurise ne det 3) Politika strukturore ne drejtim te ndertimit te 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

B.Produktet e Programit

Shpenzime jashte projekteve

Akte ligjore dhe nenligjore per burimet peshkore

Sasia Numer kontrollesh

2015 2016 2017

2500 2500 2600

Përshkrimi Kontrolle per qellim garantimin e zbatimit te politikave nepermjet inspektimit e kontrolleve te subjekteve te peshkimit te licensuara dhe te palicensuara 

nga inspektoriati peshkimit ne rrethe

Objektivat

 0) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen  e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te 

peshkimit 1) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen  e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve 

te peshkimit 2) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen  e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i 

subjekteve te peshkimit. 3) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen  e sektorit te burimeve peshkore dhe 

licencimi i subjekteve te peshkimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-2.3 -60 25

Shpenzime jashte projekteve

Kontrollet e inspektoriatit te peshkimit ne subjektet e peshkimit te licensuara

Sasia -20 25 -20

Totali i Shpenzimeve -21.8 -50 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,000.0 2,000.0 2,000.0

Shpenzime për njësi 1,000.0 400.0 500.0

Sasia numer rasatesh

2015 2016 2017

1000000 1200000 1200000

Përshkrimi
Mbrojtja e gjendjes se resurseve nepermjet programeve te ripopullimit me rasate te prodhura (400.000 koran dhe 500 000 Zvezde) nga DSHP&A

Objektivat

 0) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe 

konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes  së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe 1) Nxitja e zhvillimit të 

qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve 

nëpërmjet mbështetjes  së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe 2) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te 

peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes  së 

drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe; 3) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

20.5 -16.1 -3.8

Shpenzime jashte projekteve

Rasate te peshkimit te kultivuara ne Oher dhe Presp

Sasia -7.4 0 4

Totali i Shpenzimeve 11.6 -16.1 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 18,000.0 15,100.0 15,100.0

Shpenzime për njësi 7.2 6.04 5.81

Përshkrimi
Ky produkt ka per qellim menaxhimin e porteve te peshkimit nga  Drejtoria e Sherbimit te Peshkimti dhe Akuakultures.                  

10.6 8.3 0

Shpenzime jashte projekteve

Menaxhimi i Infrastruktures te Porteve te Peshkimit

Sasia 0 20 0

Totali i Shpenzimeve 10.6 30 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 13,000.0 13,000.0

Shpenzime për njësi 0.01 0.01 0.01



Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 24,582.0

mijëra lekë 6,145.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04441

 Produkti E

Viti Aktual

2014

350

mijëra lekë 3,540.0

mijëra lekë 10.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04441

 Produkti F

Viti Aktual

2014

400

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 10.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04441

 Produkti G

Viti Aktual

2014

1800

Sasia Nr. i porteve

2015 2016 2017

5 5 0

Përshkrimi
Ky produkt ka per qellim menaxhimin e porteve te peshkimit nga  Drejtoria e Sherbimit te Peshkimti dhe Akuakultures.                  

Objektivat

 0) Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone; 1) Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone 2) 

Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone; 3) Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer kontratash

2015 2016 2017

300 350 380

Përshkrimi
Vleresohen dhe miratohen kontratat per  aktivitetit te peshkimit   dhe te lejeve te peshkimit per mjetet lundruese ne det per nje periudhe 5 vjecare

Objektivat

 0) Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone; 1) Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone 2) 

Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone; 3) Formalizimi i sektorit te peshkimit dhe akuakultures ne vendin tone

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

43.8 0 400

Shpenzime jashte projekteve

Kontrata dhe leje per peshkim

Sasia 25 0 -100

Totali i Shpenzimeve 79.8 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 44,200.0 44,200.0 44,200.0

Shpenzime për njësi 8,840.0 8,840.0 44,200.0

Sasia numer rasatesh

2015 2016 2017

400 0 0

Përshkrimi
Mbrojtja e gjendjes se resurseve nepermjet programeve te ripopullimit me rasate te  blere nga te tretet.

Objektivat  0) Rritja e prodhimit, si dhe rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures; 1) Rritja e prodhimit, si dhe rritja e eksporteve te 

produkteve te peshkimit dhe akuakultures 2) Rritja e prodhimit, si dhe rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures; 3) Rritja e 

prodhimit, si dhe rritja e eksporteve te produkteve te peshkimit dhe akuakultures;

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-30.8 -18.4 -7.9

Shpenzime jashte projekteve

Rasate te Blera peshq te familjes se krapit ( ballgjere,krap kulture,amur )

Sasia -14.3 16.7 8.6

Totali i Shpenzimeve -40.7 -4.8 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,100.0 2,000.0 2,000.0

Shpenzime për njësi 7.0 5.71 5.26

Sasia numer kontrollesh

2015 2016 2017

1800 0 0

Përshkrimi QNOD eshte qendra nderinstituc., operacio. detare ne te cilen marrin pjese MBZHRAU ,MF,MMb,Min Brend  per kontrollin e zbat. te  ligjsh. ne det ne 

fushen e peshkimit, kontr. te kufijve, antikontrabantes si edhe aktiviteteve te shpetimit

Objektivat

 0) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen  e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve te 

peshkimit 1) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen  e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i subjekteve 

te peshkimit 2) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen  e sektorit te burimeve peshkore dhe licencimi i 

subjekteve te peshkimit. 3) Monitorimi i burimeve peshkore, hartimi i raporteve dhe analizave mbi gjendjen  e sektorit te burimeve peshkore dhe 

licencimi i subjekteve te peshkimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Shpenzime jashte projekteve

Kontrolle te ushtruara nga QNOD ne bashkepunim  Inspektoriatin  e DSHPA

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 10.0 0.0 0.0



mijëra lekë 10,098.0

mijëra lekë 5.61

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04441

 Produkti H

Viti Aktual

2014

7500

mijëra lekë 650,000.0

mijëra lekë 86.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04441

 Produkti I

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04441

 Produkti J

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia metra lineare

2015 2016 2017

5000 0 0

Përshkrimi
Ndertimi i Portit te ri te peshkimit ne Durres me financim te BIZH

Objektivat
 0) Arritja e standardeve te BE-se ne kete fushe, persa i perket sigurise dhe cilesise se produkteve 1) Arritja e standardeve te BE-se ne kete fushe, 

persa i perket sigurise dhe cilesise se produkteve;   2) Arritja e standardeve te BE-se ne kete fushe, persa i perket sigurise dhe cilesise se produkteve 

3) Arritja e standardeve te BE-se ne kete fushe, persa i perket sigurise dhe cilesise se produkteve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

38.6 -100 0

Shpenzime jashte projekteve

Ndertimi i Portit te ri te peshkimit ne Durres me financim te BIZH

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 38.6 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 14,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 7.78 0.0 0.0

Sasia numer sistemi

2015 2016 2017

0 1 1

Përshkrimi
Mirembajtja e sistemeve Blue - box te anijet  dhe e sitemit te vrojtim monitorimit e survejimit

Objektivat

 0) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe 

konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes  së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe 1) Nxitja e zhvillimit të 

qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve 

nëpërmjet mbështetjes  së drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe 2) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te 

peshkimit dhe akuakultures si dhe industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes  së 

drejtpërdrejtë të peshkatareve dhe agroindustrise ne kete fushe; 3) Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem të sektorit te peshkimit dhe akuakultures si dhe 

industrisë perpunuese me synim rritjen e prodhimit dhe konkurueshmerisë së produkteve nëpërmjet mbështetjes  së drejtpërdrejtë të peshkatareve 

dhe agroindustrise ne kete fushe

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-78.8 -100 0

Shpenzime jashte projekteve

Blue Box ne anijet e peshkimit te instaluara

Sasia -33.3 -100 0

Totali i Shpenzimeve -85.8 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 92,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 18.4 0.0 0.0

Sasia nr objekte

2015 2016 2017

0 3 0

Përshkrimi Infrastrukture e permiresuar ne porte do te beje te mundur permiresimin e tregtimit te produkteve peshkore, si nepermjet ngritjes se 3 markateve te 

peshkimit, kontrollit me te mire te produkteve, permiresimin e kushteve per riparimin e mjeteve lundruese

Objektivat

 0) Politika strukturore ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet nepermjet përfundimit te ndertimit te portit te peshkimit ne 

Durres, vazhdimit te punimeve ne bankinen e Shengjinit, ndertimit te merkatove te peshkimit dhe per rritjen e shkalles se sigurise ne det 1) Politika 

strukturore ne drejtim te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet nepermjet përfundimit te ndertimit te portit te peshkimit ne Durres, vazhdimit 

te punimeve ne bankinen e Shengjinit, ndertimit te merkatove te peshkimit dhe per rritjen e shkalles se sigurise ne det 2) Politika strukturore ne drejtim 

te ndertimit te infrastruktures se peshkimit ne portet nepermjet përfundimit te ndertimit te portit te peshkimit ne Durres, vazhdimit te punimeve ne 

bankinen e Shengjinit, ndertimit te merkatove te peshkimit dhe per rritjen e shkalles se sigurise ne det 3) Politika strukturore ne drejtim te ndertimit te 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Permiresimi i infrastruktures se Porteve te peshkimit dhe kushteve te punes

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 20,000.0 20,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 20,000.0 20,000.0

0 0 -100

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 20,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 6,666.67 0.0



Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

 Projekti 00109

 Produkti B

Viti Aktual

2014

409

mijëra lekë 326,906.0

mijëra lekë 799.28

B.Produktet e Programit

Shpenzime jashtë projekteve

Rrjeti i kanaleve kullues i mirembajtur (pastruar nga depozitimet e dherave dhe bimesia)

Përshkrimi y produkt ka te beje me sjelljen ne kuotat e projektit te rrjetit kryesore te kanalve kulluese, nepermjet  procesit te largimit te dherave kryesisht me 

ekskavator dhe drage

Rritja e prodhimit bujqësor nëpërmjet plotesimit të vazhdueshëm të nevojave të fermerëve për ujë për ujitje në të gjitha zonat, që mund të ujiten, rreth 360 000 ha 

brenda vitit 2020; përmirësimi i kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja në të gjitha zonat, që mund të kullohen, në rreth 280 000 ha në vitin 2020 dhe zvogëlimi i rrezikut 

nga përmbytjet lumore dhe detare të një sipërfaqe potencialisht të rrezikuar prej 130 000 ha, të ultësirës perendimore, brenda vitit 2020. Veprimtari e pavarur e Njësive 

të Qeverisjes Vendore, Organizatave të Përdoruesve të Ujit (OPU) dhe Federatave të OPU-ve (FOPU),  në procesin e O&M të infrastrukturës ujitëse, që do tu 

transferohet atyre, për  200 000 ha brenda vitit 2020. Vazhdimi i aktivitetit të qëndrueshëm të Bordeve të Kullimit me financim nga buxheti i shtetit për O&M e 

infrastrukturës së kulllimit e mbrojtjes nga përmbytja dhe të sistemeve kryesore të ujitjes, në siperfaqen nën shërbim rreth 280 000 ha.

 1). Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet për  20 000 ha. tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e 

këtyre shërbime gjate  vitit 2013.  2). Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 12 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në 

krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2013.  3). Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 25 km argjinatura të 

rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtura më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2013.  4). Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të 

kullimit me ngritje mekanike me pompa (28 hidrovorë) për 75,000 ha. tokë bujqësore.

 1). Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet për  21 000 ha. tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e 

këtyre shërbime gjate  vitit 2014.  2). Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 14 000 ha  tokë bujqësore më shumë, ne 

krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2014.  3). Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 30 km argjinatura të 

rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtura më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2014  4). Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të 

kullimit me ngritje mekanike me pompa (28 hidrovorë) për 75,000 ha. tokë bujqësore.

 1). Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet për  22 000 ha. tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e 

këtyre shërbime gjatë  vitit 2015.  2). Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 16 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në 

krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2015.  3). Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 35 km argjinatura të 

rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtura më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2015.  4). Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të 

kullimit me ngritje mekanike me pompa (28 hidrovorë) për 75,000 ha. tokë bujqësore.

 1). Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet për  23 000 ha. tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e 

këtyre shërbime gjatë  vitit 2016.  2). Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 18 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në 

krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate  vitit 2016.  3). Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 40 km argjinatura të 

rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtur më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2016.  4). Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të 

kullimit me ngritje mekanike me pompa (28 hidrovorë) për 75,000 ha. tokë bujqësore.

Shërbimi i ujitjes, kullimit e mbrojtjes nga përmbytja ofrohet sipas standarteve të ligjit nr. 8518, datë 30.7.1999 "Për ujitjen e Kullimin", i ndryshuar. Rehabilitimi dhe 

ndërtimi realizohen sipas standarteve shtetërore të sigurisë për objektet e infrastrukturës së ujitjes, kullimit e mbrojtjes nga përmbytja. Aplikimi mesatar i ujit për ujitje me 

hidromodul 1 liter/sek / ha. Largim i ujërave sipërfaqësor  nëpërmjet sistemit të kullimit me rrjedhje të lire dhe ngritje mekanike me hidromodul  5-8 liter/sek/ha ose me 

siguri 1 herë në 5 vjet.  Mbrojtja nga përmbytja me siguri 1 herë në 10 vjet për objektet, që mbrojnë nga 1000-5000 ha,  me siguri 1 herë në 20 vjet për objektet, që 

mbrojnë 5000-10000 ha dhe me siguri 1 herë në 33 vjet për objektet, që mbrojnë  mbi 10000 ha.  Analiza ekonomike kosto përfitem për skemat e ujitjes dhe kullimit. 

Mbulumi i kostove të operimit dhe mirëmbajtjeve për skemat ujitëse të transferuara në përdorim tek OPU-të / njësitë e qeverisjes vendore.

Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes

Zhvillimi i politikave kombëtare për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja (mbrojtja e tokes). Ky program koordinon dhe merret me menaxhimin, ndërtimin, 

rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja. Zhvillon masat për mbrojtjen e tokës.

Përmirësimi  i politikave kombëtare për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja, reformimi i menaxhimit të sistemeve  të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja 

nëpërmjet transferimit të përgjegjësive të ujitjes tek  Njësite e Qeverisjes Vendore/ Organizatat e Përdoruesve të Ujit , dhe konsolidimi i përgjegjësive të kullimit dhe 

mbrojtjes nga përmbytja nga bordet e kullimit. Reforma institucionale synon të sigurojë qëndrueshmërinë e sistemeve dhe të reduktojë presionin në financat publike 

nëpërmjet decentralizimit të përgjegjësive, rritjes së përgjegjësise dhe përmirësimit të kthimit të kostove. Programi synon, që nëpërmjet këtyre përmirësimeve të 

kontribuojë në rritjen e produktivitetit bujqësor kombëtar.

Shpenzime për njësi 800.25 800.25 790.95

425 430

Totali i Shpenzimeve 340,108.0 340,108.0 340,108.0

Objektivat

 0) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet për  20 000 ha. tokë bujqësore më shumë, në krahasim 

me sigurimin e këtyre shërbime gjate  vitit 2013. 1) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet për  21 

000 ha. tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate  vitit 2014. 2) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme 

dhe të besueshme të kullimit me gravitet për  22 000 ha. tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2015. 3) 

Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet për  23 000 ha. tokë bujqësore më shumë, në krahasim me 

sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2016.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia km

2015 2016 2017

425



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00109

 Produkti C

Viti Aktual

2014

317

mijëra lekë 190,190.0

mijëra lekë 599.97

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00109

 Produkti D

Viti Aktual

2014

9224

mijëra lekë 27,672.0

mijëra lekë 3.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00109

 Produkti E

Viti Aktual

2014

796251700

mijëra lekë 318,500.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00109

4 0 0

Shpenzime për njësi 0.1 0 -1.2

Sasia 3.9 0 1.2

Totali i Shpenzimeve

Sasia 0 0 0.9

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 190,190.0 190,190.0 190,190.0

Shpenzime për njësi 599.97 599.97 594.34

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia km

2015 2016 2017

317 317 320

Shpenzime jashtë projekteve

Rrjeti i kanaleve ujites i mirembajtur (pastruar nga depozitimet e dherave dhe bimesia)

Përshkrimi Ky produkt ka te beje me sjelljen ne kuotat e projektit te rrjetit kryesore te kanalve ujitese, nepermjet  procesit te largimit te dherave me kryesisht 

ekskavator

Objektivat

 0) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 12 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin 

e këtyre shërbime gjatë  vitit 2013. 1) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 14 000 ha  tokë bujqësore më 

shumë, ne krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2014. 2) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes 

për 16 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2015. 3) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të 

qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 18 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate  vitit 2016.

Sasia 0 0 0.8

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 27,670.0 27,670.0 27,670.0

Shpenzime për njësi 3.0 3.0 2.98

Sasia meter

2015 2016 2017

9224 9224 9300

Përshkrimi Ky produkt lidhet me riparimet e demtimeve ne trupin e argjinatures si dhe largimin e bimesise se demshme  si proces i mirembajtjes se pervitshme 

(mirembajtje dhe riparime rutine)

Objektivat

 0) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 25 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtura më shumë, në krahasim 

me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2013. 1) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 30 km argjinatura të 

rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtura më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2014 2) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e 

përmirësuar me rreth 35 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtura më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2015. 

3) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 40 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtur më shumë, në krahasim 

me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2016.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -0.9

Shpenzime jashtë projekteve

Argjinatura  te mirembajtura ne menyre rutine

Sasia 0 0 0.5

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 318,500.0 318,500.0 318,500.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia m3 uje

2015 2016 2017

796251700 796251700 800000000

Përshkrimi Ky proukt lidhet me funksionimin gjithvjetor te hidrovoreve per largimin dhe garantimin e kullimit te 75000 ha toke bujqesore qe kullojne me 28 

hidrovore kryesisht ne ultesiren perendimore

Objektivat
 0) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (28 hidrovorë) për 75,000 ha. tokë bujqësore. 1) 

Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (28 hidrovorë) për 75,000 ha. tokë bujqësore. 2) 

Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (28 hidrovorë) për 75,000 ha. tokë bujqësore. 3) 

Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (28 hidrovorë) për 75,000 ha. tokë bujqësore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -0.8

Shpenzime jashtë projekteve

Sherbimi i kullimit me ngritje mekanike me hidrovore

0 0 -0.5

Shpenzime jashtë projekteve



 Produkti F

Viti Aktual

2014

1000

mijëra lekë 5,266.0

mijëra lekë 5.27

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00109

 Produkti G

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 5,266.0

mijëra lekë 1,755.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00177

 Produkti H

Viti Aktual

2014

1200

mijëra lekë 12,000.0

mijëra lekë 10.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00181

 Produkti I

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,266.0 5,266.0 5,266.0

Shpenzime për njësi 5.27 5.27 5.27

Sasia diga

2015 2016 2017

1000 1000 1000

Përshkrimi
Ky produkt ka te beje me mbikqyrjen teknike te sigurise se digave minimum 2 here ne vit per mbajtjen nen kontroll te sigurise se tyre.

Objektivat

 0) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 12 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin 

e këtyre shërbime gjatë  vitit 2013. 1) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 14 000 ha  tokë bujqësore më 

shumë, ne krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2014. 2) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes 

për 16 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2015. 3) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të 

qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 18 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate  vitit 2016.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Inspektime teknike te sigurise se digave

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,266.0 5,266.0 5,266.0

Shpenzime për njësi 1,755.33 1,755.33 1,755.33

Sasia num.insp.

2015 2016 2017

3 3 3

Përshkrimi Ky produkt ka te beje me mbikqyrjen teknike  per marrjen e masave perkatese per mirefunksionimit e infrastruktures kulluese ne zonen e  sherbimit te 

kullimit prej 280 000 ha dhe infrastruktures se ujitjes ne 360 000 ha si dhe 28 hidrovoreve

Objektivat

 0) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet për  20 000 ha. tokë bujqësore më shumë, në krahasim 

me sigurimin e këtyre shërbime gjate  vitit 2013. 1) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet për  21 

000 ha. tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate  vitit 2014. 2) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme 

dhe të besueshme të kullimit me gravitet për  22 000 ha. tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2015. 3) 

Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet për  23 000 ha. tokë bujqësore më shumë, në krahasim me 

sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2016.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Inspektime teknike te infrastruktures se ujitjes, kulimit dhe mbrojtjes nga permbytja ne zonen e sherbimit  te ujitjes 360 000  ha dhe zonen e sherbimikt te kullimit 280 000 ha, perfshi dhe 28 hidrovoret

Sasia 108.3 40 -28.6

Totali i Shpenzimeve 108.3 40 -28.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 25,000.0 35,000.0 25,000.0

Shpenzime për njësi 10.0 10.0 10.0

Sasia ha

2015 2016 2017

2500 3500 2500

Përshkrimi Ky produkt ka te beje me nderhyrjet ne rrjetin e kanaleve kryesore kulluese dhe kanale te ujerave te larta per rehabilitimin / rikonstruksionin e tyre per 

permiresimin e sherbimit te kullimit.

Objektivat

 0) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet për  20 000 ha. tokë bujqësore më shumë, në krahasim 

me sigurimin e këtyre shërbime gjate  vitit 2013. 1) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet për  21 

000 ha. tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate  vitit 2014. 2) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme 

dhe të besueshme të kullimit me gravitet për  22 000 ha. tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2015. 3) 

Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit me gravitet për  23 000 ha. tokë bujqësore më shumë, në krahasim me 

sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2016.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Rehabilitimi i infrastruktures se kullimit (v)

Rrjete te kanaleve te kullimit te rehabilituara

Përshkrimi Ky produkt ka te beje me nderhyrjet e plota ne rrjetin e kanaleve ujitese per rehabilitimin / rikonstruksionin e plote te tyre (skemes ujitese) per 

permiresimin e sherbimit te ujitjes.

Objektivat

 0) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 12 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin 

e këtyre shërbime gjatë  vitit 2013. 1) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 14 000 ha  tokë bujqësore më 

shumë, ne krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2014. 2) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes 

për 16 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2015. 3) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të 

qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 18 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate  vitit 2016.

0 0 0

Rehabilitimi i infrastruktures se ujitjes (v)

Rrjete te kanaleve ujitise te rehabilituara dhe te permiresuara



Viti Aktual

2014

4372

mijëra lekë 218,598.0

mijëra lekë 50.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00181

 Produkti J

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 3,935.0

mijëra lekë 3,935.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00181

 Produkti K

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 854,980.0

mijëra lekë 170,996.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00182

 Produkti L

Viti Aktual

2014

2939

Sasia 119 89.2 -29.9

Totali i Shpenzimeve 119 89.2 -29.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 478,807.0 906,040.0 635,040.0

Shpenzime për njësi 50.0 50.0 50.0

Sasia ha

2015 2016 2017

9576 18121 12700

Objektivat

 0) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 12 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin 

e këtyre shërbime gjatë  vitit 2013. 1) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 14 000 ha  tokë bujqësore më 

shumë, ne krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2014. 2) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes 

për 16 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2015. 3) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të 

qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 18 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate  vitit 2016.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia 400 0 0

Totali i Shpenzimeve 535.3 80 -44.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 25,000.0 45,000.0 25,000.0

Shpenzime për njësi 5,000.0 9,000.0 5,000.0

Sasia diga

2015 2016 2017

5 5 5

Përshkrimi Ky produkt ka te beje me nderhyrjet rehabilituese te pjeseshme ne trupin e diges dhe nenobjektet e saje si ujeleshues dhe shkarkues katastrofik per 

rritjen e sigurise se diges dhe garantimin e burimit ujor per ujitjen

Objektivat

 0) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 12 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin 

e këtyre shërbime gjatë  vitit 2013. 1) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 14 000 ha  tokë bujqësore më 

shumë, ne krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2014. 2) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes 

për 16 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2015. 3) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të 

qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 18 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate  vitit 2016.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Rehabilitimi i infrastruktures se ujitjes (v)

Diga te rezervuareve te rehabilituara pjeserisht

Sasia 20 -83.3 200

Totali i Shpenzimeve 0.7 -97.8 5.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 861,193.0 18,960.0 19,960.0

Shpenzime për njësi 143,532.17 18,960.0 6,653.33

Sasia diga

2015 2016 2017

6 1 3

Përshkrimi Ky produkt ka te beje me nderhyrjet rehabilituese te plote ne trupin e diges dhe nenobjektet e saje si ujeleshues dhe shkarkues katastrofik per sjelljen 

e tyre ne kushtet e sigurise sipas projektit dhe garantimin e burimit ujor per ujitje

Objektivat

 0) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 12 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin 

e këtyre shërbime gjatë  vitit 2013. 1) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 14 000 ha  tokë bujqësore më 

shumë, ne krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2014. 2) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes 

për 16 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjatë  vitit 2015. 3) Ofrimi i shërbimeve ekonomike, të 

qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes për 18 000 ha  tokë bujqësore më shumë, në krahasim me sigurimin e këtyre shërbime gjate  vitit 2016.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

27.1 80 -44.4

Rehabilitimi i infrastruktures se ujitjes (v)

Diga te rezervuareve te rehabilituar plotesisht

Sasia meter

2015 2016 2017

4200 5000 1400

Përshkrimi Ky rpodukt ka te beje me ndertimin e argjinaturave te reja (lumore e detare) per mbrojtjen nga permbytja  te tokave bujqesore dhe zonave te banuara 

si dhe mbrojtjen nga arrozioni te tokave.

Objektivat

 0) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 25 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtura më shumë, në krahasim 

me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2013. 1) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 30 km argjinatura të 

rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtura më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2014 2) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e 

përmirësuar me rreth 35 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtura më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2015. 

3) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 40 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtur më shumë, në krahasim 

me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2016.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-16.1 -86.8 -64.9

Permiresimi  i mbrojtjes nga permbytja (v)

Argjinatura te reja te ndertuara



mijëra lekë 73,487.0

mijëra lekë 25.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00182

 Produkti M

Viti Aktual

2014

1175

mijëra lekë 23,500.0

mijëra lekë 20.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00182

 Produkti N

Viti Aktual

2014

2233

mijëra lekë 33,500.0

mijëra lekë 15.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00183

 Produkti O

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 5,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia 42.9 19 -72

Totali i Shpenzimeve 42.9 19 -72

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 105,000.0 125,000.0 35,000.0

Shpenzime për njësi 25.0 25.0 25.0

Sasia 129.8 55.6 -71.4

Totali i Shpenzimeve 129.8 55.6 -71.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 54,000.0 84,000.0 24,000.0

Shpenzime për njësi 20.0 20.0 20.0

Sasia meter

2015 2016 2017

2700 4200 1200

Përshkrimi Ky rpodukt ka te beje me rikonstruksionin e argjinaturave te egzistuese (lumore e detare) per mbrojtjen nga permbytja te tokave bujqesore dhe zonave 

te banuara si dhe mbrojtjen nga arrozioni te tokave.

Objektivat

 0) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 25 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtura më shumë, në krahasim 

me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2013. 1) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 30 km argjinatura të 

rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtura më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2014 2) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e 

përmirësuar me rreth 35 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtura më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2015. 

3) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 40 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtur më shumë, në krahasim 

me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2016.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Permiresimi  i mbrojtjes nga permbytja (v)

Argjinatura te rikonstruktuara

Sasia 28.4 46.5 -61.9

Totali i Shpenzimeve 28.4 46.5 -63.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 43,000.0 63,000.0 23,000.0

Shpenzime për njësi 15.0 15.0 14.38

Sasia meter

2015 2016 2017

2867 4200 1600

Përshkrimi Ky rpodukt ka te beje me rehabilitimin e argjinaturave  egzistuese (lumore e detare) per mbrojtjen nga permbytja te tokave bujqesore dhe zonave te 

banuara si dhe mbrojtjen nga arrozioni te tokave.

Objektivat

 0) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 25 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtura më shumë, në krahasim 

me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2013. 1) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 30 km argjinatura të 

rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtura më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2014 2) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e 

përmirësuar me rreth 35 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtura më shumë, në krahasim me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2015. 

3) Mbrojtje nga përmbytjet lumore e detare e përmirësuar me rreth 40 km argjinatura të rehabilituara/ndërtuara/mirëmbajtur më shumë, në krahasim 

me mbrojtjen e përmirësuar gjatë vitit 2016.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Permiresimi  i mbrojtjes nga permbytja (v)

Argjinatura te rehabilituara

Sasia 100 100 -50

Totali i Shpenzimeve 160 76.9 -43.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 13,000.0 23,000.0 13,000.0

Shpenzime për njësi 6,500.0 5,750.0 6,500.0

Sasia hidrovor

2015 2016 2017

2 4 2

Përshkrimi Ky produkt ka te beje me rikonstruksionin ndertimor te objekteve te hidrovoreve, instalimin e elektropompave te reja, paisjeve elektrike te leshimit dhe 

paisjeve te pastrimit te zgarave

Objektivat
 0) Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (28 hidrovorë) për 75,000 ha. tokë bujqësore. 1) 

Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (28 hidrovorë) për 75,000 ha. tokë bujqësore. 2) 

Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (28 hidrovorë) për 75,000 ha. tokë bujqësore. 3) 

Sigurimi i shërbimeve të sigurta dhe të qëndrueshme të kullimit me ngritje mekanike me pompa (28 hidrovorë) për 75,000 ha. tokë bujqësore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -4.2

Permiresimi teknik i hidrovoreve (v)

Hidrovore te rikonstruktuar dhe ripershtatur

30 -11.5 13



Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

 Projekti 00110

 Produkti A

Viti Aktual

2014

160

mijëra lekë 25,430.0

mijëra lekë 158.94

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

200 220

Totali i Shpenzimeve 40,200.0 37,400.0 27,250.0

Objektivat

 0) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit 

të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues; 1) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-

ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si 

dhe agropërpunues 2) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e 

aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues 3) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së 

sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer

2015 2016 2017

180

Politikat që do të ndiqen do të jenë sipas normave dhe standarteve të BE-së, për të zbatuar sistemet e sigurisë dhe cilësisë të mbështetura në standartet ISO 9001, 

HACCP ISO 22000, BRC, IFC dhe EUREGAP

B.Produktet e Programit

Shpenzime jashtë projekteve

Promovimi i teknologjive te reja per mbjelljen,mbledhjen dhe ruajtjen e duhanit (AKDC)

Përshkrimi
Mbulimi i shpenzimeve per rritjen e siperfaqes se mbjelle me duhan me rreth 15%, si dhe rritja e numrit te degustimeve me rreth 5%.

Qëllimi themelor i politikës së programit është sigurimi i një mekanizmi për instrumentin e pre-aksesit ne BE, në mënyrë që gradualisht të ndodhë përafrimi i standarteve 

në bujqësi dhe marketingun bujqësor. Të përmirësohet cilësia e jetës në komunitetet rurale të Shqipërisë, përmes rritjes së të ardhurave dhe punësimit për gratë dhe 

burrat, nga rritja e produktivitetit dhe konkurueshmërisë së produkteve. Politika e programit ka për qëllim gjithashtu të ndikojë në rritjen e specializimit në shkallë vendi 

(rajonizimi) dhe ferme për të rritur prodhimin dhe nxitur zhvillimin e tregtisë bujqësore. Rritja e shkallës së perpunimit industrial te produkteve bujqësore dhe blegtorale si 

dhe përmirësimi i marketingut të tyre është pjesë e pandarë e politikës së programit ashtu siç është pjesë dhe rritja e cilësisë, reduktimi i importeve dhe rritja e 

eksporteve të produkteve bujqësore shqiptare.

 1). 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së 

veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues;  2). 2. Rritje me 10% në aktivitetet promovuese për nxitjen e biznesit privat dhe përmirëesimit të 

infrastrukturës së marketingut;  3). 3. Arritja e standarteve të BE-së për bujqësinë dhe përpunimin, në 15 ndërmarrje përpunuese dhe 10 sera

 1). 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së 

veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues  2). 2. Rritje me 12% në aktivitetet promovuese për nxitjen e biznesit privat dhe përmirëesimit të 

infrastrukturës së marketingut  3). 3. Arritja e standarteve të BE-së për bujqësinë dhe përpunimin, në 35 ndërmarrje përpunuese

 1). 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së 

veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues  2). 2. Rritje me 15% në aktivitetet promovuese për nxitjen e biznesit privat dhe përmirëesimit të 

infrastrukturës së marketingut;  3). 3. Arritja e standarteve të BE-së për bujqësinë dhe përpunimin, në 55 ndërmarrje përpunuese

 1). 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së 

veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues  2). 2. Rritje me 20% në aktivitetet promovuese për nxitjen e biznesit privat dhe përmirëesimit të 

infrastrukturës së marketingut  3). 3. Arritja e standarteve të BE-së për bujqësinë dhe përpunimin, në 80 ndërmarrje përpunuese;

Zhvillimi Rural duke mbesht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market.

Ky program fokusohet në rritjen e produktivitetit dhe aftësisë konkurruese të bujqësisë, përmirësimin e standardeve si dhe garantimin e sigurisë ushqimore, specializimin 

e prodhimit në sektorët e perimeve, vreshtarisë, frutikulturës dhe blegtorisë, përmirësimin e rrjetit të marketingut. Rritja e shkallës së mbështetjes financiare të bujqësisë 

dhe agro industrisë (kreditimi, skema mbështetje specifike, etj) përbëjnë një risi të rëndësishme në politikat e këtij programi. Rritja e standarteve përmes rritjes së 

punësimit dhe të të ardhurave, nga investime dhe prezantime të teknoligjive të reja në proçesin e prodhimit dhe Marketingut,si dhe diversifikimit të prodhimit,   Permbajtja 

e programit buron nga prioritetet zhvilluese te parashikuara në Strategjinë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor. 

Politikat që do të ndiqen në kuadrin e këtij programi fokusohen në krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve, specializimit të 

fermave, përdorimit me efektivitet të burimeve natyrore, përmes mbështetjes direkte të fermerëve burra dhe gra, si dhe agrobizneseve. Përmirësimi infrastrukturës 

tregtare me ngritjen dhe netëorkun e qendrave të grumbullimit, aktivitetet promovuese dhe informuese, do të shoqërohen me rritjen e kreditimit për bujqësinë dhe 

agropërpunimin, rritjen e numrit të çertifikimit të farërave dhe fidanëve, shpërndarjen me çmime të favorshme të farërave të zgjedhura, rritjen e punësimit në zonat 

rurale, me përmirësimin e cilësisë së imputeve si farëra, fidanë, plehra kimike, etj, përmes përmirësimeve ligjore, investimeve direkte dhe forcimit të kapaciteteve 

përkatëse administruese

58.1 -7 -27.1

Shpenzime për njësi 40.5 -16.3 -33.8

Shpenzime për njësi 223.33 187.0 123.86

Sasia 12.5 11.1 10

Totali i Shpenzimeve



 Projekti 00110

 Produkti B

Viti Aktual

2014

1050

mijëra lekë 7,300.0

mijëra lekë 6.95

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00110

 Produkti C

Viti Aktual

2014

7

mijëra lekë 15,000.0

mijëra lekë 2,142.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00110

 Produkti D

Viti Aktual

2014

850

mijëra lekë 1,655,000.0

mijëra lekë 1,947.06

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00110

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer

2015 2016 2017

1500 1643 1787

Shpenzime jashtë projekteve

Ruajtja e resurseve gjenetike ne ferme

Përshkrimi
Shpenzime lidhur me ruajtjen e racave autoktone te buajve, te te imtave, si dhe permiresimin racor

Objektivat

 0) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit 

të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues; 1) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-

ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si 

dhe agropërpunues 2) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e 

aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues 3) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së 

sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, 

nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues

Sasia Numer

2015 2016 2017

10 10 12

Përshkrimi
Shpenzime lidhur me kryerjen e punes per promovimin e produkteve dhe bizneseve shqiptare brenda dhe jashte vendit

Objektivat
 0) 2. Rritje me 10% në aktivitetet promovuese për nxitjen e biznesit privat dhe përmirëesimit të infrastrukturës së marketingut; 1) 2. Rritje me 12% në 

aktivitetet promovuese për nxitjen e biznesit privat dhe përmirëesimit të infrastrukturës së marketingut 2) 2. Rritje me 15% në aktivitetet promovuese 

për nxitjen e biznesit privat dhe përmirëesimit të infrastrukturës së marketingut; 3) 2. Rritje me 20% në aktivitetet promovuese për nxitjen e biznesit 

privat dhe përmirëesimit të infrastrukturës së marketingut

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-21.8 -0.3 -0.3

Shpenzime jashtë projekteve

Promovimi i produkteve shqiptare te sektorit bujqesor, blegtoral dhe agroperpunimit ne panaire kombetare e nderkombetare

Sasia 42.9 9.5 8.8

Totali i Shpenzimeve 11.6 9.2 8.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 8,150.0 8,900.0 9,650.0

Shpenzime për njësi 5.43 5.42 5.4

Sasia Numer

2015 2016 2017

1020 1224 1468

Përshkrimi
Fondet e planifikuara per skemat mbeshtetese ne bujqesi.

Objektivat

 0) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit 

të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues; 1) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-

ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si 

dhe agropërpunues 2) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e 

aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues 3) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së 

sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-16.5 3.4 -14.4

Shpenzime jashtë projekteve

Rritja e produktivitetit permes skemave mbeshtetese ne bujqesi

Sasia 42.9 0 20

Totali i Shpenzimeve 19.3 3.4 2.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 17,900.0 18,500.0 19,000.0

Shpenzime për njësi 1,790.0 1,850.0 1,583.33

-3.9 -9.8 -17.1

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia 20 20 19.9

Totali i Shpenzimeve 15.3 8.2 -0.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,908,650.0 2,065,900.0 2,052,950.0

Shpenzime për njësi 1,871.23 1,687.83 1,398.47



 Produkti E

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 1,500.0

mijëra lekë 375.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00110

 Produkti F

Viti Aktual

2014

2200000

mijëra lekë 30,975.0

mijëra lekë 0.01

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00110

 Produkti G

Viti Aktual

2014

20

mijëra lekë 134,895.0

mijëra lekë 6,744.75

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00110

 Produkti H

Sasia Numer

2015 2016 2017

4 4 120

Përshkrimi
Shpenzime lidhur me hartimin, perpunimin dhe nxjerrjen e te dhenave permes vrojtimeve statistikore, pyetesoreve, etj.

Objektivat

 0) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit 

të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues; 1) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-

ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si 

dhe agropërpunues 2) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e 

aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues 3) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së 

sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Hartimi i vrojtime statistikore, pyetesoreve, etj

Sasia Numer

2015 2016 2017

2450000 2600000 2600000

Përshkrimi
Shpenzime lidhur me certifikimin e fidaneve, farerave, analizave laboratorike, etj.

Objektivat

 0) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit 

të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues; 1) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-

ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si 

dhe agropërpunues 2) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e 

aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues 3) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së 

sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -96.7

Shpenzime jashtë projekteve

Rritje ne masen 25% te certifikimit te farerave te grurit,misrit, patates dhe perimeve, dhe analizave te testimeve (ESHF)

Sasia 0 0 2900

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,500.0 1,500.0 1,500.0

Shpenzime për njësi 375.0 375.0 12.5

Sasia Perqindje

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Shpenzime lidhur me funksionimin e strukturave te AZHBR, per zbatimin e skemave mbeshtetee.

Objektivat

 0) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit 

të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues; 1) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-

ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si 

dhe agropërpunues 2) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e 

aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues 3) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së 

sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-0.2 -10.4 -9.8

Shpenzime jashtë projekteve

Mbeshtetje strukturore per zbatimin e skemave te bujqesise nga AZHBR.

Sasia 11.4 6.1 0

Totali i Shpenzimeve 11.2 -4.9 -9.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 34,430.0 32,750.0 29,550.0

Shpenzime për njësi 0.01 0.01 0.01

Përshkrimi Shpenzime nga QTTB F.Kruje lidhur me grumbullimin, perpunimin dhe hedhjen e te dhenave per 2000 njesi vreshti, per zonen e Peqinit dhe 

Rrogozhines.

Objektivat

 0) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit 

të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues; 1) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-

ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si 

dhe agropërpunues 2) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e 

aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues 3) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së 

sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, 

2030.5 0.3 -4.5

Shpenzime jashtë projekteve

Rregjistrimi i siperfaqes me vreshta per 2000 njesi vreshti (kadastra e vreshtarise dhe veres)

Sasia -95 0 0

Totali i Shpenzimeve 6.5 0.3 -4.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 143,700.0 144,200.0 137,700.0

Shpenzime për njësi 143,700.0 144,200.0 137,700.0



Viti Aktual

2014

2000

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 2.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00110

 Produkti I

Viti Aktual

2014

2000

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 2.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00110

 Produkti J

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 7,200.0

mijëra lekë 7,200.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00110

 Produkti K

Viti Aktual

2014

80

mijëra lekë 308,100.0

mijëra lekë 3,851.25

Sasia Numer

2015 2016 2017

2000 2000 2000

Objektivat

 0) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit 

të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues; 1) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-

ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si 

dhe agropërpunues 2) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e 

aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues 3) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së 

sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer

2015 2016 2017

2000 2000 1

Përshkrimi
Shpenzime lidhur me grumbullimin, perpunimin dhe hedhjen e te dhenave ne rregjistrin e ullirit.

Objektivat

 0) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit 

të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues; 1) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-

ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si 

dhe agropërpunues 2) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e 

aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues 3) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së 

sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

150 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Rregjitrimi i siperfaqes me ullinj per 2000 njesi (kadastra e ullirit).

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 150 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 5.0 5.0 5.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Shpenzime lidhur me mirembajtjen e seres se fidaneve te ullirit nga QTTB Vlore.

Objektivat

 0) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit 

të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues; 1) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-

ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si 

dhe agropërpunues 2) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e 

aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues 3) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së 

sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

150 50 199900

Shpenzime jashtë projekteve

Rritje e efektivitetit te prodhimit me 5% per fidanet e ullirit te certifikuar.

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 150 50 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 15,000.0 15,000.0

Shpenzime për njësi 5.0 7.5 15,000.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi Shpenzime te huaja dhe bashkefinancim per dhenien e granteve konkuruese ne drejtim te permiresimit te cilesise se jetes ne zonat verilindore te 

vendit.

Objektivat

 0) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit 

të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues; 1) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-

ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si 

dhe agropërpunues 2) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e 

aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues 3) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së 

sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 9.7 5.1

Shpenzime jashtë projekteve

Permiresimi i infrastruktures rurale , permes granteve konkuruese nga projekti MMP

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 9.7 5.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,200.0 7,900.0 8,300.0

Shpenzime për njësi 7,200.0 7,900.0 8,300.0

Totali i Shpenzimeve 171,806.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 171,806.0 0.0 0.0



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00110

 Produkti L

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 495,544.0

mijëra lekë 495,544.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00110

 Produkti M

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00110

 Produkti N

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00110

Sasia Numer

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Shpenzimet e huaja dhe bashkefinancimi per zbatimin e 7 projekteve te huaja.

Objektivat  0) 3. Arritja e standarteve të BE-së për bujqësinë dhe përpunimin, në 15 ndërmarrje përpunuese dhe 10 sera 1) 3. Arritja e standarteve të BE-së për 

bujqësinë dhe përpunimin, në 35 ndërmarrje përpunuese 2) 3. Arritja e standarteve të BE-së për bujqësinë dhe përpunimin, në 55 ndërmarrje 

përpunuese 3) 3. Arritja e standarteve të BE-së për bujqësinë dhe përpunimin, në 80 ndërmarrje përpunuese;

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

4361 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Fuqizimi i kapaciteteve te MBZHRAU, permes implementimit te 7 projekteve te huaja (IPA 2011, IPA Adriatica, Prtokolli Italian)

Sasia -98.8 -100 0

Totali i Shpenzimeve -44.2 -100 0

Shpenzime për njësi

Sasia Numer

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Shpenzime lidhur me krijimin e materialit sipas ligjit per materialin mbjelles bimor.

Objektivat

 0) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit 

të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues; 1) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-

ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si 

dhe agropërpunues 2) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e 

aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues 3) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së 

sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

44 11.6 6.7

Shpenzime jashtë projekteve

Krijimi i materialit parabaze dhe baze per materialin mbjelles.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 44 11.6 6.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 713,764.0 796,500.0 850,000.0

Shpenzime për njësi 713,764.0 796,500.0 850,000.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Shpenzime per ngritjen dhe mirembjajtjen e databazes.

Objektivat

 0) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit 

të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues; 1) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-

ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si 

dhe agropërpunues 2) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e 

aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues 3) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së 

sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 20 33.3

Shpenzime jashtë projekteve

Mirembajtja e nje databaze per perpunimin e te dhenave individuale te kafsheve, nga QTTB F.Kruje

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 20 33.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 6,000.0 8,000.0

Shpenzime për njësi 5,000.0 6,000.0 8,000.0

0 -75 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -75 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 400.0 100.0 100.0

Shpenzime për njësi 400.0 100.0 100.0



 Produkti O

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Sasia Numer

2015 2016 2017

1 9 0

Përshkrimi
Hartimi i studimeve sfecifike sipas nevojave sektoriale.

Objektivat

 0) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit 

të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues; 1) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-

ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si 

dhe agropërpunues 2) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e 

aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, nga fermerë gra e burra si dhe agropërpunues 3) 1. Rritja e aftësisë konkurruese së 

sektorit bujqësor dhe agro-ushqimor, duke u mbështetur në ristrukturimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të shtimit të vlerës, së veprimtarisë në bujqësi, 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Hartimi i studimeve

 1). 1) Ofrimi për fermerët i 15 paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të.  2). 2) Sigurimi 

i aksesit për informacion, nëpërmjet strukturës së shërbimit këshillimor, për 68 mijë fermerë dhe agrobiznese prej të cilëve 10200 fermerë ose 15% e tyre të jenë gra.  

3). 3) Teknologji të materializuara si 250 - 300 mijë fidanë ulliri të certifikuara, 250-300 mijë fidanë perimesh, llojet kryesore të farërave të grurit super elite dhe elite, 

kafshë race për përmirësimin racor të gjedhit dhe bagëtive të imta etj. Shërbime, si analiza laboratorike të certifikuara të tokës dhe ujërave, hartografi, etj.  4). . 4) 

Përmirësimi i infrastrukturës: a) investime për ndërtime dhe rikonstruksione në masën 59%, b) blerje pajisje të laboratorëve sipas standardeve të BE në masën 12%, c) 

përmirësimin e teknologjisë së komunikimit (blerje kompjuterësh) në masën 20%; d) investime në sistemet ujitëse në masën 9% - të investimeve të vitit.

 1). 1) Ofrimi për fermerët i 15 paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të.  2). 2) Sigurimi 

i aksesit për informacion, nëpërmjet strukturës së shërbimit këshillimor, për 68 mijë fermerë dhe agrobiznese, prej të cilëve 13600 fermerë ose 20% e tyre të jenë gra.  

3). 3) Teknologji të materializuara si 300 mijë fidanë ulliri të certifikuara, 250-300 mijë fidanë perimesh, llojet kryesore të farërave të grurit super elite dhe elite, kafshë 

race për përmirësimin racor të gjedhit dhe bagëtive të imta etj. Shërbime si analiza laboratorike të certifikuara të tokës dhe ujërave, hartografi, etj.  4). 4) Përmirësimi i 

infrastrukturës: a) investime për ndërtime dhe rikonstruksione në masën 35%, b) investime në blerje pajisje të laboratorëve sipas standardeve të BE- në masën 28%, c) 

ndërtim pemëtore mëmë në masën 4%, d) të tjera investime në masën 33%- të investimeve të vitit.

 1). 1) Ofrimi për fermerët i 14 paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të.  2). 2) Sigurimi 

i aksesit për informacion, nëpërmjet strukturës së shërbimit këshillimor, për 68 mijë fermerë dhe agrobiznese,  prej të cilëve 13600 fermerë ose 20% e tyre të jenë gra.  

3). 3) Teknologji të materializuara si 300 mijë fidanë ulliri të certifikuara, 300 mijë fidanë perimesh, llojet kryesore të farërave të grurit super elite dhe elite, kafshë race 

për përmirësimin racor të gjedhit dhe bagëtive të imta etj. Shërbime, si analiza laboratorike të certifikuara të tokës dhe ujërave, hartografi, etj.  4). 4) Përmirësimi i 

infrastrukturës: a) ndërtim sere për prodhim fidanësh të certifikuar në masën 40%, b) investime për ndërtime dhe rikonstruksione në masën 32%, c) investim në sistemin 

ujitës në masën 26%, d) të tjera investime 2%- të investimeve të vitit.

Për periudhën (2014- 2017) do të realizohen: ¿ Sigurimi i aksesit për informacion, mesatarisht për 65 mijë fermerë dhe agrobiznese, për çdo vit. Trajnim 150 ditë 

extensionistë në vit si elementë kyç për përgatitjen e dokumentacionit të fermerëve dhe agrobizneseve që do të aplikojnë për fonde të ofruara nga Skemat Mbështetëse 

Kombëtare për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural si dhe programi IPARD i BE-së, duke trajnuar mesatarisht.  Prodhimi i rreth 50 paketave/kartave teknologjike (elementë të 

përmirësuar, si dhe studime kombëtare dhe rajonale, të kryera nga Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore. Publikimi i 28 tituj të broshurave divulgative dhe 

publikime të tjera (mesatarisht 7 çdo vit). Pajisja me logjistikën e nevojshme kompjuterike, mesatarisht e 15 qendrave të informacionit bujqësor çdo vit. 

Rritja e aftësisë konkurruese të fermave nëpërmjet: Ofrimit të rreth 105 karta teknologjike (elemente të përmirësuar) deri në vitin 2020, duke nxitur shpërndarjen me 

çmime të favorshme të hallkave të larta të farave e fidanëve të certifikuara dhe kontrolluara, sigurimit të aksesit për informacion dhe njohuri të reja në fushën e bujqësisë 

e blegtorisë, bazuar në një strategji efektive të komunikimit.

 1). 1) Ofrimi për fermerët i 16 paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të.  2). 2) Sigurimi 

i aksesit për informacion, nëpërmjet strukturës së shërbimit këshillimor, për 70 mijë fermerë dhe agrobiznese ose 11% e tyre të jenë gra.  3). 3) Teknologji të 

materializuara si 200 mijë fidanë ulliri të certifikuara, 300 mijë fidanë perimesh, llojet kryesore të farërave të grurit super elite dhe elite, kafshë race për përmirësimin 

racor të gjedhit dhe bagëtive të imta etj. Shërbime, si analiza laboratorike të certifikuara të tokës dhe ujërave, hartografi, etj.

0 -67.2 -100

Keshillimi dhe Informacioni Bujqesor

Politika e këtij programi ka si qëllim konsolidimin e njohurive të aktorëve të bujqësisë në vend, të cilët konkurrojnë në një treg global. Ajo konsiston në përmirësimin dhe 

divulgimin e teknologjive bujqësore dhe blegtorale në mbështetje të fermerëve dhe agrobiznesit nëpërmjet: ¿ Krijimit e konsolidimit të modeleve demonstrative në 

Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB); Shpërndarjes së informacionit nëpërmjet strukturave të shërbimit këshillimor nëpërmjet, një strategjie efektive 

komunikimi, përfshirë edhe një rrjet virtual kërkimi dhe ekstensioni; Studimit dhe testimit të hallkave teknologjike të reja; Aftësimit të strukturave të shërbimit të 

ekstensionit, si elementë kyç për implementimin e mbështetjes financiare nga Skemat Mbështetëse Kombëtare dhe ato të Programit IPARD, drejt anëtarësimit në BE; 

Ofrimit të inputeve cilësore në formën e teknologjive të materializuara si fara të kategorive super- elitë dhe elitë dhe fidanë të certifikuar e kontrolluar. 

Ky program përfshin realizimin e politikave të MBZHRAU-së, për zhvillimin e bujqësisë, duke asistuar fermerët me metoda dhe materiale të reja (inpute) për bujqësinë; 

paketa/karta teknologjike (elementë të përmirësura) për kultura bujqësore dhe blegtorale, hallka të larta të disa lloje farërash e fidanësh të çertifikuara; trajnimin e 

specialistëve të bujqësisë; publikime dhe mjete të tjera të komunikimit masiv; promovimin e kooperimit bujqësor, promovimin dhe mbeshtetjen e barazisë gjinore.

Sasia 0 800 -100

Totali i Shpenzimeve 0 195.5 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 12,300.0 36,350.0 0.0

Shpenzime për njësi 12,300.0 4,038.89 0.0



B.Produktet e Programit

 Projekti 00111

 Produkti A

Viti Aktual

2014

16

mijëra lekë 128,100.0

mijëra lekë 8,006.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00111

 Produkti B

Viti Aktual

2014

70000

mijëra lekë 54,900.0

mijëra lekë 0.78

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00111

 Produkti C

Viti Aktual

2014

36000

mijëra lekë 36,000.0

mijëra lekë 1.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Teknologji, karta dhe paketa teknologjike (elementë të përmirësuar) të ofruara

Përshkrimi Produkti ka të bëjë me ofrim materialesh të shkruara për të gjithë të interesuarit. Këto materiale janë produkt i studimeve, testimeve, rigjenerimeve dhe 

krijimit të farës së seleksionerit në çdo Qendër të Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB).

Objektivat

 0) 1) Ofrimi për fermerët i 16 paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga QTTB-

të. 1) 1) Ofrimi për fermerët i 15 paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera nga 

QTTB-të. 2) 1) Ofrimi për fermerët i 15 paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e kryera 

nga QTTB-të. 3) 1) Ofrimi për fermerët i 14 paketave/kartave teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe rekomandimeve të dala nga studimet e 

kryera nga QTTB-të.

Për periudhën (2014- 2017) do të realizohen: ¿ Sigurimi i aksesit për informacion, mesatarisht për 65 mijë fermerë dhe agrobiznese, për çdo vit. Trajnim 150 ditë 

extensionistë në vit si elementë kyç për përgatitjen e dokumentacionit të fermerëve dhe agrobizneseve që do të aplikojnë për fonde të ofruara nga Skemat Mbështetëse 

Kombëtare për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural si dhe programi IPARD i BE-së, duke trajnuar mesatarisht.  Prodhimi i rreth 50 paketave/kartave teknologjike (elementë të 

përmirësuar, si dhe studime kombëtare dhe rajonale, të kryera nga Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore. Publikimi i 28 tituj të broshurave divulgative dhe 

publikime të tjera (mesatarisht 7 çdo vit). Pajisja me logjistikën e nevojshme kompjuterike, mesatarisht e 15 qendrave të informacionit bujqësor çdo vit. 

Shpenzime jashtë projekteve

Përshkrimi Ky produkt ka të bëjë numrin e fermerëve të kontaktuar nga Struktura e Ekstensionit deri në nivel komune e fshati nëpërmjet aktiviteteve të 

ekstensionit, QTTB-ve dhe ofrues të tjerë shërbimesh bujqësore. Gjithashtu kontaktohen edhe gra fermere.

Objektivat

 0) 2) Sigurimi i aksesit për informacion, nëpërmjet strukturës së shërbimit këshillimor, për 70 mijë fermerë dhe agrobiznese ose 11% e tyre të jenë 

gra. 1) 2) Sigurimi i aksesit për informacion, nëpërmjet strukturës së shërbimit këshillimor, për 68 mijë fermerë dhe agrobiznese prej të cilëve 10200 

fermerë ose 15% e tyre të jenë gra. 2) 2) Sigurimi i aksesit për informacion, nëpërmjet strukturës së shërbimit këshillimor, për 68 mijë fermerë dhe 

agrobiznese, prej të cilëve 13600 fermerë ose 20% e tyre të jenë gra. 3) 2) Sigurimi i aksesit për informacion, nëpërmjet strukturës së shërbimit 

këshillimor, për 68 mijë fermerë dhe agrobiznese,  prej të cilëve 13600 fermerë ose 20% e tyre të jenë gra.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

5.5 0.6 7.7

Shpenzime jashtë projekteve

Fermerë të kontaktuar dhe ofruar shërbime ekstensioni

Sasia -6.3 0 -6.7

Totali i Shpenzimeve -1.1 0.6 0.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 126,700.0 127,400.0 128,100.0

Shpenzime për njësi 8,446.67 8,493.33 9,150.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numër

2015 2016 2017

15 15 14

Përshkrimi Të ardhurat kanë të bëjnë me, prodhimin nga QTTB-të dhe shpërndarjen me çmime të favorshme të farërave të zgjedhura dhe të rendimenteve të 

larta tek fermerët dhe të tjerë aktorë të interesuar

Objektivat

 0) 3) Teknologji të materializuara si 200 mijë fidanë ulliri të certifikuara, 300 mijë fidanë perimesh, llojet kryesore të farërave të grurit super elite dhe 

elite, kafshë race për përmirësimin racor të gjedhit dhe bagëtive të imta etj. Shërbime, si analiza laboratorike të certifikuara të tokës dhe ujërave, 

hartografi, etj. 1) 3) Teknologji të materializuara si 250 - 300 mijë fidanë ulliri të certifikuara, 250-300 mijë fidanë perimesh, llojet kryesore të farërave të 

grurit super elite dhe elite, kafshë race për përmirësimin racor të gjedhit dhe bagëtive të imta etj. Shërbime, si analiza laboratorike të certifikuara të 

tokës dhe ujërave, hartografi, etj. 2) 3) Teknologji të materializuara si 300 mijë fidanë ulliri të certifikuara, 250-300 mijë fidanë perimesh, llojet kryesore 

të farërave të grurit super elite dhe elite, kafshë race për përmirësimin racor të gjedhit dhe bagëtive të imta etj. Shërbime si analiza laboratorike të 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

1.8 0.6 0.5

Shpenzime jashtë projekteve

Të ardhura të realizuara nga QTTB-të

Sasia -2.9 0 0

Totali i Shpenzimeve -1.1 0.6 0.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 54,300.0 54,600.0 54,900.0

Shpenzime për njësi 0.8 0.8 0.81

Sasia Numër

2015 2016 2017

68000 68000 68000

0 0 0

Menaxhimi qendrueshem i tokes bujqesore

Sasia -12.2 0 3.2

Totali i Shpenzimeve -12.2 0 3.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 31,600.0 31,600.0 32,600.0

Shpenzime për njësi 1.0 1.0 1.0

Sasia Mijë lekë

2015 2016 2017

31600 31600 32600



Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B.Produktet e Programit

 Projekti 00112

 Produkti A

Viti Aktual

2014

40000

mijëra lekë 21,000.0

mijëra lekë 0.53

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

C.3 Kodi i Grupit 6

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

04520

Administrimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore nëpërmjet përmirësimit të sistemit të informacionit dhe funksionimit të një kadastre shumqëllimshme. Zhvillimi i politikave 

dhe programeve të përdorimit më të mirë të tokës bujqësore.

 1). Krijimi i sistemit të informacionit mbi tokën LIS dhe integrimi në GIS në 70 mijë ha tokë (40 mije ha tokë bujqësore) dhe  dixhitalizimi i Regjistrit të tokës Bujqësore 

(RTB) në 40 komuna/bashki

 1). Krijimi i sistemit të informacionit mbi tokën bujqësore LIS dhe integrimi në GIS në 90 mijë ha tokë (50 mijë ha tokë bujqësore) si  dhe dixhitalizimi i Regjistrit të Tokës 

Bujqësore (RTB) në 40 komuna/bashki.

 1). Krijimi i sistemit të informacionit mbi tokën LIS dhe intergrimi në GIS në 90 mijë ha tokë (50 mijë ha tokë bujqësore) si dhe dixhitalizimi i RTB-së në 40 

komuna/bashki  2). Indentifikimi i projekteve të konsolidimit të tokës bujqësore.

Administrimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore nepërmjet krijimit  të sistemit të informacionit mbi tokën si dhe transformimi i drejtorive të Administrimit dhe e Mbrojtjes të 

Tokës (DAMT) në një kadastër shumëqëllimshme, përmirësimi i përdorimit të tokës bujqësore, bazuar në kapacitetet  agroprodhuese, si dhe mbrojtja, kontrolli i 

degradimit të saj, indentifikimi i projekteve te konsolidimit te tokes.  .

Krijimi i një sistemi modern të informacionit për tokën si një instrument efektiv në realizimin e politikës për administrimin e qëndrueshëm të tokës bujqësore,  përdorimin, 

mbrojtjen e tokës, konsolidimin dhe zhvillimin e tregut te tokes.

Transporti Rrugor Ky program mbulon zgjerimin, rritjen e standarteve dhe mirembajtjen   e rrjetit kombetar te rrugeve, 

perfshire korridoret dhe rruget per ne destinacionet kufitare dhe turistike, me synim krijimin e nje 

transporti te qendrueshem qe nenkupton uljen e kostos, rritjen e shpejtesise se levizjes, sigurine 

rrugore a ate fizike te mjetit, pasagjerit dhe ngarkeses, si dhe parametra te pranueshem mjedisore. 

Ne kete kuader programi financon gjithashtu pergatitjen e studimeve, projektimeve dhe mbikqyerjen.

 1). Krijimi i sistemit të informacionit mbi tokën bujqësore LIS dhe intergrimi në GIS në 90 mijë ha tokë (50 mijë ha tokë bujqësore) dhe dixhitalizimi i RTB-së në 40 

komuna /bashki  2). Indentifikimi i projekteve të konsolidimit të tokës bujqësore

Informacioni që krijohet mbi tokën bujqësore duhet të jetë në përputhje me kriteret e përcaktuara në Udhëzimin e MBUMK nr. 7/2010. Projektet e konsolidimit të tokës 

do të përmbushin kriteret e përcaktuar në strategjinë kombëtare të konsolidimit të tokës bujqësore.

Ministria e Transportit dhe Infrastruktures

Misioni i Ministrisë është hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave, programeve, normave dhe standarteve kombëtare për infrastrukturën rrugore, 

transportin detar, hekurudhor, ajror, sigurine rrugore, furnizimin me uje dhe kanalizime si dhe mbetjet urbane, me synim rritjen e vazhdueshme te 

mireqenies se qytetareve, sigurimin e një zhvillimi të qëndrueshëm dhe promovues për investimet private dhe rritjen ekonomike, duke përdorur burimet 

e disponueshme në mënyrë sa më produktive, efektive dhe të drejtë.

Planifikimi, Menaxhimi dhe 

Administrimi

 Me anë të këtij programi synohet të arrihet një mbulim sa më eficent I nevojave për një mbarëvajtje 

sa më të mirë të punës brenda institucionit. Si dhe realizimin e misionit që ka Mppt-ja brenda fushës 

që mbulojmë. Mbulimi dhe pjesmarrja e strukturave përkatëse brenda MPPT-së , në aktivitet dhe 

trajnimet brenda dhe jashtë vendit është një tjetër element  i rëndësishëm në këtë program.

4.8 0 0

Shpenzime për njësi -16.2 0 0

Shpenzime për njësi 0.44 0.44 0.44

Sasia 25 0 0

Totali i Shpenzimeve

50000 50000

Totali i Shpenzimeve 22,000.0 22,000.0 22,000.0

Objektivat

 0) Krijimi i sistemit të informacionit mbi tokën LIS dhe integrimi në GIS në 70 mijë ha tokë (40 mije ha tokë bujqësore) dhe  dixhitalizimi i Regjistrit të 

tokës Bujqësore (RTB) në 40 komuna/bashki 1) Krijimi i sistemit të informacionit mbi tokën bujqësore LIS dhe integrimi në GIS në 90 mijë ha tokë (50 

mijë ha tokë bujqësore) si  dhe dixhitalizimi i Regjistrit të Tokës Bujqësore (RTB) në 40 komuna/bashki. 2) Krijimi i sistemit të informacionit mbi tokën 

LIS dhe intergrimi në GIS në 90 mijë ha tokë (50 mijë ha tokë bujqësore) si dhe dixhitalizimi i RTB-së në 40 komuna/bashki 3) Krijimi i sistemit të 

informacionit mbi tokën bujqësore LIS dhe intergrimi në GIS në 90 mijë ha tokë (50 mijë ha tokë bujqësore) dhe dixhitalizimi i RTB-së në 40 komuna 

/bashki

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia ha

2015 2016 2017

50000

Shpenzime jashtë projekteve

krijimi  i informacionin mbi token bujqesore LIS dhe intergrimi ne GIS dhe dixhitalizimi i RTB-se

Përshkrimi Ky aktivitet ka te beje me krijimin e te dhenave te tokes bujqesore qe do te sherbejne ne zhvillimin e politikave dhe perdorimin e tokes bujqesore ne 

funksionimin e rritjes se prodhimit bujqesor



04530

04540

04550

04560

06220

06370

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Mbeshtetje per Studime ne Transport Programi i siguron MPPT-se mbeshtetje ne databazen e te dhenave per te gjitha llojet e transportit, 

Planin Kombetar te Transportit, mbeshtetje ne drejtim te strategjive, politikave, rregulloreve dhe 

reformave institucionale ne fushen e transportit.

Transporti Detar 1. Kompletimi i Ligjshmerise Kombetare dhe Nderkombetare ne Fushen e Transportit Detar  2. 

Konsolidimi i Drejtorise se Pergjithshme Detare( Administrates Detare Shqiptare) me struktura sipas 

standarteve nderkombetare (IMO) dhe personel te trainuar.   3. Ristrukturimi administrativ i porteve, 

komercializimi, privatizimi i sherbimeve.  4. Rehabilitimi i infrastruktures dhe superstruktures se 

porteve.  5. Studime, Master - Plane, akte ligjore dhe nenligjore

 Me anë të këtij programi synohet të arrihet një mbulim sa më eficent I nevojave për një mbarëvajtje sa më të mirë të punës brenda institucionit. Si dhe realizimin e 

misionit që ka Mppt-ja brenda fushës që mbulojmë. Mbulimi dhe pjesmarrja e strukturave përkatëse brenda MPPT-së , në aktivitet dhe trajnimet brenda dhe jashtë 

vendit është një tjetër element  i rëndësishëm në këtë program.

Realizimi me efektivitet i obligimeve dhe programeve të MTI-së nëpërmjet administrimit me efektivitet itë burimeve financiare dhe materiale të aparatit të MTI-së në 

përputhje me zhvillimet ligjore, buxhetore dhe financiare.

 1). Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së   2). Zhvillimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore, 20% e stafit të MTI-së.   3). Përmirësimi i kushteve të 

punës për 35% të ambjenteve të MTI-së.  4). Perdorimi me efektivitet i fondeve te BE

 1). Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së  2). Zhvillimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore, 20% e stafit të MTI-së.   3). Përmirësimi i kushteve të 

punës për 35% të ambjenteve të MTI-së.  4). Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MTI-se  5). Perdorimi me 

efektivitet i fondeve te BE

 1). Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së   2). Përmirësimi i kushteve të punës për40% të ambjenteve të MTI-së.  3). Perdorimi me efektivitet i fondeve 

te BE

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për të përmirësuar 

dhënien e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimeve, dhe për të ecur në mënyrë të qëndrueshme 

drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Europian dhe me objektivin e zhvillimit të mijëvjeçarit për 

qëndrueshmërinë e mjedisit 

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Të mbështesë misionin e MTI-së, qëllimin dhe objektivat e këtij institucioni me shërbime profesioniale (planifikim dhe zhvillim ligjor, zhvillim të burimeve njerëzore, 

zhvillim të sistemeve në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, koordinim të punës në lidhje me projektet dhe marëdhëniet me institucionet 

ndërkombëtare), investime në infrastrukturë, duke përfshirë këtu infrastruktrën e rrjetit kompjuterik si pjesë integrale e rrjetit të brendshëm qeveritar GovNet dhe 

shërbime financiare dhe audituese.

Transporti Hekurudhor Ky Program harton politikat e zhvillimit te transportit dhe te infrastruktures hekurudhore, harton 

kuadrin ligjor ne perputhje me detyrimet e percaktuara ne PKZMSA dhe programon dhe monitoron 

investimet ne sistemin hekurudhor.

Transporti Ajror Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm ligjor, financiar dhe institucional te fushes së Transportit Ajror, të 

adoptueshme për tu integruar në sistemet evropiane me synim krijimin e kushteve lehtësuese për të 

gjithë përdoruesit dhe operatorët vendas e të huaj. Përgatitja e objektivave dhe politikës ekonomike 

për zhvillimin e transportit ajror  në të gjithë elementet përbërës të tij.

Menaxhimi i Mbetjeve Urbane Sigurimi i infrastruktures se administrimit te mbetjeve ne te gjithe vendin, nepermjet studimeve dhe 

investimeve te reja per ndertimin e venddepozitimeve te reja per administrimin e mbetjeve, konform 

legjislacionit shqiptar te adoptuar nga ai europian, si dhe mbylljen e venddepozitimeve ekzistuese, te 

cilat nuk plotesojne standartet, me qellim garantimin e mjedisit dhe shendetin e popullates.



 Projekti 04290

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 1,114.0

mijëra lekë 1,114.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04292

 Produkti A

Viti Aktual

2014

35

mijëra lekë 1,270.0

mijëra lekë 36.29

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04295

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04307

 Produkti A

15 0

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 7,000.0 0.0

Objektivat

 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 35% të ambjenteve të MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 35% të ambjenteve të MTI-së. 2) 

Perdorimi me efektivitet i fondeve te BE 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 20% të ambjenteve të MTI-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nr. ambientesh

2015 2016 2017

4

B.Produktet e Programit

Rikonstruksion i ambienteve te brendshme te godines se Mppt-se

Ambiente te rikonstruktuara

Përshkrimi
rikonstruksion i tualete te MTI

 1). Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së   2). Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MTI-se  3). 

Përmirësimi i kushteve të punës për 20% të ambjenteve të MTI-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nr. pajisjesh

2015 2016 2017

4 0 70

Blerje pajisje elektronike per perdorim zyre

Pajisje elektronike

Përshkrimi
Permiresimi i kushteve te punes se stafit te MTI me ane te azhornimit te infrastruktures se pajisjeve elektronike.

Objektivat

 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 35% të ambjenteve të MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 35% të ambjenteve të MTI-së. 2) 

Perdorimi me efektivitet i fondeve te BE 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 20% të ambjenteve të MTI-së.

79.5 250 -100

Shpenzime për njësi -55.1 -6.7 -100

Shpenzime për njësi 500.0 466.67 0.0

Sasia 300 275 -100

Totali i Shpenzimeve

Sasia nr. automjetesh

2015 2016 2017

0 0 2

Përshkrimi
Do te blihen automjete per permiresimin e kushteve te levizjes se stafit te MTI.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

933.5 -100 0

Blerje automjete per administrates

Automjete te blera

Sasia -88.6 -100 0

Totali i Shpenzimeve 18.1 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,500.0 0.0 3,000.0

Shpenzime për njësi 375.0 0.0 42.86

Përshkrimi
Blerje pajisje chillera dhe aksesore per sistemin e ngrohjes dhe ftohjes se godines se MPPT.

0 0 0

Ndertim i sistemit te ngrohjes dhe ftohjes ne MPPT

Sistem ngrohje dhe ftohje

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 2,500.0



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04361

 Produkti A

Viti Aktual

2014

16

mijëra lekë 54,000.0

mijëra lekë 3,375.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04371

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00362

 Produkti B

Viti Aktual

Sasia nr. sistemesh

2015 2016 2017

3 0 0

Përshkrimi
Blerje pajisje chillera dhe aksesore per sistemin e ngrohjes dhe ftohjes se godines se MPPT.

Objektivat

 0) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së  1) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2) Përdorimi me efektivitet i 

fondeve buxhetore të MTI-së  3) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nr. staf i trajnuar

2015 2016 2017

20 0 0

Përshkrimi
Ofrimi i asistences teknike per sektoret e transportit te Ministrise

Objektivat

 0) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së  1) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2) Përdorimi me efektivitet i 

fondeve buxhetore të MTI-së  3) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Projekti IPA i asistences teknike per sektoret e transportit

Staf i trajnuar

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,577.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 1,525.67 0.0 0.0

Sasia nr. zyrash te pajisura

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Blerje pajisjesh zyrash per permiresimin e kushteve te punes se stafit te MPPT-se. Zevendesimi i pajisjeve te amortizuara dhe demtuara.

Objektivat

 0) Përmirësimi i kushteve të punës për 35% të ambjenteve të MTI-së. 1) Përmirësimi i kushteve të punës për 35% të ambjenteve të MTI-së. 2) 

Perdorimi me efektivitet i fondeve te BE 3) Përmirësimi i kushteve të punës për 20% të ambjenteve të MTI-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

13 -100 0

Blerje paisje zyrash

Zyra te pajisura me mjete te nevojshme akomoduese

Sasia 25 -100 0

Totali i Shpenzimeve 41.3 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 76,306.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 3,815.3 0.0 0.0

Përshkrimi
ne kete produkt perfshihen paga, sigurime shoqerore/shendetesore si dhe mallra e sherbime per funksionimin normal te administrates se MTI

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Administrata e MTI funksionale

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 3,500.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 3,500.0 0.0 0.0



2014

1

mijëra lekë 206,500.0

mijëra lekë 206,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00362

 Produkti C

Viti Aktual

2014

600

mijëra lekë 48,000.0

mijëra lekë 80.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00362

 Produkti D

Viti Aktual

2014

8

mijëra lekë 12,000.0

mijëra lekë 1,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04509

 Produkti K

Viti Aktual

2014

60

mijëra lekë 16,040.0

mijëra lekë 267.33

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia nr administrate

2015 2016 2017

1 1 1

Sasia nr familjesh

2015 2016 2017

500 450 450

Përshkrimi

Objektivat

 0) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së  1) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2) Përdorimi me efektivitet i 

fondeve buxhetore të MTI-së  3) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

9.7 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Familje te subvencionuara per transportin e trupave te pajete te sjelle ne Shqiperi

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 9.7 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 226,500.0 226,500.0 226,500.0

Shpenzime për njësi 226,500.0 226,500.0 226,500.0

Sasia nr organizatash

2015 2016 2017

8 8 8

Përshkrimi
ne kete produkt perfshihen kuotizacionet qe MTI paguan per anetaresimin ne organizata nderkombetare ne te cilat aderon.

Objektivat

 0) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së  1) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 2) Përdorimi me efektivitet i 

fondeve buxhetore të MTI-së  3) Përdorimi me efektivitet i fondeve buxhetore të MTI-së 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

20 15.7 0

Shpenzime jashtë projekteve

Anetaresime ne Organizata Nderkombetare

Sasia -16.7 -10 0

Totali i Shpenzimeve 0 4.2 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 48,000.0 50,000.0 50,000.0

Shpenzime për njësi 96.0 111.11 111.11

Sasia % e te dhenave te mbledhura per database

2015 2016 2017

40 0 0

Përshkrimi
forcimi i kapaciteteve per parandalimin e ndotjes gjate Adriatikut dhe permiresimi i pajisjeve ekzistuese qe parandalojne ndotjen ne det

Objektivat

 1) Perdorimi me efektivitet i fondeve te BE

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Forcimi i kapaciteteve per te ndaluar rrezikun ndaj ndotjes nga nafta dhe substancave te tjera te rrezikshme ne detin adriatik (HAZADR)

Database per gjendjen e pajisjeve ne rast rreziku

0 0 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 12,000.0 12,000.0 12,000.0

Shpenzime për njësi 1,500.0 1,500.0 1,500.0

Sasia -33.3 -100 0

Totali i Shpenzimeve -27 -100 0

Totali i Shpenzimeve 11,703.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 292.58 0.0 0.0



% ndryshimit

 Projekti 04508

 Produkti L

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04510

 Produkti M

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04292

 Produkti N

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Sasia nr aksionesh

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi
Hartimi i nje aksioni pilot pas planit strategjik dhe lokal per te provuar zgjidhje te reja intermodale te levizshmerise

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

9.4 -100 0

Modeli Intermodal per zhvillimin e zones bregdetare te Adriatikut (INTERMODAL)

Aksion pilot i hartuar

Shpenzime për njësi

Sasia nr sistemi back up

2015 2016 2017

1 1 0

Përshkrimi
Krijimi i nje sistemi back up ne dhomen e serverave ne Portin e Durresit

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Rruget detare Evrope-Adriatik EA-SEA-WAY

Sistem back up i krijuar

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 11,495.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 11,495.0 0.0 0.0

Sasia nr zyrash te pajisura

2015 2016 2017

50 0 0

Përshkrimi

Objektivat

 0) Perdorimi me efektivitet i fondeve te BE 1) Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MTI-se

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -93.3 -100

Blerje pajisje elektronike per perdorim zyre

Zyra te kompletuara me pajisje informatike

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -93.3 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 14,919.0 1,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 14,919.0 1,000.0 0.0

0 -100 0

Transporti Rrugor

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 40.0 0.0 0.0



Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

 Projekti 00922

 Produkti A

Viti Aktual

2014

3700

mijëra lekë 831,940.0

mijëra lekë 224.85

% ndryshimit

% ndryshimit

Kushte teknike te projektimit e zbattimit ref.VKM nr.68,dt.15.2.2001, ndryshuar, lidhja nr.2, KTP 22-78 dhe KTZ 38-81):Tip A2 dhe A2'(2x2)23-25 m, vt.120 km/ore, fluksi 

12-20000 mj/dit;Tip B' (2x1)10-11.5 m,vt.90 km/ore,fluks 5-12000 mj/dit. Ndërt.dhe Rikonst.rruge Tip C2(2x1)10-10.5 m,vt.deri 60 km/or, fluks 5-12000 mj/dit. 

Rikons.rrTipC2'(2x1) deri 5.5 m vt.deri 60 km/or, fluks deri 2000 mj/dit. Mirëmbajtje.rrug.zbatohen.specifik.teknike stand.sipas proj.te Bankes Boterore. Standarte te 

sigurise rrugore ne perputhje me kerkesat e Kodit Rrugor, i ndryshuar. Sipas karakteristikave konstruktive, teknike dhe funksionale (ref.K.Rrugor, ligji nr.8378, date 

22.7.1998 i ndryshuar) rruget kombetare klasifikohen: A. Autostrade, B. Rruge interurbane kryes, C.Rruge interurb.dytesore. Eshte ne proces rishikimi (perditesimi)  

"Rregullat teknike per projektimin dhe ndertimin e rrugeve"

B.Produktet e Programit

Shpenzime jashtë projekteve

Kontrata te menaxhuara nga Drejtorite Rajonale

Përshkrimi
Menaxhimi i kontratave te mirembajtjes se rrjetit rrugor shteteror nga Drejt.Rajonale

Politike zhvill.transp.rrug.qe synon:-Integr.me rrj.rajonal.e ate paneurop.ne perputh me perparsit e dok.strat.-Krijim.e nje rrj.transp.rrug pa bllokime e nderpre.qe do rriste 

vol trafik.te mallr,shkallen e mobilitetit te njerzve,aksesin ndaj sherbim.parsore dhe afrim.e tregjeve-Zvogl.e hendekut midis tendenc.ne rritje te mjet.motorr.dhe ritm.te 

zhvill.te rrj.rrug.-Zhvill.e transp.te qendru.dhe permirs.sigu, me synim uljen e nr.aksid.rrug.me theks elemin.e njolla.te zeza.-Zhv.rrj.rrug.komb, te korr.rrug.pjes e 

rrj.SEETO Compr.netw.e permirs.mirmb.rrug.me kalim ne kontr.baz perform.-Transp.rrug.me kosto optim.leviz,mbrojt.mjedis.e te nxit.traf.mallr,duke ul humb.jo 

prod.nga aksid.rrug, bllok.e cilsia dob.e punim-Pergjysm.dist.koh.me TR,redukt.te kohes mesat.te udht.ndërmjet qyt.kryes10-20% v.2020-Studiime per komplet.e 

rrj.rrug.komb (me donac.te huaja)me synim realiz.e shpejt te vepr.rrug.-Rritje e cilesis leviz.dhe ulje nr.aksid.nga komplet.rrj.rrug.komb me sinjalistik dhe masa mbrojt.

Dyfishimin e nr. te lidhjeve nderkomb.toksore me Kosove, Maqedoni, Greqi dhe M.Zi (v.2020 ndaj v.2007) qe do te dyfish.transp.nderkomb.te udhet.dhe te mallr. me 

keto vende. Perfundimi i Korridorve të transp.rrugor me te gjitha korsite dhe parametrat teknike te autostrad.dhe te rrugve interurb. kryes.deri v2020, duke perfshi arterie 

strat.si: Korrid. i Gjelber Autostradal Veri-Jug & Korrid. i Kalter Veri-Jug; Korr.8 që përfshin aksin ndërkomb.Juglindor; Korrid.Durrës-Morin që mundëson lidhjen me 

Korrid.10; Aksi Veri-Jug; Rruga Arbrit si degë e Korrid.8; Boshti Qendr.Jug. Rrugë te mirembajtura 100% me performance në kushte të mira dhe të pranushme, ku 

synohet ruajtja e aset.rrugore. Permiresimi i pikave te rrezikut te aksidenteve 100% v.2016/v.2009 dhe ne vazhdim. Rritja e densitetit dhe raportit te shtrirjes se rrugve 

komb, kryesisht nga kalimi pjes.i rrugve te rrjetit rural (pas nderhyrjes dhe permirsimit) ne rrjetin rrug.komb.nen admin.e Autoritetit Rrugor Shqiptar(45% v.2020/v.2012).

 1). Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge.  2). Permirsim i 

mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur 100% te rrjetit kombetar te 

mirembajtjes se rrugeve te bazuara ne performance.  3). Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 10.5 % te pikave te rrezikut te identifikuara.

 1). Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge.  2). Permirsim i 

mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne 

performance, me nje rritje prej 5% (ndaj v.2014) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh.  3). Mirembajtje me koncension e 2.9% te rrjetit 

rrugor kombetar.  4). Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 47 % te pikave te rrezikut te identifikuar

 1). Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge.  2). Permirsim i 

mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne 

performance, me nje rritje prej 4% (ndaj v.2014) duke perfshire rreth 150 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh.  3). Mirembajtje me koncension e 5% te rrjetit 

rrugor kombetar.  4). Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 38% te pikave te rrezikut te identifikuara.

 1). Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge  2). Permirsim i 

mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne 

performance, me nje rritje prej 3.5% (ndaj v.2016) duke perfshire rreth 150 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh.  3). Mirembajtje me koncension e 5% te rrjetit 

rrugor kombetar.  4). Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 20 % i pikave te rrezikut qe do te identifikohen ne vazhdim.

Ky program mbulon zgjerimin, rritjen e standarteve dhe mirembajtjen   e rrjetit kombetar te rrugeve, perfshire korridoret dhe rruget per ne destinacionet kufitare dhe 

turistike, me synim krijimin e nje transporti te qendrueshem qe nenkupton uljen e kostos, rritjen e shpejtesise se levizjes, sigurine rrugore a ate fizike te mjetit, pasagjerit 

dhe ngarkeses, si dhe parametra te pranueshem mjedisore. Ne kete kuader programi financon gjithashtu pergatitjen e studimeve, projektimeve dhe mbikqyerjen.

0 23.9 0

Shpenzime për njësi 213.32 254.59 245.5

Sasia 5.4 3.8 3.7

Totali i Shpenzimeve

4050 4200

Totali i Shpenzimeve 831,940.0 1,031,100.0 1,031,100.0

Objektivat

 0) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur 

100% te rrjetit kombetar te mirembajtjes se rrugeve te bazuara ne performance. 1) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te 

pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj 

v.2014) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 2) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive 

rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 4% (ndaj v.2014) 

duke perfshire rreth 150 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia km

2015 2016 2017

3900



% ndryshimit

 Projekti 01612

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0.23

mijëra lekë 304,713.0

mijëra lekë 1,324,839.13

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01619

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01620

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0.11

mijëra lekë 127,400.0

mijëra lekë 1,158,181.82

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01621

 Produkti A

 Ndertim rruga Kalimash (Rexhepaj)-Kukes-Morine

Rruge te ndertuara Tip A2 (2x2) Kukes-Morine-Vepra Arti, Dy Viadukte (dublim)

Përshkrimi
Ndertim rruge me 4 kalime dublim V.Arti te medha & Dy Viadukte Kukes-Morine

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Shpenzime për njësi -5.1 19.3 -3.6

Përshkrimi
Ndertim rruge me 2 kalime (loti 1,2,3 dhe lote tjera)

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

13.2 -4 -100

Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine

Rruge te ndertuara tip B' (2x1) Kardhiq-Delvine

Sasia -87 0 -100

Totali i Shpenzimeve -85.2 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 44,984.0 43,164.0 0.0

Shpenzime për njësi 1,499,466.67 1,438,800.0 0.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia km

2015 2016 2017

0.03 0.03 0

Përshkrimi
Ndertim rruge St. Nderkombetare me 2 kalime (te gjithe lotet)

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -4.1 -100

Ndertim rruga F.Kruje-Milot (Dublimi i superstardes), Thumane-F.Kruje

Rruge te ndertuara tip B' (2x1) F.Kruje-Milot (Dublimi superstrades)

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -4.1 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 17,867.0 17,142.0 0.0

Shpenzime për njësi 111,668.75 107,137.5 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.16 0.16 0

-17.7 -4 -100

Ndertim Rruga Lushnje-Berat

Rrugete ndertuara tip B' (2x1) Lushnje-Berat

Sasia -90.9 0 -100

Totali i Shpenzimeve -92.5 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 9,536.0 9,152.0 0.0

Shpenzime për njësi 953,600.0 915,200.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.01 0.01 0



Viti Aktual

2014

4.38

mijëra lekë 474,310.0

mijëra lekë 108,289.95

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01627

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01631

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01647

 Produkti A

Përshkrimi
Ndertim dhe rehabilitim rruge me 2 kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Ndertim rruge me 2 kalime vazhdimi i unazes Kavaje, nderhyrje ne shtresen siparfaqesore (jo ne shtratin e rruges).

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0.1 -0.1 -100

Ndertim Unaza Kavaje (Vazhdimi)

Rruge te ndertuara tip B' (2x1) Unaza Kavaje(vazhdimi)

Sasia -82.4 -3.9 -100

Totali i Shpenzimeve -82.4 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 83,462.0 80,111.0 0.0

Shpenzime për njësi 108,392.21 108,258.11 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.77 0.74 0

Përshkrimi
Ndertim rruge dytesore me 2 kalime loti 2 krahu i majte (vazhdimi & shtese kontrate)

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -4.1 -100

Ndertim Rruget Paralele Superstrada Tirane-Vore (krahu i majte)

Rruge te ndertuara tip C2 (2x1) rr. paralele Superstr.Tirane-Vore (krahu majte)

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -4.1 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 534.0 512.0 0.0

Shpenzime për njësi 53,400.0 51,200.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.01 0.01 0

Përshkrimi
Ndertim dhe rehabilitim, vazhdimi rruges me 2 kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

0 -4 -100

Ndertim Rruga e Divjakes (Vazhdim)

Rruge te ndertuara tip C2 (2x1) e Divjakes Vazhdim

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,876.0 2,761.0 0.0

Shpenzime për njësi 143,800.0 138,050.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.02 0.02 0



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01649

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1.25

mijëra lekë 106,700.0

mijëra lekë 85,360.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01650

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1.7

mijëra lekë 50,000.0

mijëra lekë 29,411.76

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01655

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0.44

mijëra lekë 6,800.0

mijëra lekë 15,454.55

% ndryshimit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Ndertim dhe rehabilitim rruge lidhese me zonen arkeologjike me 2 kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -4 -100

Ndertim rruga Kanali Cukes-Butrint

Rruge te ndertuara tip C2 (2x1) Kanali i Cukes-Butrint (loti 1,2)

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 594.0 570.0 0.0

Shpenzime për njësi 19,800.0 19,000.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.03 0.03 0

Përshkrimi
Ndertim dhe rehabilitimrruge turistike me 2 kalime (shtese punimesh)

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

153.3 -4.5 -100

Ndertim rruga Valbones segm.B.Curri-Margegaj-Dragobi-Valbone

Rruge te ndertuara tip C2 (2x1) rr.Valbones segm.B.Curri-Margegaj-Dragobi-Valbone

Sasia -99.2 0 -100

Totali i Shpenzimeve -98 -4.5 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,162.0 2,064.0 0.0

Shpenzime për njësi 216,200.0 206,400.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.01 0.01 0

Përshkrimi
Ndertim rruge lidhese me 2 kalime, k.lidhur dhe shtese punimesh

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

5.6 0 -100

Ndertim rruga lidhese Vidhas-Kombinati Metalurgjik

Rruge te ndertuara tip C2 (2x1) Vidhas-K.Metalurgjik

Sasia -71.2 -4.1 -100

Totali i Shpenzimeve -69.5 -4.1 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 15,226.0 14,608.0 0.0

Shpenzime për njësi 31,073.47 31,080.85 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.49 0.47 0

Sasia -97.7 0 -100

Totali i Shpenzimeve 199.0 191.0 0.0

Shpenzime për njësi 19,900.0 19,100.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.01 0.01 0



% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01723

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0.99

mijëra lekë 24,438.0

mijëra lekë 24,684.85

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01725

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01739

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0.19

mijëra lekë 40,330.0

mijëra lekë 212,263.16

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01740

Përshkrimi
Riveshje Sistemim asfaltim rruge turistike me 2 kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

28.8 -4 -100

Sistemim Asfaltim rruga Gjinar Elbasan

Rruge te asfaltuara tip C2' (2x1) rr.Gjinarit Elbasan

Totali i Shpenzimeve -97.1 -4 -100

Shpenzime për njësi

Përshkrimi
Sistemim asfaltim rruge kufitare me 2 kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-3.2 9.7 -100

Sistemim Asfaltim rruga Librazhd-Qafe Stude-Ura Cerenecit

Rruge te asfaltuara tip C2 (2x1) Librazhd-Qafe Stude-U.Cerenecit (loti 2 & te tjera)

Sasia -91.9 -12.5 -100

Totali i Shpenzimeve -92.2 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,911.0 1,834.0 0.0

Shpenzime për njësi 23,887.5 26,200.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.08 0.07 0

Përshkrimi
Rikonstruksion i urave kryesisht ne rruge me dy kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -4.1 -100

Ndertim Urash dhe Mbikalime (Rikonstruksione)

Ndertim (Rikonstruksion) i Urave dhe mbikalimeve ne rr.nacionale

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -4.1 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,076.0 6,787.0 0.0

Shpenzime për njësi 54,430.77 52,207.69 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.13 0.13 0

9 -4 -100

Siguri Rrugore (dhe vepra arti)

Sasia -84.2 0 -100

Totali i Shpenzimeve -82.8 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 6,944.0 6,668.0 0.0

Shpenzime për njësi 231,466.67 222,266.67 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.03 0.03 0



 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 228,720.0

mijëra lekë 228,720.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01742

 Produkti A

Viti Aktual

2014

5.71

mijëra lekë 2,131,560.0

mijëra lekë 373,302.98

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01743

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 14,117.0

mijëra lekë 14,117.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01750

 Produkti A

Përshkrimi
Ndertim dhe rikonstruksion vepra arti te vogla, ndricim autostrade, furniz.me guardrail per rritjen e sigurise se levizjes se mjeteve (Kalimash-Morine).

Objektivat

 1) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 47 % te pikave te rrezikut te identifikuar 2) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 38% te pikave te 

rrezikut te identifikuara. 3) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 20 % i pikave te rrezikut qe do te identifikohen ne vazhdim.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Furniz me Guardrail Kalimash-Morine, eleminimi i pikave te zeza

Përshkrimi
Ndertim i segmentit rrugor Fier-Levan +By PASS Fier

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

45.9 -99.7 -100

Ndertim i segmentit rrugor Fier-Levan +By PASS Fier (K.VIII)

Rruge te ndertuar tip A2 (2x2) segmenti Fier-Levan +By PASS Fier

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 45.9 -99.7 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 333,631.0 983.0 0.0

Shpenzime për njësi 333,631.0 983.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Ndertim i segmentit rrugor me 4 korsi Levan-Vlore

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

14.8 -0.7 -100

Ndertim i segmentit rrugor Levan-Vlore (K.VIII)

Rruge te ndertuara Tip A2 (2x2) segmenti Levan-Vlore

Sasia 99.6 -37.3 -100

Totali i Shpenzimeve 129.1 -37.7 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,883,440.0 3,042,037.0 0.0

Shpenzime për njësi 428,371.93 425,459.72 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

11.4 7.15 0

Përshkrimi
 Ndertim i segmentit rrugor Konispol-Sarande (Veri-Jug)

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

-100 0 0

 Ndertim i segmentit rrugor Konispol-Sarande (Veri-Jug)

Rrruge te ndertuara (2x1) segmenti  Konispol-Sarande (Veri-Jug)

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0 0 0



Viti Aktual

2014

2.3

mijëra lekë 280,166.0

mijëra lekë 121,811.3

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01751

 Produkti A

Viti Aktual

2014

4.7

mijëra lekë 585,896.0

mijëra lekë 124,658.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01864

 Produkti A

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 7,100.0

mijëra lekë 1,420.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01868

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 72,740.0

mijëra lekë 72,740.0

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Ndertim i segmentit rrugor Shkoder-H.Hotit

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-0.8 -100 0

Ndertimi i segmentit rrugor Shkoder - Hani i hotit

Rruge te ndertuara tip B' (2x1) segmentit  Shkoder-H.Hotit

Sasia -17.4 -100 0

Totali i Shpenzimeve -18 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 229,600.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 120,842.11 0.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

1.9 0 0

Përshkrimi
Perfshijne shpenzimet per studime dhe pergatitje projektesh (te krijuara) si dhe shpenzimet per studime fizibiliteti (pas vitit korent)

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Studim Projektime te tjera (per financim)

Studim projektime (pas vitit korent)

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Pagesa te supervizioneve e garancive per punime te kryera, te lejeve te ndertimit e mjedisit dhe te v.gjyqesore ne proces dhe pas vitit korent

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-77.5 131.7 -100

Supervizione te tjera  (per financim)

 Financime supervizionesh & garanci objektesh,l.ndertimi e mjedisi, v. gjyqi,shpronsime

Sasia 100 50 -100

Totali i Shpenzimeve -54.9 247.5 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 3,202.0 11,128.0 0.0

Shpenzime për njësi 320.2 741.87 0.0

Sasia Nr

2015 2016 2017

10 15 0

Totali i Shpenzimeve 51,827.0 49,781.0 48,800.0

Shpenzime për njësi 51,827.0 49,781.0 48,800.0

Sasia Nr

2015 2016 2017

0 0 0



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02288

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02482

 Produkti A

Viti Aktual

2014

10

mijëra lekë 1,000,116.0

mijëra lekë 100,011.6

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03271

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0.11

mijëra lekë 30,010.0

mijëra lekë 272,818.18

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03272

Përshkrimi
Sistemim asfaltim rruge me 2 kalime, pjese e rruges se Arberit

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-28.8 -3.9 -2

 Rruga e Arberit Sistemim Asfaltim Ura Cerenecit-Peshkopi

Rruge te asfaltuara tip B' (2x1) Ura Cerenecit-Peshkopi

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -28.8 -3.9 -2

Shpenzime për njësi

Përshkrimi
Ndertimi i By Pass-it Tepelene

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -99.9 -100

By passi Tepelene

Rruge e ndertuar By Pass-it Tepelene

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -89.7 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 58.0 6.0 0.0

Shpenzime për njësi 5,800.0 6.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.01 0 0

Përshkrimi
Ndertim dhe rehabilitim rruge parku industrial me kater kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

70 -100 0

Ndertim rruga e Porto Romanos, Durres

Rruge te ndertuara tip A2'(2x2) e Porto Romanos, Durres (loti 1,2,3)

Sasia -60 -100 0

Totali i Shpenzimeve -32 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 679,884.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 169,971.0 0.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

4 0 0

10.6 -4 -100

Ndertim By Pass Plepa- Kavaj-Rrogozhine

Sasia -81.8 0 -100

Totali i Shpenzimeve -79.9 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 6,037.0 5,793.0 0.0

Shpenzime për njësi 301,850.0 289,650.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.02 0.02 0



 Produkti A

Viti Aktual

2014

3.24

mijëra lekë 664,150.0

mijëra lekë 204,984.57

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03273

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03277

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03278

 Produkti A

Përshkrimi
Ndertim kryesisht rruge e re plotesimi me kater kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Rruge te ndertuara  tip A (2x2) By Pass Plepa-Kavaje-Rrogozhine (12 lote)

Përshkrimi
Ndertim rruge dytesore paralele dhe nyje lidhese me dy kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-30.6 -0.6 -100

Ndertim rr.paralele dhe n. lidhese aksi Plepa-Rrogozhine

Rruge te ndertuara tip C2(2x1) paralele dhe nyje lidhese aksi Plepa-Rrogozhine

Sasia -89.8 -3 -100

Totali i Shpenzimeve -92.9 -3.6 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 46,930.0 45,222.0 0.0

Shpenzime për njësi 142,212.12 141,318.75 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.33 0.32 0

Përshkrimi
Ndertim dhe rehebilitim rruge me dy kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Ndertim rruga Tirane-Kruje

Rruge te ndertuara  tip C2(2x1) Tirane-Kruje

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 194.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 194.0 0.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Ndertim dhe rehabilitim rruge me dy kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

0 -99.9 -100

Ndertim rruga Ura e Leklit-Permet-Carcove(loti 1 dhe lote te tjera)

Rruge te ndertuara tip C2(2x1) Ura Leklit-Permet-Carshove

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -99.9 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 6,077.0 6.0 0.0

Shpenzime për njësi 6,077.0 6.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0 0 0



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03280

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 10,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03281

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0.02

mijëra lekë 10,001.0

mijëra lekë 500,050.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03282

 Produkti A

Viti Aktual

2014

15.25

mijëra lekë 3,541,558.0

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Ndertim rruge e re me dy kalime nga liqeni i Komanit

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -5 -100

Ndertim rruga Koman-Fierze(loti 1 dhe te tjera)

Rruge te ndertuara tip B' (2x1) Koman-Fierze loti 1 dhe lote tjera

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -5 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 943.0 896.0 0.0

Shpenzime për njësi 943.0 896.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Ndertim rruge e re me dy kalime vazhdim i rruges se Arberit

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-25.5 -5 -100

Ndertim i rruges se Arbrit(seg.Tirane-Bulqize)

Rruge te ndertuara  tip B'(2x1) rr.Arberit segm.Tirane-Bulqize

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -25.5 -5 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,449.0 7,077.0 0.0

Shpenzime për njësi 7,449.0 7,077.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Ndertim rruge krysisht e re me dy kalime, gjurma e rruges Egnatia

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

10.6 4.1 -5.9

Ndertim rruga Qukes-Qaf Plloce(loti 1 dhe tjera)

Rruge te ndertuara tip B'(2x1) Qukes-Q.Plloce loti 1 dhe lote tjera

Sasia 42600 -25.8 223.3

Totali i Shpenzimeve 47119.4 -22.7 204.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,722,409.0 3,648,914.0 11,097,624.0

Shpenzime për njësi 552,975.29 575,538.49 541,347.51

Sasia km

2015 2016 2017

8.54 6.34 20.5

Totali i Shpenzimeve 4,325,624.0 3,436,446.0 592,376.0

Sasia km

2015 2016 2017

15.57 12.32 0



mijëra lekë 232,233.31

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03283

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03287

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0.08

mijëra lekë 122,200.0

mijëra lekë 1,527,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03288

 Produkti A

Viti Aktual

2014

2.93

mijëra lekë 600,115.0

mijëra lekë 204,817.41

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Përshkrimi
Rikonstruksin dhe zgjerim rruge me dy kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

19.6 0.4 112.4

Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges ne zonen e U.Ftohte Vlore

Rruge te rikonstruktuara tip C2 (2x1) dhe zgjerim ne zonen e U.Ftohte Vlore

Sasia 2.1 -20.9 -100

Totali i Shpenzimeve 22.1 -20.6 -82.8

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi 277,817.85 278,932.31 592,376.0

Përshkrimi
Ndertim nyje lidhese rruge me dy kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -4.2 -100

Ndertim nyja lidhese e rruges Milot-Lezhe,Rreshen,Thuman

Rruge te ndertuara tip A2 '(2x2) nyja lidhese Milot-Lezhe,Rreshen, Thumane

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -4.2 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 96.0 92.0 0.0

Shpenzime për njësi 96.0 92.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Ndertim By Pass ne rruge me dy kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

6.7 -4.3 -100

Ndertim by pass Rrogozhine

Rruge By Pass tip A2' (2x2) Rrogozhine

Sasia -87.5 0 -100

Totali i Shpenzimeve -86.7 -4.3 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 16,294.0 15,597.0 0.0

Shpenzime për njësi 1,629,400.0 1,559,700.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.01 0.01 0

47.6 -100 0

Sasia -48.8 -100 0

Totali i Shpenzimeve -24.5 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 453,332.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 302,221.33 0.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

1.5 0 0



 Projekti 03289

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 600.0

mijëra lekë 600.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03315

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03316

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1.53

mijëra lekë 171,200.0

mijëra lekë 111,895.42

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03318

 Produkti A

Përshkrimi
Masa inxhinierike dhe eleminimi i rreshqitjeve ne disa segmente rruge nacionale

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sistemim rreshqitje(masa inxhinjerike)ne akset nacionale

Sistemim rreshqitje ne akse nacionale rrugore tip C2(2x1)

Përshkrimi
Sistemim asfaltim rruge dytesore me dy kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

1110.2 -39.4 -100

Sistemim Asfaltim rruga Tepelene-Gusmar-Kuc-Ftere-Borsh

Rruge te asfaltuara tip C2(2x1) Tepelene-Gusmar-Kuc-Ftere-Borsh

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 1110.2 -39.4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,261.0 4,399.0 0.0

Shpenzime për njësi 7,261.0 4,399.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Riveshje Sistemim asfaltim rruge me dy kalime pergjate liqenit

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -4.8 -100

Sistemim Asfaltim rruga Q.Thane-LIn-Pogradec-Tushemisht-Dogane

Rruge te asfaltuara tip C2(2x1) Q.Thane-Lin-Pogradec-Tushemisht-Dogane

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -4.8 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 475.0 452.0 0.0

Shpenzime për njësi 475.0 452.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Sistemim asfaltim rruge kufitare me dy kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

43.3 -1.2 -100

Sistemim Asfaltim rruga Kukes -Krume (loti 1,2,3)

Rruge te asfaltuara tip C2(2x1) Kukes-Krume (loti 1,2,3)

Sasia -77.1 -2.9 -100

Totali i Shpenzimeve -67.2 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 56,112.0 53,844.0 0.0

Shpenzime për njësi 160,320.0 158,364.71 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.35 0.34 0



Viti Aktual

2014

0.65

mijëra lekë 102,070.0

mijëra lekë 157,030.77

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03319

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03323

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03327

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0.78

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Sistemim asfaltim rruge sekondare me dy kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-7.5 3.6 -100

Sistemim Asfaltim rr.Shishtavecit,Kukes

Rruge te asfaltuara tip C2(2x1) rruga Shishtavecit, Kukes

Sasia -78.5 -7.1 -100

Totali i Shpenzimeve -80.1 -3.8 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 20,327.0 19,546.0 0.0

Shpenzime për njësi 145,192.86 150,353.85 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.14 0.13 0

Përshkrimi
Sistemim asfaltim rruge me dy kalime (primare)

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -21.6 -100

Sistemim Asfaltim rruga Korce-Erseke-Leskovik(loti 1,2)

Rruge te asfaltuara tip C2(2x1) Erseke-Leskovik (loti 1,2)

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -21.6 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,656.0 1,299.0 0.0

Shpenzime për njësi 165,600.0 129,900.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.01 0.01 0

Përshkrimi
Sistemim asfaltim rruge me dy kalime (sekondare)

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -0.4 -100

Sistemim Asfaltim rruget Lidhese me Bregdetin(llogara-Sarande)

Rruge te asfaltuara tip C2(2x1)rr.lidhse me bregd.(Llogara-Sarande) loti1,2

Sasia 0 -3.6 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 61,778.0 59,291.0 0.0

Shpenzime për njësi 112,323.64 111,869.81 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.55 0.53 0

Sasia km

2015 2016 2017

0.01 0.01 0



mijëra lekë 35,130.0

mijëra lekë 45,038.46

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03332

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0.79

mijëra lekë 40,645.0

mijëra lekë 51,449.37

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03338

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03420

 Produkti A

Viti Aktual

2014

5.6

mijëra lekë 150,000.0

mijëra lekë 26,785.71

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Përshkrimi
Sistemim asfaltim rruge kufitare me dy kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

562.3 -4 -100

Sistemim Asfaltim rruga Tri urat-Leskovik

Rruge te asfaltuara tip C2(2x1) Tri Urat-Leskovik

Sasia -98.7 0 -100

Totali i Shpenzimeve -91.5 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,983.0 2,863.0 0.0

Shpenzime për njësi 298,300.0 286,300.0 0.0

Përshkrimi
Sistemim asfaltim rruge unaze qyteti me dy kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

4.5 -4 -100

Sistemim Asfaltim Unaza e Qytetit Erseke

Rruge te asfaltuara tip C2(2x1) Unaza e qytetit Erseke

Sasia -75.9 0 -100

Totali i Shpenzimeve -74.9 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,220.0 9,807.0 0.0

Shpenzime për njësi 53,789.47 51,615.79 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.19 0.19 0

Përshkrimi
Mbajtja ne gadishmeri te plote dhe funksionimi i paisjeve te tunelit

Objektivat

 1) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 47 % te pikave te rrezikut te identifikuar 2) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 38% te pikave te 

rrezikut te identifikuara. 3) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 20 % i pikave te rrezikut qe do te identifikohen ne vazhdim.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -4 -100

Menaxhim dhe mirembajtja e tunelit te Thirres (autostr.Rreshen-Kalimash)

Menaxhim, finksionimi e mirembajtja e paisjeve dhe operimi i tunelit te Thirres

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 724.0 695.0 0.0

Shpenzime për njësi 36,200.0 34,750.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.02 0.02 0

27.5 -5.9 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 27.5 -5.9 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 191,294.0 180,000.0 180,000.0

Shpenzime për njësi 34,159.64 32,142.86 32,142.86

Sasia km

2015 2016 2017

5.6 5.6 5.6



 Projekti 03421

 Produkti A

Viti Aktual

2014

40

mijëra lekë 1,000,000.0

mijëra lekë 25,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03423

 Produkti A

Viti Aktual

2014

15

mijëra lekë 139,659.0

mijëra lekë 9,310.6

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03425

 Produkti A

Viti Aktual

2014

8.29

mijëra lekë 1,218,870.0

mijëra lekë 147,028.95

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03426

 Produkti A

Përshkrimi
Shpronesime qe miratohen me VKM gjate vitit korent

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpronesime te miratuara me VKM gjate vitit korent

Shpronesime sipas VKM-ve

Përshkrimi
Zbatimi i projektit pilot te transportit (k.performance) ne qarqet Tirane dhe Kukes, si dhe Projekti i Mirembajtjes (financim i B.B)

Objektivat

 0) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur 

100% te rrjetit kombetar te mirembajtjes se rrugeve te bazuara ne performance. 1) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te 

pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj 

v.2014) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 2) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive 

rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 4% (ndaj v.2014) 

duke perfshire rreth 150 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-5.5 15.7 -64.3

Projekti i mirembajtjes Tirane-Kukes & Mirembajtje B.B

Mirembajtje Tirane-Kukes (Pr.transportit)&Projekti Mirembajtjes B.B

Sasia -25 -16.7 -80

Totali i Shpenzimeve -29.1 -3.6 -92.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 709,029.0 683,799.0 48,800.0

Shpenzime për njësi 23,634.3 27,351.96 9,760.0

Sasia nr

2015 2016 2017

30 25 5

Përshkrimi
Ndertimi segmentit rrugor Fier (Levan)-Tepelene

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Ndertimi i segmentit rrugor Fier (Levan)-Tepelene

Rruge te ndertuara (2x1) segmenti Fier (Levan)-Tepelene

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Ndertim nyja e Vores

40.2 -24.6 -100

Ndertim Nyja e Vores (rruget paralele Vore)

Ndertim Nyja e Vores (rruget paralele Vore)

Sasia -84.3 -50 -100

Totali i Shpenzimeve -78 -62.3 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 268,000.0 101,035.0 0.0

Shpenzime për njësi 206,153.85 155,438.46 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

1.3 0.65 0



Viti Aktual

2014

1.2

mijëra lekë 310,737.0

mijëra lekë 258,947.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03429

 Produkti A

Viti Aktual

2014

3.15

mijëra lekë 1,348,221.0

mijëra lekë 428,006.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03530

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03533

 Produkti A

Viti Aktual

2014

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Ndertim By Passi Shkozetit,Durres

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-7.8 -100 0

Ndertim rruga By Passi i Shkozetit, Durres

Rruge te ndertuar By Passi Shkozetit,Durres

Sasia -93.3 -100 0

Totali i Shpenzimeve -93.9 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 19,100.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 238,750.0 0.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.08 0 0

Përshkrimi
Rikonstruksion rruge me kater kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-13.3 -100 0

Rikonstruksion segm.rrugor Koder-Kamez Tapize

Rruge te rikonstruktuara Tip A2'(2x2) Koder-Kamez-Tapize

Sasia -87.3 -100 0

Totali i Shpenzimeve -89 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 148,400.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 371,000.0 0.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.4 0 0

Përshkrimi
Ndertim rruge e re unaze sipas standarteve teknike me kater kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -4.9 -100

Ndertim Unaza e Re e Tiranes

Rruge te ndertuara Tip A2'(2x2) unaza e re Tiranes-Mullet Loti 1

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -4.9 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 327.0 311.0 0.0

Shpenzime për njësi 327.0 311.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0 0 0

2015 2016 2017



0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03647

 Produkti A

Viti Aktual

2014

4.98

mijëra lekë 3,985,076.0

mijëra lekë 800,216.06

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03649

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1.66

mijëra lekë 50,825.0

mijëra lekë 30,617.47

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03651

 Produkti A

Viti Aktual

2014

6.22

mijëra lekë 1,500,001.0

mijëra lekë 241,157.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Përshkrimi
Ndertim rruge te re sipas standarteve teknike me 4 kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -4.9 -100

Ndertimi i rruges Tirane-Elbasan

Rruge te ndertuara tip A2 (2x2) me tunel Tirane-Elbasan

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -4.9 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 852.0 810.0 0.0

Shpenzime për njësi 852.0 810.0 0.0

Sasia km 0 0 0

Përshkrimi
Sistemim asfaltim rruge me dy kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-11 -100 0

Sistemim asfaltim rruga Buzuq-Corovode

Rruge te asfaltuara tip C2 (2x1) Buzuq-Corovode

Sasia -99.2 -100 0

Totali i Shpenzimeve -99.3 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 28,500.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 712,500.0 0.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.04 0 0

Përshkrimi
Ndertim rruge By Pass me 4 kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-12.5 -4.9 -100

Ndertim By Pass i Vlores

Ndertim By Pass i Vlores

Sasia -99.4 0 -100

Totali i Shpenzimeve -99.5 -4.9 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 268.0 255.0 0.0

Shpenzime për njësi 26,800.0 25,500.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.01 0.01 0

23.3 7.5 -100

Sasia 133.1 -42.4 -100

Totali i Shpenzimeve 187.5 -38.1 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,312,000.0 2,668,433.0 0.0

Shpenzime për njësi 297,379.31 319,572.81 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

14.5 8.35 0



 Projekti 04147

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04166

 Produkti A

Viti Aktual

2014

10

mijëra lekë 103,572.0

mijëra lekë 10,357.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04354

 Produkti A

Viti Aktual

2014

3.89

mijëra lekë 120,605.0

mijëra lekë 31,003.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04424

 Produkti A

Përshkrimi
Ndertim rruge e re (by pass) me kater kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Ndertim By Pass Perendimor, Shkoder (te gjithe lotet)

Rruge te ndertuara tip A'2(2x2) By Pass perendimor Shkoder (te gjithe lotet)

Përshkrimi
Zgjerimi i mirembajtjes mbi baze performance ne rrjetin rrugor sipas pervojes se projektit pilot me Banken boterore dhe permiresimi i sigurise rrugore.

Objektivat

 0) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur 

100% te rrjetit kombetar te mirembajtjes se rrugeve te bazuara ne performance. 1) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te 

pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj 

v.2014) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 2) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive 

rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 4% (ndaj v.2014) 

duke perfshire rreth 150 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 2.4 -100

Projekti i mirembajtjes dhe i sigurise rrugore i Bankes Boterore

Mirembajtje rrugore mbi baze performance dhe siguri rrugore

Sasia 0 -6.3 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 47,449.0 45,535.0 0.0

Shpenzime për njësi 296,556.25 303,566.67 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.16 0.15 0

Përshkrimi
Riveshje dhe sistemim asfaltim rruge me dy korsi

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

16.8 -46.3 -6

Riveshje dhe sistemim asfaltim Milot-Lezhe

Rruge te riveshura dhe te asfaltuara Tip B' (2x1) Milot-Lezhe

Sasia 4000 143.9 0

Totali i Shpenzimeve 4689.9 31.1 -6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,961,000.0 6,503,400.0 6,114,400.0

Shpenzime për njësi 12,100.0 6,503.4 6,114.4

Sasia km

2015 2016 2017

410 1000 1000

Përshkrimi
ndertim rruge me dy kalime

1.4 5.5 -100

Ndertim rruga Banje-Gramsh

Rruge te ndertuara tip C2(2x1) Banje-Gramsh

Sasia -97.2 -9.1 -100

Totali i Shpenzimeve -97.1 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 3,459.0 3,319.0 0.0

Shpenzime për njësi 31,445.45 33,190.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.11 0.1 0



Viti Aktual

2014

0.1

mijëra lekë 45,050.0

mijëra lekë 450,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00922

 Produkti B

Viti Aktual

2014

166

mijëra lekë 1,564,601.0

mijëra lekë 9,425.31

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03533

 Produkti E

Viti Aktual

2014

0.09

mijëra lekë 70,020.0

mijëra lekë 778,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03533

 Produkti F

Viti Aktual

Përshkrimi
ndertim rruge me dy kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Menaxhim i rrjetit rrugor shteteror (kombetar) nga ARrSh

Objektivat

 0) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur 

100% te rrjetit kombetar te mirembajtjes se rrugeve te bazuara ne performance. 1) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te 

pasurive rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 5% (ndaj 

v.2014) duke perfshire rreth 200 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 2) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive 

rrugore me kompani te sektorit privat, te kontraktuara per te mirembajtur rrjetim kombetar bazuar ne performance, me nje rritje prej 4% (ndaj v.2014) 

duke perfshire rreth 150 km te rrjetit rural nen menaxhimin e ARrSh. 3) Permirsim i mirmbajtjes nepermjet sistemit te menaxhimit te pasurive rrugore 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 -5.4 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Kontrata & Aktivitete te menaxhuara nga Autoriteti Rrugor Shqiptar 'ARrSh"

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -99.6 -5.4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 167.0 158.0 0.0

Shpenzime për njësi 167.0 158.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Ndertim rruge e re unaze sipas st.teknike me kater kalime trotuare dhe ndricim

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-75.2 -6.9 -15

Ndertim Unaza e Re e Tiranes

Rruge te ndertuara Tip A2' Unaza e Re e Tiranes segm.K.Parisit-rruga Tiarane-Elb

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -75.2 -6.9 -15

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 388,483.0 361,758.0 307,400.0

Shpenzime për njësi 2,340.26 2,179.27 1,851.81

Sasia Nr

2015 2016 2017

166 166 166

Përshkrimi
Ndertim rruge sipas standarteve teknike me kater kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

14.3 -4 -100

Ndertim Unaza e Re e Tiranes

Rruge te ndertuara Tip A2' zgjerim i rruges Elb. segm.Fak.Filol-Unaza Madhe Tirane

Sasia -77.8 0 -100

Totali i Shpenzimeve -74.6 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 17,779.0 17,064.0 0.0

Shpenzime për njësi 888,950.0 853,200.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.02 0.02 0



2014

0.25

mijëra lekë 181,965.0

mijëra lekë 727,860.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03533

 Produkti G

Viti Aktual

2014

0.13

mijëra lekë 172,820.0

mijëra lekë 1,329,384.62

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03533

 Produkti H

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01740

 Produkti I

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 250,200.0

mijëra lekë 250,200.0

% ndryshimit

% ndryshimit

Përshkrimi
Ndertim rruge e re sipas standarteve teknike me trotuare dhe ndricim

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-29.6 -4 -100

Ndertim Unaza e Re e Tiranes

Rruge te ndertuara Tip A2' Unaza Re e Tiranes segm.K.Parisit-Shkolla Teknoll. dhe rruga Kavajes

Sasia -96 0 -100

Totali i Shpenzimeve -97.2 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,126.0 4,921.0 0.0

Shpenzime për njësi 512,600.0 492,100.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.01 0.01 0

Përshkrimi
Ndertim rruge e re sipas standarteve teknike me kater kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

1.7 -4.1 -100

Ndertim Unaza e Re e Tiranes

Rruge te ndertuara Tip A2'Unaza e jashtme Tirane, pjesa Veri-Lind.segm.Kth.Saukut-Bregu Lumit

Sasia -46.2 0 -100

Totali i Shpenzimeve -45.2 -4.1 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 94,652.0 90,811.0 0.0

Shpenzime për njësi 1,352,171.43 1,297,300.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.07 0.07 0

Përshkrimi
Rikonstruks.i sinjalistikes per rritjen e sig.se levizjes ne superstr.Tirane-Durres dhe ne segmentin Kashar-Rinas

Objektivat

 1) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 47 % te pikave te rrezikut te identifikuar 2) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 38% te pikave te 

rrezikut te identifikuara. 3) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 20 % i pikave te rrezikut qe do te identifikohen ne vazhdim.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -0.7 -100

Siguri Rrugore (dhe vepra arti)

Permirsim i sig.dhe sinjal.rrug. ne superstr.Tir-Durres&segm. rrug.Kashar-Rinas

Sasia 0 -3.3 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 269,974.0 259,117.0 0.0

Shpenzime për njësi 899,913.33 893,506.9 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.3 0.29 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -66.6 -79 -100

Totali i Shpenzimeve 83,591.0 17,562.0 0.0

Shpenzime për njësi 83,591.0 17,562.0 0.0

Sasia leke

2015 2016 2017

0 0 0



% ndryshimit

 Projekti 01740

 Produkti J

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 490,400.0

mijëra lekë 490,400.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01740

 Produkti K

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 15,000.0

mijëra lekë 15,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03420

 Produkti L

Viti Aktual

2014

2.3

mijëra lekë 110,000.0

mijëra lekë 47,826.09

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04424

 Produkti M

Përshkrimi
Rikonstruksion i sinjalistikes vertikale/horizontale te akseve komb.rrugore per permiresimin e sig.rrugore

Objektivat

 1) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 47 % te pikave te rrezikut te identifikuar 2) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 38% te pikave te 

rrezikut te identifikuara. 3) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 20 % i pikave te rrezikut qe do te identifikohen ne vazhdim.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-66.6 -79 -100

Siguri Rrugore (dhe vepra arti)

Permiresim dhe freskim sinjalistikes vertik./horizont.ne akset komb. perm.sig.rrug

Shpenzime për njësi

Përshkrimi
Projekt i detajuar dhe Pergatitje dokumentac.per Thirre-Kolsh dhe Rreshen-Reps

Objektivat

 1) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 47 % te pikave te rrezikut te identifikuar 2) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 38% te pikave te 

rrezikut te identifikuara. 3) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 20 % i pikave te rrezikut qe do te identifikohen ne vazhdim.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-40.1 -3.1 -100

Siguri Rrugore (dhe vepra arti)

Detailed design and Preparation of Work Dokuments for Thirre-Kolsh and Rreshen-Reps

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -40.1 -3.1 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 293,991.0 284,740.0 0.0

Shpenzime për njësi 293,991.0 284,740.0 0.0

Sasia leke

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Mbajtja ne gadishmeri te plote dhe funksionimi i paisjeve te tunelit

Objektivat

 1) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 47 % te pikave te rrezikut te identifikuar 2) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 38% te pikave te 

rrezikut te identifikuara. 3) Permiresimi ne rrjetin rrugor kombetar i 20 % i pikave te rrezikut qe do te identifikohen ne vazhdim.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Menaxhim dhe mirembajtja e tunelit te Thirres (autostr.Rreshen-Kalimash)

Menaxhim, funksionim e mirmbajtjee paisjeve dhe operim i tunelit te Krrabes

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia leke

2015 2016 2017

0 0 0

36.4 20 -58.9

Ndertim rruga Banje-Gramsh

Rruge te riveshura tip C2 (2x1) Elbasan-Banje

Sasia 0 0 143.5

Totali i Shpenzimeve 36.4 20 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 150,000.0 180,000.0 180,000.0

Shpenzime për njësi 65,217.39 78,260.87 32,142.86

Sasia km

2015 2016 2017

2.3 2.3 5.6



Viti Aktual

2014

0.57

mijëra lekë 10,140.0

mijëra lekë 17,789.47

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03632

 Produkti N

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02334

 Produkti O

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Përshkrimi
Rikonstruksin (riveshje) rruge me dy kalime

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Riveshje rruge me dy kalimei

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

1.8 1.2 -100

Riveshje dhe sistemim asfaltim Mat-Muhurr

Rruge te riveshura tip C (2x1) Mat-Muhur

Sasia 78.9 -3.9 -100

Totali i Shpenzimeve 82.1 -2.8 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 18,465.0 17,953.0 0.0

Shpenzime për njësi 18,102.94 18,319.39 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

1.02 0.98 0

Përshkrimi
Rruge te ndertuara me kater kalime (unaze qyteti)

Objektivat
 0) Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 76 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 14 km rruge. 1) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 64 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 3  km rruge. 2) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 41 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 13 km rruge. 3) 

Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit per 25 km rruge te rrjetit kombetar, si dhe sistemim asfaltim e riveshje per 5 km rruge

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 9.4 -100

Ndertim Unaza Korce

Rruge te ndertuara TipA2'(2x2)Unaza Korce (Unaza Veriore)

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 9.4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 233.0 255.0 0.0

Shpenzime për njësi 11,650.0 12,750.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.02 0.02 0

0 -4.1 -100

Mbeshtetje per Studime ne Transport

Programi i siguron MPPT-se mbeshtetje ne databazen e te dhenave per te gjitha llojet e transportit, Planin Kombetar te Transportit, mbeshtetje ne drejtim te strategjive, 

politikave, rregulloreve dhe reformave institucionale ne fushen e transportit.

Mirembajtja e Planit Kombetar te Transportit dhe programeve te investimeve te lidhura me te. Mirembajtja e databazes se transportit rrugor, detar, hekurudhor dhe ajror. 

Rekomandon dhe ndihmon MTI-ne ne rishikimin dhe perditesimin e politikave te transportit per te gjitha llojet e tij kurdohere qe e kerkon MTI-ja apo gjykohet e 

nevojshme per tu propozuar. Do te monitorohet ne menyre periodike strategjia sektoriale e transportit, do të monitorohen në mënyrë periodike volumi i transportit rrugor 

të udhëtarëve dhe te mallrave.

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -4.1 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,487.0 1,426.0 0.0

Shpenzime për njësi 148,700.0 142,600.0 0.0

Sasia km

2015 2016 2017

0.01 0.01 0



Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

 Projekti 01823

 Produkti A

Viti Aktual

2014

75

mijëra lekë 19,730.0

mijëra lekë 263.07

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04517

 Produkti C

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

 1). Kryerja e aktiviteteve te nevojshme per perditesimin vjetor te Planit Kombetar te Transportit.  2). Mirembajtja e databazes se te dhenave mbi transportin (kombetare: 

transporti rrugor, siguria rrugore - harta e pikave te zeza te aksidenteve, transporti detar,  ajror, hekurudhor)  3). Mbeshtetje MTI  per krijimin e Manualit mbi projektimin 

dhe specifikimet per ndertimin e rrugeve shqiptare (standartet)  4). Monitorimi periodik i strategjise sektoriale te transportit; Monitorimi periodik i treguesve te transportit: 

Volumi i transportit rrugor te mallrave dhe volumi i transportit rrugor te pasagjereve

 1). Kryerja e aktiviteteve te nevojshme per perditesimin vjetor te Planit Kombetar te Transportit.  2). Mirembajtja e databazes se te dhenave mbi transportin (kombetare: 

transporti rrugor, siguria rrugore - harta e pikave te zeza te aksidenteve, transporti detar,  ajror, hekurudhor)  3). Mbeshtetje MTI  per krijimin e Manualit mbi projektimin 

dhe specifikimet per ndertimin e rrugeve shqiptare (standartet)  4). Monitorimi periodik i strategjise sektoriale te transportit; Monitorimi periodik i treguesve te transportit: 

Volumi i transportit rrugor te mallrave dhe volumi i transportit rrugor te pasagjereve

 1). Kryerja e aktiviteteve te nevojshme per perditesimin vjetor te Planit Kombetar te Transportit.  2). Mirembajtja e databazes se te dhenave mbi transportin (kombetare: 

transporti rrugor, siguria rrugore - harta e pikave te zeza te aksidenteve, transporti detar,  ajror, hekurudhor)  3). Mbeshtetje MTI  per krijimin e Manualit mbi projektimin 

dhe specifikimet per ndertimin e rrugeve shqiptare (standartet)  4). Monitorimi periodik i strategjise sektoriale te transportit; Monitorimi periodik i treguesve te transportit: 

Volumi i transportit rrugor te mallrave dhe volumi i transportit rrugor te pasagjereve

 1). Kryerja e aktiviteteve te nevojshme per perditesimin vjetor te Planit Kombetar te Transportit.  2). Mirembajtja e databazes se te dhenave mbi transportin (kombetare: 

transporti rrugor, siguria rrugore - harta e pikave te zeza te aksidenteve, transporti detar,  ajror, hekurudhor)  3). Mbeshtetje MTI  per krijimin e Manualit mbi projektimin 

dhe specifikimet per ndertimin e rrugeve shqiptare (standartet)  4). Monitorimi periodik i strategjise sektoriale te transportit; Monitorimi periodik i treguesve te transportit: 

Volumi i transportit rrugor te mallrave dhe volumi i transportit rrugor te pasagjereve

Mbeshtetje MTI-se ne te dhena, politika, strategji, legjislacion ne fushen e transportit.

Persa i perket Planit Kombetar te Transportit, standarti i perdorur eshte PKT-ja e rishikuar nga Louis Berger dhe i miratuar me VKM nr.817 dt.23.11.2011. Ne lidhje me 

databazen e te dhenave te transportit standarti i perdorur eshte Raporti Final i Asistences Teknike per Institutin e Transportit Qershor 2008.

Shpenzime jashte projekteve.

Mirembajtja e Planit Kombetar te Transportit dhe programeve te investimeve te lidhura me te. Mirembajtja e databazes se transportit rrugor, detar, hekurudhor dhe ajror. 

Rekomandon dhe ndihmon MTI-ne ne rishikimin dhe perditesimin e politikave te transportit per te gjitha llojet e tij kurdohere qe e kerkon MTI-ja apo gjykohet e 

nevojshme per tu propozuar. Do te monitorohet ne menyre periodike strategjia sektoriale e transportit, do të monitorohen në mënyrë periodike volumi i transportit rrugor 

të udhëtarëve dhe te mallrave.

Zyra te kompletuara me pajisjet e nevojshme

-2.5 3 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -2.5 3 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 19,230.0 19,800.0 19,800.0

Shpenzime për njësi 256.4 264.0 264.0

Sasia nr. studimesh te kryera

2015 2016 2017

75 75 75

Studime te kryera per fushen e transportit

Përshkrimi
paga, sigurime shoqerore dhe blerje te ndryshme mallra dhe sherbime ne funksion te administrates se IT

Objektivat  0) Kryerja e aktiviteteve te nevojshme per perditesimin vjetor te Planit Kombetar te Transportit. 1) Kryerja e aktiviteteve te nevojshme per perditesimin 

vjetor te Planit Kombetar te Transportit. 2) Kryerja e aktiviteteve te nevojshme per perditesimin vjetor te Planit Kombetar te Transportit. 3) Kryerja e 

aktiviteteve te nevojshme per perditesimin vjetor te Planit Kombetar te Transportit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

B.Produktet e Programit

Totali i Shpenzimeve 1,000.0 1,000.0 1,000.0

Sasia nr zyrash te kompletuara

2015 2016 2017

3 3 3

Përshkrimi
Blerje tavolina, karrige, rafte, etj.. per mobilim zyre

Objektivat  0) Kryerja e aktiviteteve te nevojshme per perditesimin vjetor te Planit Kombetar te Transportit. 1) Kryerja e aktiviteteve te nevojshme per perditesimin 

vjetor te Planit Kombetar te Transportit. 2) Kryerja e aktiviteteve te nevojshme per perditesimin vjetor te Planit Kombetar te Transportit. 3) Kryerja e 

aktiviteteve te nevojshme per perditesimin vjetor te Planit Kombetar te Transportit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Blerje pajisje zyre



mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

 Projekti 00363

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1Sasia nr. administrate

2015 2016 2017

1 1 1

Administrata e DPD  funksionale

Përshkrimi
ne kete produkt paraqiten te gjitha shpenzimet  nevojshme per funksionimin normal vjetor te Drejtorise se Pergjithshme Detare.

Objektivat
 0)  Konsolidimin  i Administrates Detare( Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 1)  Konsolidimin  i 

Administrates Detare( Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 2)  Konsolidimin  i Administrates Detare 

(Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 3)  Konsolidimin  i Administrates Detare (Drejtorise se Pergjithshme 

Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

1).Standartet e Organizates Nderkombetare(IMO) dhe te Komunitetit Europian 2) Plani Kombetare i Transportit. 3) Strategjia e Transportit.  4) Master-Plani I zhvillimit te 

bregdetit shqiptar. 5) Master Planet e Zhvillimit te Porteve, Durres, Vlore, Sarande dhe Shengjin

B.Produktet e Programit

Shpenzime jashtë projekteve

1. Kompletimi i ligjshmerise kombetare dhe nderkombetarene fushen e Transportit Detar etj. 2. Konsolidimi i Drejtorise se Pergjithshme Detare               ( Administrates 

Detare Shqiptare) me strukturat perkatese spas standardit te IMO.  3.Rritja e kapaciteteve akostuse, perpunuese dhe te nivelit te sherbimeve ne portet detare, 

nepermjet rritjes se investimeve ne infrastrukture, superstrukture dhe te nivelit te menaxhimit.  4. Komercializimi i sherbimeve ne porte, dhe realizimi me efektivitet i 

investimeve mbi bazen Planit Kombetar te Transportit, Strategjise se Transportit Detar dhe Master - Planeve te zhvillimit ne perspektive te porteve

1. Zhvillimi i Shqiperise nga nje vend Bregdetar ne nje vend te zhvilluar detar.  2. Mbeshtetje aktive rritjes se ekonomise Shqiptare, si dhe integrimin evriopian te saj, 

nepermjet zhvillimit te Infrastruktures dhe Superstruktures portuale duke orjentuar zhvillimin e porteve nga ekonomia e tregut me nje nivel te larte dhe te sigurte 

menaxhimi.  3. Zhvillimi i Portit te Durresit sipas modelit Land - Lord Port (Port Administrues Toke) dhe ndertimi e terminaleve te perpunimit te konteinereve me 

koncesion etj.  4. Komercializimi i porteve, privatizimi i sherbimeve

 1).  Konsolidimin  i Administrates Detare( Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s  2). Reabilitimi i Infratruktures dhe 

Superstruktures se Portit Detar Durres, rreth 35 %  3).  Reabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se  Portit Detar Vlore, rreth 20 %  4). Reabilitimi i Infrastruktures 

dhe Superstruktures se Portit Detar Shengjin, rreth 35%  5). Konservimi i NKSHMU  Vau i Dejes

 1).  Konsolidimin  i Administrates Detare( Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s  2). Reabilitimi i Infratruktures dhe 

Superstruktures se Portit Detar Durres, rreth 35 %  3).  Reabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se  Portit Detar Vlore, rreth 30 %  4). Reabilitimi i Infrastruktures 

dhe Superstruktures se Portit Detar Shengjin, rreth 65%  5). Konservimi i NKSHMU  Vau i Dejes  6). Pajisje e Kapitenerise se Porteve me Sistemin e Monitorimit te 

Anijeve  7).  Reabilitimi i Infrastruktures te Portit Detar Sarande, rreth 35 %

 1).  Konsolidimin  i Administrates Detare (Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s  2). Reabilitimi i Infratruktures dhe 

Superstruktures se Portit Detar Durres, rreth 35 %  3).  Reabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se  Portit Detar Vlore, rreth 30 %  4). Konservimi i NKSHMU  

Vau i Dejes  5).  Reabilitimi i Infrastruktures te Portit Detar Sarande, rreth 65 %  6). Pajisje e Kapitenerise se Porteve me Sistemin e Monitorimit te Anijeve

 1).  Konsolidimin  i Administrates Detare (Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s  2). Reabilitimi i Infratruktures dhe 

Superstruktures se Portit Detar Durres, rreth 35 %  3).  Reabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se  Portit Detar Vlore, rreth 20 %  4). Konservimi i NKSHMU  

Vau i Dejes  5). Pajisje e Kapitenerise se Porteve me Sistemin e Monitorimit te Anijeve

0 0 0

Transporti Detar

1. Kompletimi i Ligjshmerise Kombetare dhe Nderkombetare ne Fushen e Transportit Detar  2. Konsolidimi i Drejtorise se Pergjithshme Detare( Administrates Detare 

Shqiptare) me struktura sipas standarteve nderkombetare (IMO) dhe personel te trainuar.   3. Ristrukturimi administrativ i porteve, komercializimi, privatizimi i 

sherbimeve.  4. Rehabilitimi i infrastruktures dhe superstruktures se porteve.  5. Studime, Master - Plane, akte ligjore dhe nenligjore

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi 333.33 333.33 333.33



mijëra lekë 73,000.0

mijëra lekë 73,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01557

 Produkti A

Viti Aktual

2014

100

mijëra lekë 550,000.0

mijëra lekë 5,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04130

 Produkti A

Viti Aktual

2014

150

mijëra lekë 372,200.0

mijëra lekë 2,481.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01566

 Produkti B

Viti Aktual

2014

53000

mijëra lekë 50,000.0

mijëra lekë 0.94

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia m2 kalate e rehabilituar

2015 2016 2017

130 135 130

Përshkrimi

Objektivat  0) Reabilitimi i Infratruktures dhe Superstruktures se Portit Detar Durres, rreth 35 % 1) Reabilitimi i Infratruktures dhe Superstruktures se Portit Detar 

Durres, rreth 35 % 2) Reabilitimi i Infratruktures dhe Superstruktures se Portit Detar Durres, rreth 35 % 3) Reabilitimi i Infratruktures dhe 

Superstruktures se Portit Detar Durres, rreth 35 %

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Modernizimi i Portit te Durresit

Kalata 7 dhe 8 e rehabilituar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 73,000.0 73,000.0 73,000.0

Shpenzime për njësi 73,000.0 73,000.0 73,000.0

Sasia ml

2015 2016 2017

150 130 100

Përshkrimi
do te realizohet moli lindor i mallrave me gjatesi 100 metra linear.

Objektivat  0)  Reabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se  Portit Detar Vlore, rreth 20 % 1)  Reabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se  Portit 

Detar Vlore, rreth 30 % 2)  Reabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se  Portit Detar Vlore, rreth 30 % 3)  Reabilitimi i Infrastruktures dhe 

Superstruktures se  Portit Detar Vlore, rreth 20 %

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

5.8 -3.8 -18.9

Modernizimi i Portit te Vlores

Moli i mallrave ne P. Vlore i ndertuar

Sasia 30 3.8 -3.7

Totali i Shpenzimeve 37.5 -0.1 -21.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 756,200.0 755,200.0 590,000.0

Shpenzime për njësi 5,816.92 5,594.07 4,538.46

Sasia m3 te thelluar

2015 2016 2017

106000 0 0

Përshkrimi

Objektivat

 0) Reabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit Detar Shengjin, rreth 35% 1) Reabilitimi i Infrastruktures dhe Superstruktures se Portit 

Detar Shengjin, rreth 65% 2) Konservimi i NKSHMU  Vau i Dejes 3) Konservimi i NKSHMU  Vau i Dejes

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-14 11.8 0.6

Modernizimi i Portit te Shengjinit

Porti i Shengjinit i thelluar

Sasia 0 -13.3 -23.1

Totali i Shpenzimeve -14 -3.1 -22.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 320,000.0 310,000.0 240,000.0

Shpenzime për njësi 2,133.33 2,384.62 2,400.0

0 -100 0

Sasia 100 -100 0

Totali i Shpenzimeve 100 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 100,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.94 0.0 0.0



 Projekti 04511

 Produkti C

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 2,800.0

mijëra lekë 2,800.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04512

 Produkti D

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04493

 Produkti E

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Sasia ndermarrje e konservuar

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
perfshihen paga dhe sigurime shoqerore per punonjesit e NKSHMU Vau i Dejes

Objektivat

 0) Konservimi i NKSHMU  Vau i Dejes 1) Konservimi i NKSHMU  Vau i Dejes 2)  Reabilitimi i Infrastruktures te Portit Detar Sarande, rreth 65 % 3) 

Pajisje e Kapitenerise se Porteve me Sistemin e Monitorimit te Anijeve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Konservimi i NKSHMU Vau i Dejes

NKSHMU Vau i Dejes i konservuar

Sasia nr sistemesh

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi

Objektivat
 0)  Konsolidimin  i Administrates Detare( Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 1)  Konsolidimin  i 

Administrates Detare( Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 2)  Konsolidimin  i Administrates Detare 

(Drejtorise se Pergjithshme Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s 3)  Konsolidimin  i Administrates Detare (Drejtorise se Pergjithshme 

Detare) me struktura te plota sipas standartit te IMO-s

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Vendosja e nje Sistemi te Monitorimit dhe Informacionit per Trafikun e Anijeve

Sistem Monitorimi dhe Informacioni per anijet

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,800.0 2,800.0 2,800.0

Shpenzime për njësi 2,800.0 2,800.0 2,800.0

Sasia % punime te kryera per zgjerimin e terminalit

2015 2016 2017

35 55 0

Përshkrimi

Objektivat

 1)  Reabilitimi i Infrastruktures te Portit Detar Sarande, rreth 35 %

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -32

Zgjerimi i terminalit te pasagjereve ne Portin e Sarandes

Terminali i pasagjereve i zgjeruar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -32

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 40,000.0 40,000.0 27,200.0

Shpenzime për njësi 40,000.0 40,000.0 27,200.0

0 27.3 -100

Transporti Hekurudhor

Ky Program harton politikat e zhvillimit te transportit dhe te infrastruktures hekurudhore, harton kuadrin ligjor ne perputhje me detyrimet e percaktuara ne PKZMSA dhe 

programon dhe monitoron investimet ne sistemin hekurudhor.

Sasia 0 57.1 -100

Totali i Shpenzimeve 0 100 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 11,000.0 22,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 314.29 400.0 0.0



Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

 Projekti 00364

 Produkti B

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 3,520.0

mijëra lekë 1,173.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00364

 Produkti C

B.Produktet e Programit

Shpenzime jashtë projekteve

Politika të hartuara për transportin hekurudhor.

Përshkrimi
Nje staf ekspertësh merret me hartimin e politikave të transportit  hekurudhor prane Ministrisë së Transporti dhe Infrastrukturës.

Objektivi strategjik është integrimi i rrjetit tonë në rrjetin rajonal europian. Qëllimi i politikës së programit synon rritjen graduale të standarteve teknike të ndërveprimit, 

ristrukturimit të transportiti hekurudhor dhe hapjen e treguttë përcaktuara në Direktivat; 91/440, 95/18, 2001/13, 2001/14, 2007/58, plotesimin e treguesve të përcaktuara 

në Direktivat 2004/49/KE dhe 2008/110/KE si dhe përfshirjen e rrjetit hekurudhor shqiptar në në rrjetin hekurudhor të performancës së lartë në Europen Juglindore.

 1). Blerje traversa druri 416.67 m3 3858 cop per gjatesim 2.7 km linje.  2). Blerje aksesore per linjen hekurudhore.  3). Blerje ballast hekurudhor per linjen 

ehekurudhore.  4). Blerje makineri dhe pajisje portative.  5). mjeteve të mirëmbajtjes së trasesë.  6). Kontrolli i vazhdueshem mbi sigurine e levizjes se trenave, te linjes 

hekurudhore, te mjeteve hekurudhore.  7). Blerje pakete elektronike.  8). Riaktivizimi i Stacionit të Kasharit.  9). Rikostruksion i godinave te udhetarve.  10). Inkurajimi i 

transportit publik hekurudhor.  11). Hartimi i politikave të zhvillimit dhe përshtatja e kuadrit ligjor.  12). Rritja e disponibilitetit te mjeteve levizese.  13). Riaftesimi i trasese 

Milot -Lezhe.

 1). Blerje traversa druri, 1055.65 m3 traversa te reja qe bejne 9775 cop per 6.8 km linje.  2). Blerje aksesore per linjen hekrudhore.  3). Blerje ballast hekurudhor per 

linjen.  4). Blerje makineri dhe pajisje portative  5). Blerje pajisje per radio nderlidhjen.  6). Mbrojtje dhe mirembajtje e linjes hekurudhore.hekurudhore.  7). Kontrolli i 

vazhdueshem mbi sigurine e levizjes se trenave, te linjes hekurudhore, te mjeteve hekurudhore.  8). Inkurajimi transportit publik me hekurudhe.  9). Studime dhe 

projektime.  10). Rikostruksion i godinavete udhetareve.  11). Rritja e disponibilitetit te mjeteve.  12). Hartimi i politikave te zhvillimit dhe pershtatja e kuadrit ligjor.

 1). Blerje e traversave te reja druri 1250 m3 qe bejne 11574 cop qe mbulojne 8.1 km linje.  2). Blerje aksesore per linjen hekurudhore.  3). Blerje ballast hekurudhor per 

linjen.  4). Blerje makineri dhe pajisje portative.  5). Blerje pajisje per radio nderlidhjen.  6). Mbrojtje dhe mirembajtje e linjes hekurudhore.  7). Rikostruksion i godinave te 

udhetareve.  8). Hartimi i polikave te zhvillimit dhe pershtatja kuadrit ligjor.  9). Inkurajimi i transportit publik me hekurudhe.  10). Kontroll i vazhdueshem mbi sigurine e 

levizjes se trenave.  11). Rritja e disponibilitetit te mjeteve levizese.

 1). Blerje traversave te drurit te reja 763.39 m3 per 7073 cop qe mbulojne 4.95 km linje.  2). Blerje aksesore per linjen hekurudhore.  3). Blerje ballast hekurudhor per 

linjen.  4). Blerje makineri dhe pajisje portative  5). Blerje pajisje per radionderlidhjen.  6). Mbrojtje dhe mirembajtje e linjes hekurudhore.  7). Kontrolli i vazhdueshem mbi 

sigurine hekurudhore.  8). Hartimi i politikave te zhvillimit dhe pershtatja e kuadrit ligjor.  9). Inkurajimi i trasportit publik me hekurudhe.  10). Rritja e disponibilitetit te 

mjeteve levizese.

Programi synon qe ne vitin 2020 të kemi një rrjet hekurudhor funksional në tërësi, me nje shpejtesi 80-120 km ore. Deri ne vitin 2030 synohet te arrihet linja e 

performances se larte me 160 km ore se paku ne linjat, Tirane- Durres- Pogradec, Vore -Hani i Hotit.

Politika e këtij programi parashikon zhvillimin e sistemit hekurudhor shqiptar dhe integrimin e tij në rrjetin hekurudhor rajonal dhe europian. Synohet rritja e nivelit të 

mbulimit të kostos, përmirsimi i nivelit të sigurisë, për lëvizjen e trenave të udhëtarve dhe të mallrave, hapja e tregut për operatorë të tjerë, ndarja e operimit nga 

administrimi i infrastrukturës, përmirsimi gradual i gjendjes së mjeteve.

Shpenzime jashtë projekteve

Inspektime të kryera ne linjën dhe mjete hekurudhore

Përshkrimi Ne saj te inspektimeve qe kryhen nga ekspertet e sigurise behet e mundur sigurimi i kushteve optimale te funksionimit te sigurte te transportit 

hekurudhor.

Objektivat  0) Blerje pakete elektronike. 1) Kontrolli i vazhdueshem mbi sigurine e levizjes se trenave, te linjes hekurudhore, te mjeteve hekurudhore. 2) 

Rikostruksion i godinave te udhetareve. 3) Kontrolli i vazhdueshem mbi sigurine hekurudhore.

0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime për njësi 1,173.33 1,173.33 1,173.33

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve

3 3

Totali i Shpenzimeve 3,520.0 3,520.0 3,520.0

Objektivat
 0) Rritja e disponibilitetit te mjeteve levizese. 1) Hartimi i politikave te zhvillimit dhe pershtatja e kuadrit ligjor.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nr.

2015 2016 2017

3



Viti Aktual

2014

2000

mijëra lekë 18,380.0

mijëra lekë 9.19

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00364

 Produkti D

Përshkrimi

Viti Aktual

2014

450000

mijëra lekë 440,000.0

mijëra lekë 0.98

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00961

 Produkti E

Përshkrimi

Objektivat

Viti Aktual

2014

3858

mijëra lekë 30,000.0

mijëra lekë 7.78

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00961

 Produkti F

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 2,000.0

mijëra lekë 1,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00961

 Produkti G

-0.5 0.5 0

Shpenzime jashtë projekteve

Biletat e udhetarëve në transportin hekurudhor.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -0.5 0.5 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 18,280.0 18,380.0 18,380.0

Shpenzime për njësi 9.14 9.19 9.19

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nr. inspektimesh

2015 2016 2017

2000 2000 2000

0 0 0

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Traversave druri te reja te blera..

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 440,000.0 440,000.0 440,000.0

Shpenzime për njësi 0.98 0.98 0.98

Sasia nr. biletave

2015 2016 2017

450000 450000 450000

Subvencionimi i transportit te udhëtarve ne Transportin Hekurudhor.

Objektivat  0) Riaktivizimi i Stacionit të Kasharit. 1) Inkurajimi transportit publik me hekurudhe. 2) Hartimi i polikave te zhvillimit dhe pershtatja kuadrit ligjor. 3) 

Hartimi i politikave te zhvillimit dhe pershtatja e kuadrit ligjor.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Aksesorë dhe pajisje hekurudhore te blera.

Sasia 153.4 18.4 -38.9

Totali i Shpenzimeve 153.3 18.4 -38.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 76,000.0 90,000.0 55,000.0

Shpenzime për njësi 7.77 7.78 7.78

Sasia nr.cop traversa

2015 2016 2017

9775 11574 7073

Mirembajtja e linjes hekurudhore me ndrimin e traversave te kalbura.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Ballast hekurudhor i blere.

Sasia 50 33.3 0

Totali i Shpenzimeve 50 33.3 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 3,000.0 4,000.0 4,000.0

Shpenzime për njësi 1,000.0 1,000.0 1,000.0

Sasia km linjë

2015 2016 2017

3 4 4

Përshkrimi Blerja e traversave te reja shtron kerkesen per furnizimin me aksesore te rinj per mberthimin e shinave me gozhde dhe pllaka metalike. Kjo 

domosdoshmeri shtohet edhe per faktin e vjedhjes se tyre. Kostoja perllogaritet km/linje mbulimi te kesaj nevoje.

Objektivat  0) Blerje aksesore per linjen hekurudhore. 1) Blerje aksesore per linjen hekrudhore. 2) Blerje aksesore per linjen hekurudhore. 3) Blerje aksesore per 

linjen hekurudhore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Pjese perberese e mirmbatjes se linjes eshte edhe ndrimi i ballastit apo rinovimi i tij.



Viti Aktual

2014

1500

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 2.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00961

 Produkti I

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00961

 Produkti J

Objektivat

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 6,000.0

mijëra lekë 6,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01850

 Produkti L

Viti Aktual

2014

30

mijëra lekë 20,000.0

mijëra lekë 666.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Linje hekurudhore e Mbrojtur dhe e mirembajtur.

0 0 0

Sasia 233.3 0 -50

Totali i Shpenzimeve 233.3 0 -50

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 2.0 2.0 2.0

Sasia m3

2015 2016 2017

5000 5000 2500

Përshkrimi
Pjese perberese e mirmbatjes se linjes eshte edhe ndrimi i ballastit apo rinovimi i tij.

Objektivat  0) Blerje ballast hekurudhor per linjen ehekurudhore. 1) Blerje ballast hekurudhor per linjen. 2) Blerje ballast hekurudhor per linjen. 3) Blerje ballast 

hekurudhor per linjen.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 50

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Godina  te rikostruktuara.

Sasia 0 0 -66.7

Totali i Shpenzimeve 0 0 -50

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 20,000.0 20,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 6,666.67 6,666.67 10,000.0

Sasia nr.segmenteve hekurudhore

2015 2016 2017

3 3 1

Përshkrimi
Ne mirembatjen e linjes futen edhe riparimi i veprave te artit, ura, mure mbajtese, tunele, etj.

Objektivat  0) Kontrolli i vazhdueshem mbi sigurine e levizjes se trenave, te linjes hekurudhore, te mjeteve hekurudhore. 1) Mbrojtje dhe mirembajtje e linjes 

hekurudhore.hekurudhore. 2) Mbrojtje dhe mirembajtje e linjes hekurudhore. 3) Mbrojtje dhe mirembajtje e linjes hekurudhore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Rritja e disponibilitetit të mjeteve lëvizëse.

Disponibilitet ne rritje i mjeteve hekurudhore.

-16.7 -33.3 -100

Sasia 100 50 -100

Totali i Shpenzimeve 66.7 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 5,000.0 3,333.33 0.0

Sasia nr.godinash

2015 2016 2017

2 3 0

Përshkrimi
Rikostruksioni i godinave te stacioneve te trenit.

 0) Inkurajimi i transportit publik hekurudhor. 1) Rikostruksion i godinavete udhetareve. 2) Kontroll i vazhdueshem mbi sigurine e levizjes se trenave. 3) 

Rritja e disponibilitetit te mjeteve levizese.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

50 -20 0

Sasia -33.3 25 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 20,000.0 20,000.0 20,000.0

Shpenzime për njësi 1,000.0 800.0 800.0

Sasia nr.cop pjesësh

2015 2016 2017

20 25 25

Përshkrimi
me blerje agregate dhe pjese kembimi per agregate

Objektivat
 0) Hartimi i politikave të zhvillimit dhe përshtatja e kuadrit ligjor. 1) Rritja e disponibilitetit te mjeteve. 2) Rritja e disponibilitetit te mjeteve levizese.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



 Projekti 00961

 Produkti N

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00961

 Produkti O

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04466

 Produkti P

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,000.0 4,000.0 4,000.0

Shpenzime për njësi 100.0 100.0 100.0

Sasia nr. pajisve ndihmese

2015 2016 2017

40 40 40

Përshkrimi
blerje kriko 5 tonshe, vagoneta , pajisje shpuse shtrenguese me motor etj.

Objektivat  0) Blerje makineri dhe pajisje portative. 1) Blerje makineri dhe pajisje portative 2) Blerje makineri dhe pajisje portative. 3) Blerje makineri dhe pajisje 

portative

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Makineri dhe pajisje portative te blera.

Sasia 0 100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -20 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,500.0 2,000.0 2,000.0

Shpenzime për njësi 250.0 100.0 100.0

Sasia nr. pajisjeve

2015 2016 2017

10 20 20

Përshkrimi

Objektivat  0) mjeteve të mirëmbajtjes së trasesë. 1) Blerje pajisje per radio nderlidhjen. 2) Blerje pajisje per radio nderlidhjen. 3) Blerje pajisje per 

radionderlidhjen.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Përmirësimi i infrastrukturës hekurudhore

Pajisje per radio nderlidhje te blera.

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,500.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 4,500.0 0.0 0.0

Sasia nr. studime

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi

Objektivat  0) Rikostruksion i godinave te udhetarve. 1) Studime dhe projektime. 2) Inkurajimi i transportit publik me hekurudhe. 3) Inkurajimi i trasportit publik me 

hekurudhe.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -60 0

Studime dhe projektime

studime dhe projektime

0 -100 0

Transporti Ajror

Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm ligjor, financiar dhe institucional te fushes së Transportit Ajror, të adoptueshme për tu integruar në sistemet evropiane me synim 

krijimin e kushteve lehtësuese për të gjithë përdoruesit dhe operatorët vendas e të huaj. Përgatitja e objektivave dhe politikës ekonomike për zhvillimin e transportit ajror  

në të gjithë elementet përbërës të tij.

Zhvillimi institucional i fushës së transportit ajror me qëllim integrimin në organizmat dhe sistemet evropiane të avicionit civil, me synim  krijimin e tregjeve dhe kushteve 

lehtësuese për të gjithë përdoruesit dhe operatorët vendas e të huaj.  Përgatitja e objektivave dhe politikës ekonomike për zhvillimin e transportit ajror në të gjithë 

elementet përbërës të tij.



Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

 Projekti 00365

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 18,690.0

mijëra lekë 18,690.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04132

 Produkti A

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 2,500.0

200 250

Totali i Shpenzimeve 18,690.0 18,690.0 18,690.0

Objektivat
 0) Forcimi i kapaciteteve administrative te Organit Kombëtar të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës së punës se 

tyre 1) Forcimi i kapaciteteve administrative te Organit Kombëtar të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës së 

punës se tyre 2) Rritja e performances së administratës se Organit Kombëtar të Incidenteve/Aksidenteve, ne perputhje me standartet evropiane 3) 

Harmonizimi i transportit ndërkombëtar me atë kombëtar dhe vënia në eficensë e këtij të fundit në shërbim të publikut.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer investigimesh

2015 2016 2017

100

B.Produktet e Programit

Shpenzime jashtë projekteve

Investigime te kryera nga OKIAA dhe standarte te implementura

Përshkrimi
Shpenzime per funksionimin normal te administrates se OKIAA-s dhe Sektorit te politikave te Transportit Ajror.

1. Përfshirja me të drejta të plota e Transportit Ajror në Zonën e Përbashkët Europiane të Aviacionit(ECAA) dhe në iniciativen e "Qiellit të vetëm Europian". 2.Rritja e 

eficencës se transportit ajror nëpërmjet krijimit te një tregu konkurrues me shërbime ajrore të liberalizuara me synim:         - Rritjen e numrit te shoqërive ajrore qe 

operojnë ne treg        - Rritjen e destinacioneve te fluturimit 2.-Perputhje e plote me standartet ndërkombëtare për sigurinë dhe parrezikshmërinë ne operimet ajrore me 

synim:      - Rritjen e fluksit  te udhëtareve qe përdorin transportin ajror       - Rritjen e fluksit te fluturimeve ajrore ne hapësirën ajrore shqiptare

 1). Forcimi i kapaciteteve administrative te Organit Kombëtar të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës së punës se tyre  2). Ruajtja 

e investimeve të kryera në aeroportin e Kukësit , ne funksion te zhvillimit te transportit te brendshëm ajror dhe krijimit te tregjeve te reja ne këtë fushe

 1). Forcimi i kapaciteteve administrative te Organit Kombëtar të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës së punës se tyre  2). Rritja e 

cilesise se sherbimeve te transportit ajror me qellim mbrojtjen e konsumatoreve dhe të drejtave te pasagjerëve në përputhje me standartet dhe rekomandimet e BE-së.

 1). Rritja e performances së administratës se Organit Kombëtar të Incidenteve/Aksidenteve, ne perputhje me standartet evropiane  2). Administrimi i reformës ligjore, e 

lidhur kryesisht me harmonizimin e shërbimeve ajrore në tregun e brendshëm dhe atë ndërkombëtar, nëpermjet zbatimit të Marrëveshjes Shumëpalëshe  ( Faza II 

Tranzitore), Kodit Ajror dhe Ligjit për Autoritetin e Aviacionit Civil.

 1). Harmonizimi i transportit ndërkombëtar me atë kombëtar dhe vënia në eficensë e këtij të fundit në shërbim të publikut.  2). Kooperimi me te gjitha strukturat e 

transportit brenda dhe jashte vendit per zhvillimin e turizmit, biznesit dhe bashkepunimeve rajonale.  3). Harmonizimi i sistemit legjislativ dhe akteve rregullatore të fushës 

së transportit ajror me standartet europiane dhe "acquis communitaire" në këtë fushë. 5- Zbatimi i standarteve të njehsuara të sigurisë dhe parrezikshmerisë nëpërmjet 

implementimit të dokumentacionit ndërkombetar të Sigurisë në Aviacionin Civil.

Studime: Konventa e Cikagos,  Anekset e ICAO-s; Konventa e Protokolle Nderkombetare te Aviacionit Civil, ne te cilat gezojme anetaresi. 2. Supervizioni: "FIDIC", ICK 

Shqiptar, ISO 2001. 3. Sistemi Rregullator: Standartet e percaktuara nga KE per Transportin Ajror, (Marreveshja Shumepaleshe (ECAA), Marreveshja Horizontale, 

Rregullore, Direktiva, Konventa e ICAO, Anekset e saj, Dokumenta të ECAC, Dokumenta të EUROKONTROLL, Dokumenta të JAA (JAR; JAR-OPS); EASA.

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 2,500.0 5,000.0

Sasia nr pajisjesh

2015 2016 2017

4 5 30

Përshkrimi

Objektivat
 0) Forcimi i kapaciteteve administrative te Organit Kombëtar të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës së punës se 

tyre 1) Forcimi i kapaciteteve administrative te Organit Kombëtar të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës së 

punës se tyre 2) Rritja e performances së administratës se Organit Kombëtar të Incidenteve/Aksidenteve, ne perputhje me standartet evropiane 3) 

Harmonizimi i transportit ndërkombëtar me atë kombëtar dhe vënia në eficensë e këtij të fundit në shërbim të publikut.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Investime per administraten e Organit Kombetar te Aksidenteve/Incidenteve Ajrore (OKIAA)

Pajisje per investigim

0 0 0

Shpenzime për njësi -99 -50 -20

Shpenzime për njësi 186.9 93.45 74.76

Sasia 0 100 25

Totali i Shpenzimeve



mijëra lekë 625.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00365

 Produkti B

Viti Aktual

2014

150

mijëra lekë 4,310.0

mijëra lekë 28.73

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04132

 Produkti C

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04132

 Produkti E

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04132

Shpenzime për njësi 500.0 500.0 166.67

Totali i Shpenzimeve 4,310.0 4,310.0 4,310.0

Shpenzime për njësi 28.73 35.92 28.73

Sasia dokumenta te hartuar

2015 2016 2017

150 120 150

Përshkrimi
ketu perfshihen paga dhe sigurime per stafin e sektorit te transportit ajror ne MTI

Objektivat

 0) Ruajtja e investimeve të kryera në aeroportin e Kukësit , ne funksion te zhvillimit te transportit te brendshëm ajror dhe krijimit te tregjeve te reja ne 

këtë fushe 1) Rritja e cilesise se sherbimeve te transportit ajror me qellim mbrojtjen e konsumatoreve dhe të drejtave te pasagjerëve në përputhje me 

standartet dhe rekomandimet e BE-së. 2) Administrimi i reformës ligjore, e lidhur kryesisht me harmonizimin e shërbimeve ajrore në tregun e 

brendshëm dhe atë ndërkombëtar, nëpermjet zbatimit të Marrëveshjes Shumëpalëshe  ( Faza II Tranzitore), Kodit Ajror dhe Ligjit për Autoritetin e 

Aviacionit Civil. 3) Kooperimi me te gjitha strukturat e transportit brenda dhe jashte vendit per zhvillimin e turizmit, biznesit dhe bashkepunimeve 

rajonale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-20 0 -66.7

Shpenzime jashtë projekteve

Dokumenta te hartuara nga sektori i politikave te tr ajror ne MTI

Sasia 0 25 500

Totali i Shpenzimeve -20 25 100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,500.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 2,500.0 0.0 0.0

Sasia nr makinash

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi

Objektivat
 0) Forcimi i kapaciteteve administrative te Organit Kombëtar të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës së punës se 

tyre 1) Forcimi i kapaciteteve administrative te Organit Kombëtar të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës së 

punës se tyre 2) Rritja e performances së administratës se Organit Kombëtar të Incidenteve/Aksidenteve, ne perputhje me standartet evropiane 3) 

Harmonizimi i transportit ndërkombëtar me atë kombëtar dhe vënia në eficensë e këtij të fundit në shërbim të publikut.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 25 -20

Investime per administraten e Organit Kombetar te Aksidenteve/Incidenteve Ajrore (OKIAA)

Makine per investigime

Sasia 0 -20 25

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 1,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 250.0 0.0

Sasia nr. zyrash te kompletuara

2015 2016 2017

0 4 0

Përshkrimi
kompjutera, printer, skaner

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Investime per administraten e Organit Kombetar te Aksidenteve/Incidenteve Ajrore (OKIAA)

Zyra te kompletuara me pajisje elektronike

0 -100 0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

0 0 -100

Investime per administraten e Organit Kombetar te Aksidenteve/Incidenteve Ajrore (OKIAA)

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi



 Produkti F

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

 Projekti 02430

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 3,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 0.0 1,500.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 375.0 0.0

Sasia nr. zyrash te mobiluara

2015 2016 2017

0 4 0

Përshkrimi
blerje tavolina, karrige, rafte, etj...

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Zyra te mobiluara

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer studimesh

2015 2016 2017

1 0 0

Studim dhe projekt i perfunduar per mbylljen e venddepozitimit ekzistues ne Durres

Përshkrimi
Hartimi i studimit dhe projektit per mbylljen e venddepozitimit ekzistues

Objektivat

 0) Realizimi i 20% te vleres financiare te projektit studim-projektim per mbylljen e 3 venddepozitave ekzistuese te mbetjeve te ngurta ne Durres, 

Sarande dhe Vlore. 1) Realizimi i 100% te vleres financiare te projektit studim-projektim per mbylljen e venddepozitave ekzistuese te mbetjeve te 

ngurta ne Durres, Sarande dhe Vlore. 2) Realizimi i 80% te vleres financiarete projektit (Faza II) per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta 

ne Qarkun e Korces, i cili do ti sherbej nje popullsie prej 220.000 banoresh. 3) Realizimi i 50% te vleres financiare te projektit per rehabilitimin e fushes 

ekzistuese te mbetjeve te ngurta , Sarande.

 1). Realizimi i 20% te vleres financiare te projektit studim-projektim per mbylljen e 3 venddepozitave ekzistuese te mbetjeve te ngurta ne Durres, Sarande dhe Vlore.  2). 

Realizimi i 100% te vleres financiare te projektit (Faza I) per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Korces, i cili do ti sherbej nje popullsie prej 

220.000 banoresh.  3). Realizimi i 10% te vleres financiare te projektit (Faza II)per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Korces, i cili do ti 

sherbej nje popullsie prej 220.000 banoresh.  4). Realizimi i 15% te vleres financiare te studimit per ndertimin e landfillit rajonal, Vlore, i cili do ti sherbej nje popullsie prej 

130.000 banoresh.  5). Realizimi i 100% te vleres financiare te shpronesimit te tokes ku do te ndertohet landfilli ne Qarku e Korces.  6). .

 1). Realizimi i 100% te vleres financiare te projektit studim-projektim per mbylljen e venddepozitave ekzistuese te mbetjeve te ngurta ne Durres, Sarande dhe Vlore.  2). 

Realizimi i 30% te vleres financiare te projektit (Faza II) per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurtane Qarkun e Korces, i cili do ti sherbej nje popullsie prej 

220.000 banoresh.  3). Realizimi 100% te vleres financiare te studimit per ndertimin e landfillit rajonal, Vlore, i cili do ti sherbej nje popullsie prej 130.000  banoresh.  4). .

 1). Realizimi i 80% te vleres financiarete projektit (Faza II) per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Korces, i cili do ti sherbej nje popullsie prej 

220.000 banoresh.  2). .

 1). Realizimi i 50% te vleres financiare te projektit per rehabilitimin e fushes ekzistuese te mbetjeve te ngurta , Sarande.  2). Realizimi i 100% te vleres financiare te 

projektit (Faza II) per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Korces, i cili do ti sherbej nje popullsie prej 220.000 banoresh.  3). .

B.Produktet e Programit

Vendosja ne gjendje sigurie e fushes se Durresit

0 0 -100

Menaxhimi i Mbetjeve Urbane

Sigurimi i infrastruktures se administrimit te mbetjeve ne te gjithe vendin, nepermjet studimeve dhe investimeve te reja per ndertimin e venddepozitimeve te reja per 

administrimin e mbetjeve, konform legjislacionit shqiptar te adoptuar nga ai europian, si dhe mbylljen e venddepozitimeve ekzistuese, te cilat nuk plotesojne standartet, 

me qellim garantimin e mjedisit dhe shendetin e popullates.

Permiresimi i infrastruktures per trajtimin e mbetjeve te ngurta urbane. Trajtimi ne menyre te kontrolluar sanitare i mbetjeve te ngurta urbane, nepermjet ndertimit te 12 

venddepozitimeve te reja dhe mbylljen e 65 fushave ekzistuese deri ne vitin 2020.

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

333.3 -100 0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 333.3 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 13,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 13,000.0 0.0 0.0



 Projekti 02907

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 2,000.0

mijëra lekë 2,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03715

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 3,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04137

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04141

 Produkti A

Sasia numer studimesh

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi
Hartimi i studimit dhe projektit per mbylljen e venddepozitimit

Objektivat

 0) Realizimi i 20% te vleres financiare te projektit studim-projektim per mbylljen e 3 venddepozitave ekzistuese te mbetjeve te ngurta ne Durres, 

Sarande dhe Vlore. 1) Realizimi i 100% te vleres financiare te projektit studim-projektim per mbylljen e venddepozitave ekzistuese te mbetjeve te 

ngurta ne Durres, Sarande dhe Vlore. 2) Realizimi i 80% te vleres financiarete projektit (Faza II) per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta 

ne Qarkun e Korces, i cili do ti sherbej nje popullsie prej 220.000 banoresh. 3) Realizimi i 50% te vleres financiare te projektit per rehabilitimin e fushes 

ekzistuese te mbetjeve te ngurta , Sarande.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Vendosja ne gjendje sigurie e fushes se Sarandes

Studim dhe projekt i perfunduar per mbylljen e venddepozitimit ekzistues Sarande

Sasia nr. studimesh

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi
Hartimi i studimit dhe projektit per mbylljen e venddepozitimit

Objektivat

 0) Realizimi i 20% te vleres financiare te projektit studim-projektim per mbylljen e 3 venddepozitave ekzistuese te mbetjeve te ngurta ne Durres, 

Sarande dhe Vlore. 1) Realizimi i 100% te vleres financiare te projektit studim-projektim per mbylljen e venddepozitave ekzistuese te mbetjeve te 

ngurta ne Durres, Sarande dhe Vlore. 2) Realizimi i 80% te vleres financiarete projektit (Faza II) per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta 

ne Qarkun e Korces, i cili do ti sherbej nje popullsie prej 220.000 banoresh. 3) Realizimi i 50% te vleres financiare te projektit per rehabilitimin e fushes 

ekzistuese te mbetjeve te ngurta , Sarande.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

150 -100 0

Vendosja ne gjendje sigurie e fushes se Vlores

Studim dhe projekt i perfunduar per mbylljen e venddepozitimit ekzistues ne Vlore

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 150 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 5,000.0 0.0 0.0

Sasia nr.

2015 2016 2017

0 0 1

Përshkrimi
Punime ndertimi per rehabilitimin e fushes ekzistuese

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

200 -100 0

Rehabilitim i fushes se mbetjeve te ngurta Sarande

Fusha ekzistuese e Sarandes e rehabilituar

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 200 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 9,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 9,000.0 0.0 0.0

Përshkrimi
Punime  per ndertimin e venddepozitimit(landfillit)

Objektivat
 0) Realizimi i 100% te vleres financiare te projektit (Faza I) per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Korces, i cili do ti 

sherbej nje popullsie prej 220.000 banoresh. 1) Realizimi i 30% te vleres financiare te projektit (Faza II) per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te 

ngurtane Qarkun e Korces, i cili do ti sherbej nje popullsie prej 220.000 banoresh. 2) . 3) Realizimi i 100% te vleres financiare te projektit (Faza II) per 

ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Korces, i cili do ti sherbej nje popullsie prej 220.000 banoresh.

0 0 0

Administrimi i mbetjeve te ngurta ne Juglindje te Shqiperise

 Siperfaqe landfilli e ndertuar ne rajonin e Korces

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 44,253.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 44,253.0



Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 348,553.0

mijëra lekë 348,553.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04353

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 133,447.0

mijëra lekë 133,447.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Sasia ha

2015 2016 2017

1 1 1

Objektivat
 0) Realizimi i 100% te vleres financiare te projektit (Faza I) per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Korces, i cili do ti 

sherbej nje popullsie prej 220.000 banoresh. 1) Realizimi i 30% te vleres financiare te projektit (Faza II) per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te 

ngurtane Qarkun e Korces, i cili do ti sherbej nje popullsie prej 220.000 banoresh. 2) . 3) Realizimi i 100% te vleres financiare te projektit (Faza II) per 

ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Korces, i cili do ti sherbej nje popullsie prej 220.000 banoresh.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nr.

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi
Hartimi i studimit te fizibilitetit

Objektivat
 0) Realizimi i 10% te vleres financiare te projektit (Faza II)per ndertimin e venddepozitimit te mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Korces, i cili do ti sherbej 

nje popullsie prej 220.000 banoresh. 1) Realizimi 100% te vleres financiare te studimit per ndertimin e landfillit rajonal, Vlore, i cili do ti sherbej nje 

popullsie prej 130.000  banoresh. 3) .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-16.6 37.6 -86.1

Hartimi i Studimit te Fizibilitetit per Ndertimin e Landillit ne rajonin e Vlores

Studim fizibiliteti i perfunduar per ndertimin e landfillit rajonal, Vlore

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -16.6 37.6 -86.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 290,653.0 400,000.0 55,747.0

Shpenzime për njësi 290,653.0 400,000.0 55,747.0

Deri ne vitin 2020 raporti mesatar i  mbulimit me sherbimin e furnizimit me uje per te gjithe popull. e vendit do te jete 98%  nga  80.6 % ne vitin 2013. Raporti mesatar i 

mbulimit me  sherbime KUZ do te jete  77%, nga 49 % ne vitin 2013  si dhe mbulimi me sherbim te trajtimit te UN ne Imp. trajtimi nga 18.7% ne vitin 2013 ne 50%. 

Orientimi i Sh.a  UK  drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove.  Ne planin afat shkurter (deri ne vitin 2015), mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit 

(KDO) me te ardhurat  nga te gjitha Sha UK  dhe ne planin afatgjate (viti 2020), mbulimin 100% te te gjitha kostove (KTO) me te ardhurat e gjeneruara nga veprimtaria 

kryesore e shitjes se shërbimeve UK.  Rritja e kapaciteteve te stafit menaxhues dhe atij te operim mirembajtjes te sha-ve nepermjet hartimit te nje programi kombetar 

trajnimi dhe certifikimi. Progresi drejt harmonizimit te legjislacionit Shqiptar me direktivat e  BE per sektorin. Inkurajimi i bashkimit te shoqerive te UK.

 1). 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te zonave rurale ne 

76%.  2). 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 20%.  3). 3) 

Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri ne 25%.  4). 4) Orientimi i ndermarrjeve 

te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit (KDO) me te ardhurat nga 39 sha UK (67.2% e sha-

ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 22 sha UK (38% e sha-ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 51%.  5). 5) 

Vazhdimesia e sherbimit te furnizimit me uje ne shkalle vendi do te jete 15 ore/dite.

 1). 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%.  

2). 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe rurale 25%.  3). 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%.  4). 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit 

drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove  Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit (KDO) me te ardhurat nga 58 sha UK (100% e sha-ve),  Mbulimi  

100 % i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 29 sha UK (50% e sha-ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 48%  5). 5)Vazhdimesia e sherbimit te 

furnizimit me uje ne shkalle vendi do te jete 16 ore/dite.  6). 6)Perfshirja e sha UK ne procesin e rajonalizimit, permes uljes se numrit te ndermarrjeve nga 58 ne vitin 

2012 ne 53 sha UK .

-38.3 -100 0

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime

Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për të përmirësuar dhënien e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimeve, dhe për të 

ecur në mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Europian dhe me objektivin e zhvillimit të mijëvjeçarit për qëndrueshmërinë e mjedisit 

Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për të përmirësuar dhënien e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimeve,  për të ecur në 

mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Europian dhe me objektivin e zhvillimit të mijëvjeçarit për qëndrueshmërinë e mjedisit.

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -38.3 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 82,347.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 82,347.0 0.0 0.0



Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

 Projekti 00367

 Produkti A

Viti Aktual

2014

57

mijëra lekë 510,500.0

mijëra lekë 8,956.14

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04045

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 524,505.0

mijëra lekë 524,505.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04047

B.Produktet e Programit

Shpenzime jashtë projekteve

Subjekte te Ujesjelles Kanalizime te subvencionuara

Përshkrimi
Subvencionim i operatoreve te ujesjelles kanalizimeve per energji elektrike, paga sigurime shoqerore, blerje klori.

 1). 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%.  

2). 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe rurale 25%.  3). 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%.  4). 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit 

drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove  Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit (KDO) me te ardhurat nga 58 sha UK (100% e sha-ve),  Mbulimi  

100 % i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 29 sha UK (50% e sha-ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 48%  5). 5)Vazhdimesia e sherbimit te 

furnizimit me uje ne shkalle vendi do te jete 16 ore/dite.  6). 6)Perfshirja e sha UK ne procesin e rajonalizimit, permes uljes se numrit te ndermarrjeve nga 58 ne vitin 

2012 ne 53 sha UK .

 1). 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%.  

2). 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% dhe rurale 35%.  3). 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 35%.  4). 4)Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt 

parimeve te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove. Mbulimi 100% i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 36 sha UK (62% e sha-ve), Reduktimi i 

nivelit te ujit pa te ardhura ne 45%.  5). 5)Vazhdimesia e sherbimit te furnizimit me uje ne shkalle vendi do te jete 18 ore/dite.  6). 6)Perfshirja e sha UK ne procesin e 

rajonalizimit, permes uljes se numrit te ndermarrjeve ne 45 sha UK (77%) ndaj numrit total te ndermarrjeve (58) ne vitin 2013.

 1). 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.  

2). 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% dhe rurale 45%.  3). 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%.  4).  4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit 

drejt parimeve te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove. Mbulimi 100% i  Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 43 sha UK (74% e sha-ve). Reduktimi 

i nivelit te ujit pa te ardhura ne 42%.  5). 5)Vazhdimesia e sherbimit te furnizimit me uje ne shkalle vendi do te jete 20 ore/dite.  6). 6)Perfshirja e sha UK ne procesin e 

rajonalizimit, permes uljes se numrit te ndermarrjeve ne 26 sha UK (45%) ndaj numrit total te ndermarrjeve (58) ne vitin 2013.

Cilesia e ujit te pishem monitorohet mbi bazen e Standartit shqiptar STAZH 3904-1997 Rregullore higjeno-shendetesore per kontrollin e cilesise se ujit te 

pishem,projektimin, ndertimin, shfrytezimin dhe mbikqyrjen e sist te furniz. me uje te pishem. Standarti Shqiptar 15.08.2003 "Kerkesa per sistemet dhe perberesit per 

ruajtjen e ujit". St.Sh 8.05.2003 "Kerkesat per sistemet jashte ndertesave dhe per komponentet e tyre"; 773 2003 "Kerkesa te pergjithshme per komponente qe perdoren 

ne tubacionet e shkarkimit te drenazhimit dhe kolektoret qe jane ne presion; 752-1/2/3/4/5/6/7. 2003 "Sistemet e kullimit dhe te ujrave te zeza jashte ndertesave"; 

476.2003 "Kerkesa te pergjithshme per komponente e perdorur ne rrjetin e zbrazjes, te drenazhimit dhe spastrimit per sistemet ne rrjedhje te lire". Udhezimi i MF dhe 

MPPTT nr.6569, date 27.06.2006 "Per kriteret e procedurat per perdorimin e subv. shteterore per sh.a dhe ndermarrjet e UK".

Përshkrimi
Fondi per Zhvillimin e Rajoneve

Objektivat

 0) 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 

20%. 1) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe 

rurale 25%. 2) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% 

dhe rurale 35%. 3) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 

87% dhe rurale 45%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

(2014) Fondi i zhvillimit te Rajoneve

Fondi per Zhvillimin e Rajoneve

-4 0.1 0

Shpenzime për njësi 5374.5 -98.2 0

Shpenzime për njësi 490,300.0 8,608.77 8,608.77

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve

57 57

Totali i Shpenzimeve 490,300.0 490,700.0 490,700.0

Objektivat

 0) 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit 

(KDO) me te ardhurat nga 39 sha UK (67.2% e sha-ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 22 sha UK (38% e sha-

ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 51%. 1) 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te 

kostove  Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit (KDO) me te ardhurat nga 58 sha UK (100% e sha-ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te 

Operimit (KTO) me të ardhura nga 29 sha UK (50% e sha-ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 48% 2) 4)Orientimi i ndermarrjeve te 

ujesjellesit drejt parimeve te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove. Mbulimi 100% i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 36 sha 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nr. operatoresh

2015 2016 2017

0

-4.7 -3 -19.6

(2014) Studim Projektim

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -4.7 -3 -19.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 500,000.0 485,000.0 390,000.0

Shpenzime për njësi 500,000.0 485,000.0 390,000.0

Sasia nr objektesh

2015 2016 2017

1 1 1



 Produkti A

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 11,362.0

mijëra lekë 2,272.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04048

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 1,500.0

mijëra lekë 1,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04049

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 55,000.0

mijëra lekë 55,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04050

 Produkti A

Përshkrimi
Studim Projektim

Objektivat

 0) 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 

20%. 1) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe 

rurale 25%. 2) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% 

dhe rurale 35%. 3) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 

87% dhe rurale 45%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Studim Projektim

Përshkrimi
Oponence Teknike

Objektivat

 0) 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 

20%. 1) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe 

rurale 25%. 2) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% 

dhe rurale 35%. 3) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 

87% dhe rurale 45%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

353.3 -80.6 -20

(2014) Oponence Teknike

Oponence Teknike

Sasia -80 400 0

Totali i Shpenzimeve -9.3 -2.9 -20

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,300.0 10,000.0 8,000.0

Shpenzime për njësi 10,300.0 2,000.0 1,600.0

Sasia nr studimesh

2015 2016 2017

1 5 5

Përshkrimi
 Do te filloje ndërtimi I impjantit te perpunimit te shllamit 

Objektivat

 0) 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 

20%. 1) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe 

rurale 25%. 2) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% 

dhe rurale 35%. 3) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 

87% dhe rurale 45%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-13.3 -7.7 -58.3

2014 Menaxhimi i mbetjeve Urbane te Tiranes, impjanti i trajtimit te ujrave te ndotura

Impjant i perpunimit te plehrave

Sasia 0 0 100

Totali i Shpenzimeve -13.3 -7.7 -16.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,300.0 1,200.0 1,000.0

Shpenzime për njësi 1,300.0 1,200.0 500.0

Sasia nr oponencash

2015 2016 2017

1 1 2

Përshkrimi Impianti i pastrimit te Durresit siper 30 ha vler 11 milion Euro sasia e tratimit 700 l/sek. Perfundimi dhe kolaudimi i tre objekteve Durres, Lezhe, 

Sarande

Objektivat
 0) 3) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri ne 25%. 1) 

3)Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%. 2) 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 35%. 3) 3)Rritja e perqindjes se 

popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%.

149.2 -100 0

2014 Menaxhimi i integruar i ujit dhe ekosistemit

Impiant i perpunimit te ujrave te zeza i ndertuar

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 149.2 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 137,064.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 137,064.0 0.0 0.0

Sasia nr.

2015 2016 2017

1 0 0



Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 47,500.0

mijëra lekë 15,833.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04057

 Produkti A

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 11,000.0

mijëra lekë 5,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04062

 Produkti A

Viti Aktual

2014

16000

mijëra lekë 252,960.0

mijëra lekë 15.81

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04065

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 60,800.0

Objektivat
 0) 3) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri ne 25%. 1) 

3)Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%. 2) 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 35%. 3) 3)Rritja e perqindjes se 

popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Punime ndertimore per rehabilitimin e veprave ekzistuese te prodhimit te ujit

Objektivat

 0) 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit 

(KDO) me te ardhurat nga 39 sha UK (67.2% e sha-ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 22 sha UK (38% e sha-

ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 51%. 1) 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te 

kostove  Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit (KDO) me te ardhurat nga 58 sha UK (100% e sha-ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te 

Operimit (KTO) me të ardhura nga 29 sha UK (50% e sha-ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 48% 2) 4)Orientimi i ndermarrjeve te 

ujesjellesit drejt parimeve te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove. Mbulimi 100% i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 36 sha 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

1149.1 -100 0

2014  Mbeshtetje per Rrjetin Hidrik i Tiranes( AT per NUK, per nderhyrje ne rrjetin uk

Vepra te prodhimit te ujit te rehabilituara

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 1149.1 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 593,320.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 197,773.33 0.0 0.0

Sasia nr impiantesh

2015 2016 2017

3 0 0

Përshkrimi  Ndertim ujesjellesi I ri me te gjithe kopmonentet e saj nga depot e reja, stacionet e pompimit per te gjitha vendburimet e marrjes se ujit dhe linjat e 

transmetimit dhe te shpernaderjes deri tek konsumatori 

Objektivat

 0) 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit 

(KDO) me te ardhurat nga 39 sha UK (67.2% e sha-ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 22 sha UK (38% e sha-

ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 51%. 1) 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te 

kostove  Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit (KDO) me te ardhurat nga 58 sha UK (100% e sha-ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te 

Operimit (KTO) me të ardhura nga 29 sha UK (50% e sha-ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 48% 2) 4)Orientimi i ndermarrjeve te 

ujesjellesit drejt parimeve te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove. Mbulimi 100% i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 36 sha 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

2292.2 -100 0

2014 Furnizimi me uje dhe saniteti ne  Orikum

Linje e re ujesjellesi

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 2292.2 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 263,142.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 131,571.0 0.0 0.0

Sasia nr.

2015 2016 2017

2 0 0

Përshkrimi
Ky projekt se bashku me fondet e parashikuara nga IPA parashikon ndertimin e linjes kryesoore ne zonen turistike Velipoje

Objektivat
 0) 3) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri ne 25%. 1) 

3)Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%. 2) 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 35%. 3) 3)Rritja e perqindjes se 

popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

2014 Ndertim i rrjetit te KUZ - ve dhe ITUP Velipoje Loti 4 IPA 2007

impjant i trajtimit te ujrave te ndotura

174.7 -49.3 -100

Sasia -81.3 66.7 -100

Totali i Shpenzimeve -48.5 -15.6 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 130,300.0 110,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 43.43 22.0 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

3000 5000 0

Totali i Shpenzimeve 177,628.0 0.0 0.0

Sasia nr

2015 2016 2017

1 0 0



mijëra lekë 60,800.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04066

 Produkti A

Viti Aktual

2014

990

mijëra lekë 30,000.0

mijëra lekë 30.3

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04068

 Produkti A

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 130,000.0

mijëra lekë 10,833.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04069

 Produkti A

Viti Aktual

2014

6426

mijëra lekë 376,229.0

mijëra lekë 58.55

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Përshkrimi Ky projekt, parashikon ndërtimin e linjës kryesore të rrjetit të KUZ-s të zonën industriale të qytetit të Shkodrës, ndërtimin e tubacioneve të rrjetit 

kryesor, sekondar, terciar dhe lidhjen e përdoruesve, per largimin e ujrave te ndotura 

Objektivat
 0) 3) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri ne 25%. 1) 

3)Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%. 2) 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 35%. 3) 3)Rritja e perqindjes se 

popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

192.2 -100 0

 2014 Rehabilitimi i rrjetit te KUZ ne zonen industriale ne qytetin e Shkodres Loti 5 (IPA 2007)

Linje kuz

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 192.2 -100 0

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi 177,628.0 0.0 0.0

Përshkrimi
Permiresimi I  menaxhimit te ndermarrjeve   

Objektivat

 0) 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit 

(KDO) me te ardhurat nga 39 sha UK (67.2% e sha-ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 22 sha UK (38% e sha-

ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 51%. 1) 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te 

kostove  Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit (KDO) me te ardhurat nga 58 sha UK (100% e sha-ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te 

Operimit (KTO) me të ardhura nga 29 sha UK (50% e sha-ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 48% 2) 4)Orientimi i ndermarrjeve te 

ujesjellesit drejt parimeve te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove. Mbulimi 100% i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 36 sha 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

2014 Mbeshtetje Teknike per sektorin e ujesjelles kanalizimeve

Trajnime per permiresimin e sherbimeve te furnizmit me uje te popullsise

-21.9 -100 0

Sasia -45.5 -100 0

Totali i Shpenzimeve -57.4 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 12,785.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 23.68 0.0 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

540 0 0

Përshkrimi
Largimi I ujrave te ndotura. Sigurimi I nje cilesi te larte te pastertise se ujrave te deteve dhe liqeneve.

Objektivat
 0) 3) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri ne 25%. 1) 

3)Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%. 2) 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 35%. 3) 3)Rritja e perqindjes se 

popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

246 -46.7 -100

2014 Ndërtimi i sistemit te ri të KUZ-së në zonën turistike Durres   IPA 2007, Loti 2

Rrjet kuz

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 246 -46.7 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 449,758.0 239,882.0 0.0

Shpenzime për njësi 37,479.83 19,990.17 0.0

Sasia muaj

2015 2016 2017

12 12 0

-77.9 -100 0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -77.9 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 83,274.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 12.96 0.0 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

6426 0 0



 Projekti 04070

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 1,234,500.0

mijëra lekë 1,234,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04074

 Produkti A

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 100,000.0

mijëra lekë 33,333.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04081

 Produkti A

Viti Aktual

2014

2700

mijëra lekë 320,000.0

mijëra lekë 118.52

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04082

 Produkti A

Përshkrimi Asistence ne hartimin e projektit ITUP per Tiranen e madhe i konceptuar ne tre faza. Faza e Pare eshte ndertimi i Impiantit per trajtimin e ujerave te 

zeza  qe grumbullohen ne skarpatet e lumit Lanes dhe i sherben nje popullsia rreth 350,000 banoreve.

Objektivat
 0) 3) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri ne 25%. 1) 

3)Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%. 2) 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 35%. 3) 3)Rritja e perqindjes se 

popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

2014 Projekti i kanalizimeve te Tiranes se madhe

 ndertimin e  Impjantit i trajtimit te ujrave te ndotura

Përshkrimi
Eliminimi i permbytjeve ne zonen Shkoder -Lezhe

Objektivat

 0) 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit 

(KDO) me te ardhurat nga 39 sha UK (67.2% e sha-ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 22 sha UK (38% e sha-

ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 51%. 1) 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te 

kostove  Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit (KDO) me te ardhurat nga 58 sha UK (100% e sha-ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te 

Operimit (KTO) me të ardhura nga 29 sha UK (50% e sha-ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 48% 2) 4)Orientimi i ndermarrjeve te 

ujesjellesit drejt parimeve te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove. Mbulimi 100% i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 36 sha 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

 2014 Projekti i administrimit te menaxhimit  te tokes Komponenti D Nderhyrje emergjente ne zonen Shkoder Lezhe

 Hidrovore te rehabilituar

-48.5 4.7 -94.1

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -48.5 4.7 -29.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 636,183.0 666,135.0 470,000.0

Shpenzime për njësi 636,183.0 666,135.0 39,166.67

Sasia nr

2015 2016 2017

0 0 12

Përshkrimi
Hartimi i projektit dhe punime ndertimi per zgjerimin e kapacitetit te grumbullimit dhe trajtimit te ujrave te perdoruar te ITUP Pogradec

Objektivat
 0) 3) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri ne 25%. 1) 

3)Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%. 2) 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 35%. 3) 3)Rritja e perqindjes se 

popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

195.4 -1.4 -100

2014 Mbrojtja mjedisore e liqenit te Ohrit, Kanalizimet e ujrave te zeza Pogradec (Faza III)

 KUZ dhe ITUP Pogradec i zgjeruar

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 195.4 -1.4 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 295,367.0 291,120.0 0.0

Shpenzime për njësi 98,455.67 97,040.0 0.0

Sasia nr.

2015 2016 2017

3 3 0

Përshkrimi
 Perfundimi I  punimeve per sistemimin dhe ndertimin e rrjetit te ujesjellesit dhe kanalizimeve ne keto zona 

Objektivat

 0) 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 

20%. 1) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe 

rurale 25%. 2) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% 

dhe rurale 35%. 3) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 

87% dhe rurale 45%.

-44.4 -52.5 262.3

2014 Programi i Infrastrukturor Komunal I per qytetin Fier Gjirokaster, Sarande dhe Lezhe

Rrjet ujesjelles dhe kuz

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -44.4 -52.5 262.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 177,935.0 84,514.0 306,188.0

Shpenzime për njësi 65.9 31.3 113.4

Sasia ml

2015 2016 2017

2700 2700 2700



Viti Aktual

2014

21500

mijëra lekë 725,000.0

mijëra lekë 33.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04122

 Produkti A

Viti Aktual

2014

105000

mijëra lekë 627,333.0

mijëra lekë 5.97

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04129

 Produkti A

Viti Aktual

2014

7500

mijëra lekë 200,000.0

mijëra lekë 26.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04208

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1800

Objektivat

 0) 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 

20%. 1) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe 

rurale 25%. 2) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% 

dhe rurale 35%. 3) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 

87% dhe rurale 45%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Ndertimi  I sistemit te ujesjellesit dhe kuz ne te gjitha keto zona si dhe instalimi  matesave me keto linja   

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-19.3 96.5 72.8

2014 Programi i infrastruktures Komunale II per qytetet Kamez, Lushnje,  Berat/ Kucove, Fier dhe Sarande

linje ujesjellesi dhe kuz

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -19.3 96.5 72.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 585,000.0 1,149,500.0 1,986,845.0

Shpenzime për njësi 27.21 53.47 92.41

Sasia nr. lidhjesh

2015 2016 2017

21500 21500 21500

Përshkrimi
Permiresimi i cilesise dhe qendrueshmerise  se furnizimit me uje te popullsise. 

Objektivat

 0) 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit 

(KDO) me te ardhurat nga 39 sha UK (67.2% e sha-ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 22 sha UK (38% e sha-

ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 51%. 1) 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te 

kostove  Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit (KDO) me te ardhurat nga 58 sha UK (100% e sha-ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te 

Operimit (KTO) me të ardhura nga 29 sha UK (50% e sha-ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 48% 2) 4)Orientimi i ndermarrjeve te 

ujesjellesit drejt parimeve te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove. Mbulimi 100% i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 36 sha 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-5.1 95.3 140.2

2014 Projekti i ri i furnizimit me uje per qytetin e Durresit

Ndertimi i sistemit te ri te kanalizimeve

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -5.1 95.3 140.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 595,140.0 1,162,263.0 2,791,744.0

Shpenzime për njësi 5.67 11.07 26.59

Sasia ml

2015 2016 2017

105000 105000 105000

Përshkrimi Ujesjellesi i sherben nje popullsie prej 37800 banoresh, Ujesjelles me veterrjedhje nga disa burime, kapaciteti  mesatar i furnizimit me uje eshte 24 ore 

ne dite, cilesia e ujit te ofruar ploteson standartet  

Objektivat

 0) 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit 

(KDO) me te ardhurat nga 39 sha UK (67.2% e sha-ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 22 sha UK (38% e sha-

ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 51%. 1) 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te 

kostove  Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit (KDO) me te ardhurat nga 58 sha UK (100% e sha-ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te 

Operimit (KTO) me të ardhura nga 29 sha UK (50% e sha-ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 48% 2) 4)Orientimi i ndermarrjeve te 

ujesjellesit drejt parimeve te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove. Mbulimi 100% i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 36 sha 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

(2014) Furnizimi me uje i qytetit te Kukesit dhe 14 fshatrave (shtese kontrate)

Lidhje te reja te furnizimit me uje

-75 -50 40

Sasia 100 0 0

Totali i Shpenzimeve -50 -50 40

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 100,000.0 50,000.0 70,000.0

Shpenzime për njësi 6.67 3.33 4.67

Sasia ml

2015 2016 2017

15000 15000 15000

Sasia nr lidhjesh

2015 2016 2017

1800 0 0



mijëra lekë 30,400.0

mijëra lekë 16.89

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04254

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 105,000.0

mijëra lekë 105,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04261

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1540

mijëra lekë 71,000.0

mijëra lekë 46.1

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04300

 Produkti A

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 51,388.0

mijëra lekë 10,277.6

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Përshkrimi
Punime per zgjerimi e kapacitetit te ITUP ne Vlorë   

Objektivat
 0) 3) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri ne 25%. 1) 

3)Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%. 2) 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 35%. 3) 3)Rritja e perqindjes se 

popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

86.2 -100 0

2014 Perfundimi I sistemit te KUZ dhe zgjerimi ITUP ne Vlorë IPA 2012

ITUP i me kapacitet te zgjeruar

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 86.2 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 56,592.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 31.44 0.0 0.0

Përshkrimi Ujesjellesi i sherben nje popullsie prej 39000 banoresh, Ujesjelles me ngritje mekanike dhe me vetrrjedhje, kapaciteti  mesatar i furnizimit me uje eshte 

18 ore ne dite, cilesia e ujit te ofruar ploteson standartet   

Objektivat

 0) 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit 

(KDO) me te ardhurat nga 39 sha UK (67.2% e sha-ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 22 sha UK (38% e sha-

ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 51%. 1) 4) Orientimi i ndermarrjeve te ujesjellesit drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te 

kostove  Mbulimi 100% i Kostos Direkte te Operimit (KDO) me te ardhurat nga 58 sha UK (100% e sha-ve),  Mbulimi  100 % i Kostos Totale te 

Operimit (KTO) me të ardhura nga 29 sha UK (50% e sha-ve). Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura ne 48% 2) 4)Orientimi i ndermarrjeve te 

ujesjellesit drejt parimeve te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove. Mbulimi 100% i Kostos Totale te Operimit (KTO) me të ardhura nga 36 sha 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-61.9 305.4 79.3

(2014) Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e ÿermes Loti III

Gjatesia e linjes se dergimit

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -61.9 305.4 79.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 40,000.0 162,158.0 290,800.0

Shpenzime për njësi 40,000.0 162,158.0 290,800.0

Sasia nr impiantesh

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi Ujesjellesi i sherben nje popullsie prej 39000 banoresh, Ujesjelles me ngritje mekanike, kapaciteti  mesatar i furnizimit me uje eshte 18 ore ne dite, 

cilesia e ujit te ofruar ploteson standartet

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-62.5 71 -62.4

 (2014) Furnizimi me uje i plazheve Durres - kavaje nga pusshpimet e ÿermes Loti I

Pus shpime

Sasia 903.2 0 0

Totali i Shpenzimeve 276.1 71 -62.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 267,011.0 456,630.0 171,636.0

Shpenzime për njësi 17.28 29.56 11.11

Sasia ml

2015 2016 2017

15450 15450 15450

222.1 -39.6 -100

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 222.1 -39.6 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 165,528.0 100,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 33,105.6 20,000.0 0.0

Sasia nr.pus shpimesh

2015 2016 2017

5 5 0



 Projekti 04363

 Produkti A

Viti Aktual

2014

13000

mijëra lekë 40,300.0

mijëra lekë 3.1

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04364

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1200

mijëra lekë 255,000.0

mijëra lekë 212.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04365

 Produkti A

Viti Aktual

2014

16000

mijëra lekë 70,500.0

mijëra lekë 4.41

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04368

 Produkti A

Përshkrimi
Ndertimi i rrjetit KUZ sherben per largimin e ujrave te zeza dhe permiresimin e jeteses se 20000 banoreve te zones qe mbulon projekti

Objektivat

 0) 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 

20%. 1) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe 

rurale 25%. 2) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% 

dhe rurale 35%. 3) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 

87% dhe rurale 45%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

(2014) Perfundimi i rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroi i Agait - Qerret, IPA 2009, LOTI II (Linjat KUZ Perroi Agait, Stacioni

Tubacion per KUZ

Përshkrimi
Sigurimi I nje ambienti higjenikisht te paster per popullsine e zones. Aarritja e standarteve te BE.

Objektivat

 0) 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 

20%. 1) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe 

rurale 25%. 2) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% 

dhe rurale 35%. 3) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 

87% dhe rurale 45%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

131.4 -100 0

2014 Kanalizime Korca III dhe  IV, IPA 2010

Ndertim dhe rehabilitim rrjeti kanalizimesh.

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 131.4 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 93,272.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 7.17 0.0 0.0

Sasia ml.linje

2015 2016 2017

13000 0 0

Përshkrimi
Perfundimi i rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroi i Agait - Qerret, IPA 2009, LOTI I

Objektivat

 0) 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 

20%. 1) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe 

rurale 25%. 2) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% 

dhe rurale 35%. 3) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 

87% dhe rurale 45%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

90.1 -100 0

(2014) Perfundimi i rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroi i Agait - Qerret, IPA 2009, LOTI I

Tubacion per KUZ

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 90.1 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 484,738.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 403.95 0.0 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

1200 0 0

Përshkrimi Permiresimi I furnizimit me uje te banoreve te zones, rritja e cilesise se ujit te pijshem. Nepermjet vendosjes se sistemit SCADA do te kem nje 

menaxhim me te mire te sistemit te furnizimit me uje.

61.3 -100 0

2014  Furnizimi me uje dhe mbrojtja mjedisore e liqenit te Shkodres

Rrjet ujesjellesi i rehabilituar

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 61.3 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 113,726.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 7.11 0.0 0.0

Sasia ml.linje kuz

2015 2016 2017

16000 0 0



Viti Aktual

2014

7408

mijëra lekë 157,800.0

mijëra lekë 21.3

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04372

 Produkti A

Viti Aktual

2014

24000

mijëra lekë 150,000.0

mijëra lekë 6.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04374

 Produkti A

Viti Aktual

2014

14600

mijëra lekë 60,000.0

mijëra lekë 4.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04376

 Produkti A

Viti Aktual

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Ky investim do te beje te mundur grumbullimin e te gjithe ujrave te zeza ne komunen e Ksamilit dhe me pas derdhjen e tyre ne ITUP Sarand

Objektivat
 0) 3) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri ne 25%. 1) 

3)Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%. 2) 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 35%. 3) 3)Rritja e perqindjes se 

popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

2014 Kanalizime te ujrave te ndotura ne impjantin e trajtimit te ujrave te zeza  Ksamil, IPA 2009

kuz

27.2 -4.8 -100

Sasia -0.1 0 -100

Totali i Shpenzimeve 27 -4.8 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 200,463.0 190,768.0 0.0

Shpenzime për njësi 27.09 25.78 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

7400 7400 0

Përshkrimi
Largimi I ujrave te perdorura. Sigurimi I sanitetit ne zonen ku do te kryhet investimi

Objektivat

 0) 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 

20%. 1) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe 

rurale 25%. 2) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% 

dhe rurale 35%. 3) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 

87% dhe rurale 45%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

2014 Rehabilitimi i rrjetit sekondar  në  Shëngjin, IPA 2009

Rehabilitim KUZ

152.3 -41 -100

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 152.3 -41 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 378,517.0 223,328.0 0.0

Shpenzime për njësi 15.77 9.31 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

24000 24000 0

Përshkrimi
Rehabilitimi i rrjetit ujesjelels kanalizime ne zonen e sherbimit

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

357.4 -60.3 -100

2014 Furnizimi me uje qytetit te Peshkopise, financim i qeverise austriake

ujesjelles dhe kuz te rehabilituar

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 357.4 -60.3 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 274,439.0 108,905.0 0.0

Shpenzime për njësi 18.8 7.46 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

14600 14600 0



2014

1

mijëra lekë 266,000.0

mijëra lekë 266,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04377

 Produkti A

Viti Aktual

2014

24000

mijëra lekë 100,000.0

mijëra lekë 4.17

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04057

 Produkti B

Viti Aktual

2014

2500

mijëra lekë 700.0

mijëra lekë 0.28

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04062

 Produkti C

Viti Aktual

2014

500

mijëra lekë 517,040.0

mijëra lekë 1,034.08

% ndryshimit

Përshkrimi
Largimi I ujrave te perdorura.

Objektivat

 0) 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 

20%. 1) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe 

rurale 25%. 2) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% 

dhe rurale 35%. 3) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 

87% dhe rurale 45%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-62.2 183.8 -100

2014 Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve sekondare dhe terciare në qytetin e Vlorës, IPA 2009.

Kanalizime te reja te ujrave te zeza

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -62.2 183.8 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 100,658.0 285,703.0 0.0

Shpenzime për njësi 100,658.0 285,703.0 0.0

Sasia rrjeti ekzistues

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Punime per  rikonstruksionin e linjave ekzistuese te ujesjellesit

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

154.4 -100 0

2014  Mbeshtetje per Rrjetin Hidrik i Tiranes( AT per NUK, per nderhyrje ne rrjetin uk

rrjet ujesjellesi

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 154.4 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 254,407.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 10.6 0.0 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

24000 0 0

Përshkrimi
Permiresim i jetes dhe sanitetit ne Orikum dhe zonat perreth

Objektivat

 0) 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 

20%. 1) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe 

rurale 25%. 2) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% 

dhe rurale 35%. 3) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 

87% dhe rurale 45%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

70846.7 101.2 -100

2014 Furnizimi me uje dhe saniteti ne  Orikum

Rrjet Kuz

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 70846.7 101.2 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 496,627.0 999,144.0 0.0

Shpenzime për njësi 198.65 399.66 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

2500 2500 0

Sasia -100 0 -100

Totali i Shpenzimeve 26,060.0 144,882.0 0.0

Shpenzime për njësi 26,060.0 28.98 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

0 5000 0



% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04368

 Produkti D

Viti Aktual

2014

12948

mijëra lekë 148,070.0

mijëra lekë 11.44

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04073

 Produkti E

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 40,000.0

mijëra lekë 40,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04077

 Produkti F

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 456,968.0

mijëra lekë 456,968.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04491

Përshkrimi
Rritja e cilesise se jetes se banoreve dhe sigurimi i nje ambjenti higjenikisht te paster

Objektivat

 0) 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 

20%. 1) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe 

rurale 25%. 2) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% 

dhe rurale 35%. 3) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 

87% dhe rurale 45%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

2420.1 -99.9 -100

2014  Furnizimi me uje dhe mbrojtja mjedisore e liqenit te Shkodres

rrjet kuz

Totali i Shpenzimeve -95 456 -100

Shpenzime për njësi

Përshkrimi
Sigurimi i nje ambjenti higjenikisht te paster

Objektivat

 0) 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 

20%. 1) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe 

rurale 25%. 2) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% 

dhe rurale 35%. 3) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 

87% dhe rurale 45%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

76.4 -9.1 -100

2014 Kanalizimet e ujrave te perdorura ne qytetin Bilisht

rrjet kuz

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 76.4 -9.1 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 261,260.0 237,476.0 0.0

Shpenzime për njësi 20.18 18.34 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

12948 12948 0

Përshkrimi ITUP ne Kavaje  do te zgjerohet duke perballuar nje kapacitet rreth 100 000 banore nga 25 000 banor qe perballonte ne fazen e pare e cila, ka 

perfunduar ne vitin 2005 me fondet e KFW.

Objektivat
 0) 3) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri ne 25%. 1) 

3)Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%. 2) 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 35%. 3) 3)Rritja e perqindjes se 

popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

51 219.9 -100

2014 ITUP faza II Kavaje, ndertimi i sistemit te kanalizimeve per zonen e Golemit

ITUP i zgjeruar

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 51 219.9 2.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 60,395.0 193,202.0 198,900.0

Shpenzime për njësi 60,395.0 193,202.0 56.83

Sasia ml

2015 2016 2017

0 0 3500

63.7 -79.7 -100

2014 Perfundimi i sistemit te KUZ dhe ITUP, ne zonen e Velipojes, (faza III), IPA 2011

Sasia -50 0 -100

Totali i Shpenzimeve -18.1 -79.7 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 374,056.0 75,831.0 0.0

Shpenzime për njësi 748,112.0 151,662.0 0.0

Sasia nr

2015 2016 2017

0.5 0.5 0



 Produkti G

Viti Aktual

2014

1500

mijëra lekë 108,000.0

mijëra lekë 72.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04491

 Produkti H

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 112,000.0

mijëra lekë 112,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04080

 Produkti I

Viti Aktual

2014

25000

mijëra lekë 84,800.0

mijëra lekë 3.39

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04254

 Produkti J

Përshkrimi
Perfundimi I sistemit te kanalizimev te ujrave te zeza ne zonen e Velipojes, dhe largimi i ujrave te ndotura per ne impjant

Objektivat
 0) 3) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri ne 25%. 1) 

3)Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%. 2) 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 35%. 3) 3)Rritja e perqindjes se 

popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Rrjet kuz

Përshkrimi
Perftimi i ITUN i perfunduar ne Velipoje

Objektivat
 0) 3) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri ne 25%. 1) 

3)Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%. 2) 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 35%. 3) 3)Rritja e perqindjes se 

popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-89.4 2433.1 -12.3

2014 Perfundimi i sistemit te KUZ dhe ITUP, ne zonen e Velipojes, (faza III), IPA 2011

Impjanti i trajtimit te ujrave  te ndotur

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -89.4 2433.1 -12.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 11,411.0 289,049.0 253,563.0

Shpenzime për njësi 7.61 192.7 169.04

Sasia ml

2015 2016 2017

1500 1500 1500

Përshkrimi
vazhdimi i projektit per ndertimine kuz ne Velipoje, dhe linjes se dergimit ne ITUN

Objektivat
 0) 3) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri ne 25%. 1) 

3)Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%. 2) 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 35%. 3) 3)Rritja e perqindjes se 

popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-90.4 2556.3 -31.7

 2014 Perfundimi i sistemit KUZ ne ITUP ne zonen e Velipojes IPA 2010

Rrjet KUZ

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -90.4 2556.3 -31.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,720.0 284,756.0 194,626.0

Shpenzime për njësi 10,720.0 284,756.0 194,626.0

Sasia nr

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi
Perfundimi i rrjetit te kuz ne zonen e Vlores

Objektivat
 0) 3) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri ne 25%. 1) 

3)Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%. 2) 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 35%. 3) 3)Rritja e perqindjes se 

popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%.

-46.9 397.5 -100

2014 Perfundimi I sistemit te KUZ dhe zgjerimi ITUP ne Vlorë IPA 2012

Rrjet kuz

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve -46.9 397.5 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 45,070.0 224,212.0 0.0

Shpenzime për njësi 1.8 8.97 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

25000 25000 0



Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 110,000.0

mijëra lekë 110,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04122

 Produkti M

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 316,300.0

mijëra lekë 26,358.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04129

 Produkti N

Viti Aktual

2014

7500

mijëra lekë 530,000.0

mijëra lekë 70.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04385

 Produkti R

Viti Aktual

2014

32000

mijëra lekë 61,000.0

Objektivat
 0) 3) Rritja e perqindjes se popullsise se lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me impiant per trajtimin e ujrave te ndotura deri ne 25%. 1) 

3)Rritja e perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 30%. 2) 3)Rritja e 

perqindjes se popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 35%. 3) 3)Rritja e perqindjes se 

popullsise e lidhur me sistemin e kanalizimeve te pajisur me nje impiant te ujrave te ndotura deri ne 40%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Organizimi dh pjesmarrje e stafeve te sh.a ujesjellesave perfituese te projektit

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

2014 Programi i infrastruktures Komunale II per qytetet Kamez, Lushnje,  Berat/ Kucove, Fier dhe Sarande

Trajnime

-100 1023429.4 27.1

Sasia 299900 -100 0

Totali i Shpenzimeve -38.2 241.2 27.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 68,000.0 232,000.0 294,970.0

Shpenzime për njësi 22.67 232,000.0 294,970.0

Sasia ml

2015 2016 2017

3000 0 0

Përshkrimi
Permiresimi I cilesise dhe qendrueshmerise  se furnizimit me uje te popullsise .

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

2014 Projekti i ri i furnizimit me uje per qytetin e Durresit

Ndertim rrjeti ujesjellesi

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia nr

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi Ujesjellesi i sherben nje popullsie prej 7532 banoresh, sistem me vetrrjedhje, kapaciteti  mesatar i furnizimit me uje eshte 24 ore ne dite, cilesia e ujit 

te ofruar ploteson standartet

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

(2014) Furnizimi me uje i zonave rurale Rreshen, rrjeti shperndares,  Faza II

rrjet dergimi ujesjellesi

707447.2 -100 491.1

Sasia -100 0 -70

Totali i Shpenzimeve -5.7 -61.6 77.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 500,000.0 192,000.0 340,500.0

Shpenzime për njësi 500,000.0 3.84 22.7

Sasia ml

2015 2016 2017

0 50000 15000

Totali i Shpenzimeve 88,732.0 0.0 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

32000 0 0



mijëra lekë 1.91

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04393

 Produkti S

Viti Aktual

2014

17640

mijëra lekë 30,200.0

mijëra lekë 1.71

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04403

 Produkti T

Viti Aktual

2014

10244

mijëra lekë 30,406.0

mijëra lekë 2.97

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04417

 Produkti V

Viti Aktual

2014

17155

mijëra lekë 36,135.0

mijëra lekë 2.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04419

Përshkrimi
Projekti i sherben nje popullsie prej 3663 banoresh, sistem me ngritje mekanike. Sasia e ujit e ofruar ploteson standartet;

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

45.5 -100 0

(2014) Ujesjellesi i fshatit Kurjan

Linje ujesjellesi

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 45.5 -100 0

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi 2.77 0.0 0.0

Përshkrimi Projekti i sherben nje popullsie prej 1860 banoresh, sistem Ujesjellesi me ngritje Mekanike. Sasia e Ujit e ofruar ploteson standartet dhe eshte ne 

sasine e duhur per te plotesuar nevojat e banoreve per furnizim te plote me uje te pijshem;

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

66 -100 0

(2014) Rikonsrtuksion i ujesjellesit te fshatit Greshice, Komuna greshice,Mallakaster

linje ujesjellesi

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 66 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 50,119.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 2.84 0.0 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

17640 0 0

Përshkrimi Projekti i sherben nje popullsie prej 1080 banoresh.Sasia e Ujit e ofruar ploteson standartet dhe eshte ne sasine e duhur per te plotesuar nevojat e 

banoreve per furnizim te plote me uje te pijshem;

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

 (2014)Ndertim ujesjellesi depo Lapulec-depo Lofkend, rrjeti shperndares Lokfend-Granice faca e dyte Komuna Qender Mallakaster

Linje dergimi

-76 -100 0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -76 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,300.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.71 0.0 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

10244 0 0

22.9 -100 0

 (2014)Ndertim depo uji v=1000m3 per qytetin Ballsh, Sh.a Ujesjelles Ballsh

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 22.9 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 44,410.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 2.59 0.0 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

17155 0 0



 Produkti W

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 35,562.0

mijëra lekë 35,562.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04489

 Produkti Y

Viti Aktual

2014

30

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 166.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04487

 Produkti AA

Viti Aktual

2014

5380

mijëra lekë 16,285.0

mijëra lekë 3.03

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04490

 Produkti AB

Përshkrimi Projekti i sherben nje popullsie prej 16500banoresh.Sasia e Ujit e ofruar ploteson standartet dhe eshte ne sasine e duhur per te plotesuar nevojat e 

banoreve per furnizim te plote me uje te pijshem;

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Depo grumbulluese e ujit te pijshem

Përshkrimi
Plotesimi i dokumentacionit per marrjen e lejes se infrastruktures

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

(2014) Leje infrastrukturore per objektet buxhetore

Leje infrastrukture

-53.9 -100 0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -53.9 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 16,406.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 16,406.0 0.0 0.0

Sasia nr

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi Projekti i sherben nje popullsie prej 900banoresh.Sasia e Ujit e ofruar ploteson standartet dhe eshte ne sasine e duhur per te plotesuar nevojat e 

banoreve per furnizim te plote me uje te pijshem;

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

(2014) Ujesjelles i fshatit Mançurisht, Komuna Proger , Devoll

Linje ujesjellesi

1100 -50 100

Sasia -96.7 100 -50

Totali i Shpenzimeve -60 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 2,000.0 2,000.0

Shpenzime për njësi 2,000.0 1,000.0 2,000.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 2 1

Përshkrimi
Plotesimi i dokumentacioneve per shpronesime

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

-34.2 -100 0

(2014) Shpronesime per objektet buxhetore

Shpronesime

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -34.2 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,711.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 1.99 0.0 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

5380 0 0



Viti Aktual

2014

20

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04488

 Produkti AF

Viti Aktual

2014

20000

mijëra lekë 26,000.0

mijëra lekë 1.3

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04384

 Produkti AG

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04369

 Produkti AH

Viti Aktual

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi Ujesjellesi i sherben nje popullsie prej 39000 banoresh, Ujesjelles me ngritje mekanike dhe me vetrrjedhje, kapaciteti  mesatar i furnizimit me uje eshte 

18 ore ne dite, cilesia e ujit te ofruar ploteson standartet

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

(2014) Furnizimi me uje i plazheve Durres-Kavaje nga pu-shpimet e ÿermes Loti I

linje ujesjellesi

900 0 0

Sasia -95 0 0

Totali i Shpenzimeve -50 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 5,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 5,000.0 5,000.0 5,000.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Ujesjellesi i sherben nje popullsie prej 7532 banoresh, sistem me vetrrjedhje, kapaciteti  mesatar i furnizimit me uje eshte 24 ore ne dite, cilesia e ujit 

te ofruar ploteson standartet

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

520.4 265.6 -63.3

(2014) Furnizimi me uje i zonave rurale Rreshen, rrjeti shperndares  faze II (shtese kontrate)I

Gjatesi e linjes se rrjetit shperndares

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 520.4 265.6 -63.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 161,308.0 589,800.0 216,200.0

Shpenzime për njësi 8.07 29.49 10.81

Sasia ml

2015 2016 2017

20000 20000 20000

Përshkrimi Ujesjellesi I sherben nje popullsie prej 7800 banoresh; rrjet shperndares dhe sasia e ujit te ofruar ploteson standartet dhe garanton furnizimin e plote 

me uje te banoreve ne juridiksionin e projektit;

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

(2014) Ndertim ujesjellesi i fshatit Shenavlash, Komuna Rrashbull, Qarku Durres

linje ujesjellesi

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 51,720.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 8.55 0.0 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

6051 0 0



2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04373

 Produkti AI

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04525

 Produkti AJ

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04526

 Produkti AK

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

Përshkrimi Projekti KUZ i sherben nje popullsie prej 3000 banoresh, permiresimi I kushteve te jeteses se banoreve nepermjet disiplinimit dhe shkarkimit te urjave 

te zeza;

Objektivat

 0) 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 

20%. 1) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe 

rurale 25%. 2) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% 

dhe rurale 35%. 3) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 

87% dhe rurale 45%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

(2014) Ndertim KUZ fshatit Armen, Komuna Armen

rrjet kuz

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 30,715.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 2.75 0.0 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

11150 0 0

Përshkrimi
Permiresimi i cilesise se frunizimit me uje

Objektivat

 0) 1) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi te zonave urbane ne 94%, dhe te 

zonave rurale ne 76%. 1) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat 

urbane ne 95%, dhe ne zonat rurale ne 79%. 2) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet mbulimit me rrjet 

ujesjellesi ne zonat urbane ne 96%, dhe ne zonat rurale ne 82%. 3) 1)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimeve te furnizimit me uje nepermjet 

mbulimit me rrjet ujesjellesi ne zonat urbane ne 98%, dhe ne zonat rurale ne 85%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

2014 Programi i infrastruktures bashkiake III dhe IV

Rrjet ujesjellesi

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 43,340.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 5.45 0.0 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

7956 0 0

Përshkrimi
Permiresimi i ambienteve urbane

Objektivat

 0) 2) Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh te zonave urbane ne 85% dhe rurale 

20%. 1) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 86% dhe 

rurale 25%. 2) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te  kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 87% 

dhe rurale 35%. 3) 2)Zgjerimi dhe permiresimi i cilesise se sherbimit te kanalizimeve nepermjet mbulimit me rrjet kanalizimesh ne zonat urbane ne 

87% dhe rurale 45%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -88.6 84.4

2014 Periferite urbane te Tiranes, komponenti infrastrukturor (shtese kontrate)

Sisteme urbane

Sasia 0 100 66.7

Totali i Shpenzimeve 0 -77.2 207.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 530,000.0 121,000.0 371,865.0

Shpenzime për njësi 353.33 40.33 74.37

Sasia ml

2015 2016 2017

1500 3000 5000

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 400.2 -100

Totali i Shpenzimeve 26,423.0 132,172.0 0.0

Shpenzime për njësi 52.85 132,172.0 0.0

Sasia ml

2015 2016 2017

500 0 0



% ndryshimit

 Projekti 04529

 Produkti AL

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04530

 Produkti AM

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04531

 Produkti AN

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04532

 Produkti AO

Viti Aktual

2014

Përshkrimi Ujesjellesi i sherben nje popullsie prej 50000 banoresh, Ujesjelles me ngritje mekanike, kapaciteti  mesatar i furnizimit me uje eshte 24 ore ne dite, 

cilesia e ujit te ofruar ploteson standartet

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 250007.9 -100

(2014) Furnizimi me ujei fshatit Manastir dhe zones periferike te Komunes Ksamil

rrjet ujesjellesi

Shpenzime për njësi

Sasia ml

2015 2016 2017

0 0 4775

Përshkrimi Ujesjellesi I sherben nje popullsie prej  100,000 banoresh; rrjet shperndares dhe sasia e ujit te ofruar ploteson standartet dhe garanton furnizimin e 

plote me uje te banoreve ne juridiksionin e projektit;

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

(2014) Ndertim i rrjetit shperndares dhe rikonstruksion te rezervuarve 2*2000 ne plazhin Velipoje

rrjet ujesjellesi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 26,769.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 7.05

Sasia ml

2015 2016 2017

0 0 3795

000Shpenzime për njësi

000Totali i Shpenzimeve

000Sasia

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 8,538.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 2.33

Sasia ml

2015 2016 2017

0 0 3665

Përshkrimi
Projekti i sherben nje popullsie prej 1300 banoresh. Sasia e ujit e ofruar ploteson standartet;

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

(2014) Ndertim i ujesjellesit Shiroke

Linje ujesjellesi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 49,163.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 10.3

000Shpenzime për njësi

000Totali i Shpenzimeve

000Sasia

2015 2016 2017

Përshkrimi Ujesjellesi I sherben nje popullsie prej 5300 banoresh + banoreve te perkohshem qe e frekuentojne zonen gjate sezonit turistik, Sasia e ujit ploteson 

standartet;

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

(2014) Ndertim i rrjetit KUZ ne zonen turistike te Gjirit te Lalzit (faza I), K.Ishem, Qarku Durres

Linje ujesjellesi

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04533

 Produkti AP

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04534

 Produkti AQ

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04535

 Produkti AR

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04537

 Produkti AS

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 153,439.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 118.03

Sasia ml 0 0 1300

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 185,003.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 6.38

Sasia ml

2015 2016 2017

0 0 29000

Përshkrimi
Ndertimi i rrjetit KUZ sherben per largimin e ujrave te zeza dhe permiresimin e jeteses se 60000 banoreve te zones qe mbulon projekti

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

(2014) Ndertim i rrjetit KUZ plazhi Spille, Kavaje

rrjet kuz

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 27,715.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 10.26

Sasia ml

2015 2016 2017

0 0 2700

Përshkrimi Ujesjellesi  do te sherbeje per 5 fshatrat  e Komunes Fratar dhe   per 2 fshatrat Kute   me nje popullsi ekzistuese 5287 banore dhe per nje prespektive 

rritje te popullsise 2.5%.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

(2014) Ndertim ujesjllesi i 5 fshatrave te Komunes Fratar

rrjet ujesjellesi

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 33,571.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 13.17

Sasia ml

2015 2016 2017

0 0 2550

Përshkrimi Kjo nderhyrje emergjente  per funnizimin me uje te Ures- Vajgurore  do te sherbee per nje popullsi  rreth 12000 banore .Normen e perdorimit te ujit ne 

150 l/banore ,Prurjen mesatare  ne dite 234 l/banore  dhe me nje prespektive 25 vjet

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

(2014) Nderhyrje emergjente per furnizimin me uje te Ures Vajgurore nga SP Poshnje

linje ujesjellesi

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Ujesjellesi i sherben nje popullsie prej 5000 banoresh, linje dergimi me vetrrjedhje, kapaciteti  mesatar i ujit eshte perllogaritur si shtese e furnzimit me 

uje per qytetin e Memaliaj;

0 0 0

(2014) Linja e furnzimit me uje nga Depo Tepelene per qytetin Memaliaj

linje ujesjellesi

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

C.4 Kodi i Grupit 10

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

01120

01130

01140

01150

01160

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 51,595.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 3.44

Sasia ml

2015 2016 2017

0 0 15000

Përshkrimi Ujesjellesi i sherben nje popullsie prej 5000 banoresh, linje dergimi me vetrrjedhje, kapaciteti  mesatar i ujit eshte perllogaritur si shtese e furnzimit me 

uje per qytetin e Memaliaj;

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Menaxhimi i te Ardhurave Doganore Mbledhja dhe menaxhimi i të ardhurave doganore,lehtësimi i tregtisë  së ligjshme dhe parandalimi e 

goditja e trafiqeve ilegale me qëllim rritjen e mirëqënies shoqërore.

Lufta kunder Transaksioneve 

Financiare Jo-Ligjore

Kërkimi,marrja dhe  analizimi i informacionit financiar lidhur me të ardhurat që dyshohet se kanë 

origjinë kriminale si dhe të ardhura që dyshohet se do të shërbejnë për financimin  e aktiviteteve të 

mundshme terroriste dhe proçedimi i rasteve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.Lufta 

kundër krimit te organizuar dhe financimit te terrorizmit, nëpërmjet masave të marra mbi pasuritë e 

vendosura në mënyrë të paligjshme.

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Programi  zhvillon strategji institucionale te lidhura drejtperdrejte me  sigurimin dhe funksionimin e infrastruktures ne Ministri ne te tre komponentet;  logjistik, teknologji 

informacioni dhe burimesh njerezore. Programi monitoron performancen e produkteve te Ministrise, me objektiv realizimin e nje perdorimi eficent dhe efektiv te burimeve 

njerezore dhe financiare. Ky program percakton mbeshtetjen administrative per programet e tjera te ministrise, perkatesisht "Qendres se trajnimit te administrates 

Tatimore dhe Doganore" dhe te "Agjensise se Auditimit te Fondeve te akredituara nga BE".

Menaxhimi i Shpenzimeve Publike Fusha e veprimit te ketij programi konsiston ne:  1. Pergatitjen e kuadrit makroekonomik dhe fiskal  2. 

Planifikimin dhe monitorimin e zbatimit te Programit Buxhetor Afatmesem dhe Buxhetit Vjetor te 

shtetit  3. Menaxhimin e borxhit publik 4.Harmonizimi i menaxhimin financiar dhe kontrollin ne 

institucionet publike. 5. Hartimi dhe miratimi i planeve, programeve dhe strategjive per MFK dhe AB 

ne sektorin publik. Sigurimi i nje procesi me cilesi te larte dhe transparent dhe pergjegjshmeri per 

zhvillimin dhe implementimin e KBFP ne sektorin publik. 

Ekzekutimi i Pagesave te Ndryshme 1. Permbushja e detyrimeve qe lindin nga marreveshjet me institucionet financiare nderkombetare. 

2.Mbeshtetja e institucioneve te varesise se Ministrise se Financave sipas legjislacionit ne fuqi. 

3.Ekzekutimi te gjithe detyrimeve qe rrjedhin nga vendimet gjyqesore. 4 Kryerja e pagesave te 

menjehershme te Ministrise se Financave

Menaxhimi i te Ardhurave Tatimore Mbledhja dhe administrimi i te ardhurave tatimore, taksave kombetare dhe kontributeve te sigurimeve 

shoqerore shendetesore ne Republiken e Shqiperise

0 0 0

Ministria e Financave

Planifikimi, Menaxhimi dhe 

Administrimi

Programi  zhvillon strategji institucionale te lidhura drejtperdrejte me  sigurimin dhe funksionimin e 

infrastruktures ne Ministri ne te tre komponentet;  logjistik, teknologji informacioni dhe burimesh 

njerezore. Programi monitoron performancen e produkteve te Ministrise, me objektiv realizimin e nje 

perdorimi eficent dhe efektiv te burimeve njerezore dhe financiare. Ky program percakton 

mbeshtetjen administrative per programet e tjera te ministrise, perkatesisht "Qendres se trajnimit te 

administrates Tatimore dhe Doganore" dhe te "Agjensise se Auditimit te Fondeve te akredituara nga 

BE".

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00346

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 394,600.0

mijëra lekë 394,600.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00346

 Produkti B

Shpenzime jashtë projekteve

Shërbim i përmiresuar nga Ap i MoF-së

Përshkrimi Permiresimi i cilesise se Sherbimit ndaj punonjesve te Ministrise se Financave dhe  klienteve te ndryshem, duke respektuar afatet ligjore dhe  aktet 

ligjore ne fuqi, si dhe menaxhimit me efektivitet i fondeve publike.

Permiresimi i funksionimit dhe menaxhimit te burimeve njerezore dhe infrastuktures ne Aparatin e Ministrise se Financave, nepermjet sigurimit te burimeve te nevojshme 

dhe projekteve te ndryshme per plotesimin e nevojave optimale. Gjithashtu mbeshtet  ne kuader te burimeve njerezore, implementimin e planit te auditimit per 

monitorimin e projekteve te akredituara nga BE, si dhe ne garantimin e nje strukture mbeshtetese per trajnimin e vazhdueshem te punonjesve te drejtorive Doganore 

dhe Tatimore.                                                             

Permiresimi ne vazhdimesi i aftesive profesionale te stafit te aparatit te Ministrise se Financave. Permiresimi i nivelit te performances se veprimtarise Audituese. 

Permiresimi i nivelit te performances se menaxhimit te fondeve te BE-se. Mbeshtetje e rritjes profesionale per punonjesit e Drejtorive Doganore dhe Tatimore.                                               

 1) Permiresimi i aftesive profesionale te punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte te ndryshme te menaxhimit te financave publike si dhe ne fusha te tjera te 

administrates publike 2) Sigurimi i nje strukture institucionale optimale dhe ne perputhje me legjislacionin vendas dhe kerkesat e strukturave te programeve te BE. 3) 

Permiresimi i sherbimeve per te tretet    4) Rritja e cilesise se punes se  auditmit per sigurimin e menaxhimit dhe perdorimin me efektivitet te fondeve publike si dhe ato 

te huaja 5) Mirembajtja e sistemit kompjuterik te Aparatit dhe deget e thesarit ne rrethe. 6)Permiresimi i infrastruktures se teknolgjise se Informacionit ne aspekte Soft 

dhe Hardware sipas objektivave te kerkuara nga drejtoria e thesarit per informatizimin sa me te plote te proceseve. 7)rritja e masave te sigurise per ambjentet e punes 

dhe hapesiarat e percaktuara per paisje IT. 8) Permiresimi i infrastruktures per zyren e Arkives 9) Krijimi i kushteve sa me te mira per punonjesit e  Aparatit te Ministrise, 

nepermjet rikonstuktimit te ambjenteve te punes.

 1) Permiresimi i aftesive profesionale te punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte te ndryshme te menaxhimit te financave publike si dhe ne fusha te tjera te 

administrates publike 2) Sigurimi i nje strukture institucionale optimale dhe ne perputhje me legjislacionin vendas dhe kerkesat e strukturave te programeve te BE. 3) 

Permiresimi i sherbimeve per te tretet    4) Rritja e cilesise se punes se  auditmit per sigurimin e menaxhimit dhe perdorimin me efektivitet te fondeve publike si dhe ato 

te huaja 5) Mirembajtja e sistemit kompjuterik te Aparatit dhe deget e thesarit ne rrethe. 6)Permiresimi i infrastruktures se teknolgjise se Informacionit ne aspekte Soft 

dhe Hardware sipas objektivave te kerkuara nga drejtoria e thesarit per informatizimin sa me te plote te proceseve. 7)rritja e masave te sigurise per ambjentet e punes 

dhe hapesiarat e percaktuara per paisje IT. 8) Permiresimi i infrastruktures per zyren e Arkives 9) Krijimi i kushteve sa me te mira per punonjesit e  Aparatit te Ministrise, 

nepermjet rikonstuktimit te ambjenteve te punes.

 1) Permiresimi i aftesive profesionale te punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte te ndryshme te menaxhimit te financave publike si dhe ne fusha te tjera te 

administrates publike 2) Sigurimi i nje strukture institucionale optimale dhe ne perputhje me legjislacionin vendas dhe kerkesat e strukturave te programeve te BE. 3) 

Permiresimi i sherbimeve per te tretet    4) Rritja e cilesise se punes se  auditmit per sigurimin e menaxhimit dhe perdorimin me efektivitet te fondeve publike si dhe ato 

te huaja 5) Mirembajtja e sistemit kompjuterik te Aparatit dhe deget e thesarit ne rrethe. 6)Permiresimi i infrastruktures se teknolgjise se Informacionit ne aspekte Soft 

dhe Hardware sipas objektivave te kerkuara nga drejtoria e thesarit per informatizimin sa me te plote te proceseve. 7)rritja e masave te sigurise per ambjentet e punes 

dhe hapesiarat e percaktuara per paisje IT. 8) Permiresimi i infrastruktures per zyren e Arkives 9) Krijimi i kushteve sa me te mira per punonjesit e  Aparatit te Ministrise, 

nepermjet rikonstuktimit te ambjenteve te punes.

 1) Permiresimi i aftesive profesionale te punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte te ndryshme te menaxhimit te financave publike si dhe ne fusha te tjera te 

administrates publike 2) Sigurimi i nje strukture institucionale optimale dhe ne perputhje me legjislacionin vendas dhe kerkesat e strukturave te programeve te BE. 3) 

Permiresimi i sherbimeve per te tretet    4) Rritja e cilesise se punes se  auditmit per sigurimin e menaxhimit dhe perdorimin me efektivitet te fondeve publike si dhe ato 

te huaja 5) Mirembajtja e sistemit kompjuterik te Aparatit dhe deget e thesarit ne rrethe. 6)Permiresimi i infrastruktures se teknolgjise se Informacionit ne aspekte Soft 

dhe Hardware sipas objektivave te kerkuara nga drejtoria e thesarit per informatizimin sa me te plote te proceseve. 7)rritja e masave te sigurise per ambjentet e punes 

dhe hapesiarat e percaktuara per paisje IT. 8) Permiresimi i infrastruktures per zyren e Arkives 9) Krijimi i kushteve sa me te mira per punonjesit e  Aparatit te Ministrise, 

nepermjet rikonstuktimit te ambjenteve te punes.

Zbatimi me rigorozitet I politikave dhe akteve ligjore te Finances Publike. Respektimi I ligjit te Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. Respektimi I ligjit te Nepunesit Civil. Si 

dhe cdo akti ligjor ne perputhje me veprimtarite ku gjen zabtim fusha e veprimit te programit.

-5.2 2.7 0

Shpenzime për njësi -5.2 2.7 0

Shpenzime për njësi 374,200.0 384,200.0 384,200.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve

1 1

Totali i Shpenzimeve 374,200.0 384,200.0 384,200.0

Objektivat

 0) Permiresimi dhe rritja e  aftesive profesionale te punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte te ndryshme te menaxhimit te financave publike si 

dhe ne fusha te tjera te administrates publike 1) Permiresimi dhe rritja e  aftesive profesionale te punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte te 

ndryshme te menaxhimit te financave publike si dhe ne fusha te tjera te administrates publike 2) Permiresimi dhe rritja e  aftesive profesionale te 

punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte te 3) Permiresimi dhe rritja e  aftesive profesionale te punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte 

te ndryshme te menaxhimit te financave publike si dhe ne fusha te tjera te administrates publike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer

2015 2016 2017

0

Shpenzime jashtë projekteve

Auditime te brendshme



Viti Aktual

2014

35

mijëra lekë 13,000.0

mijëra lekë 371.43

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00346

 Produkti C

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 15,400.0

mijëra lekë 15,400.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00346

 Produkti D

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 16,300.0

mijëra lekë 16,300.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00346

 Produkti E

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -7.7 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 12,000.0 12,000.0 12,000.0

Shpenzime për njësi 342.86 342.86 342.86

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer

2015 2016 2017

35 35 35

Përshkrimi
Auditime te brendshme mbi aktivitetin e aparatit te ministrise si dhe sistemit ne teresi.

Objektivat

 0) Menaxhimi eficent i burimeve financiare 1) Menaxhimi eficent i burimeve financiare 2) Menaxhimi eficent i burimeve financiare 3) Menaxhimi eficent i 

burimeve financiare

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -16.9 -6.3 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 12,800.0 12,000.0 12,000.0

Shpenzime për njësi 12,800.0 12,000.0 12,000.0

Sasia numer

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Sherbim i permiresuar nga administrata e Agjensise se Auditimit i fondeve te Akredituara nga Bashkimi Europjan.

Objektivat

 0) Menaxhimi eficent i burimeve financiare 1) Menaxhimi eficent i burimeve financiare 2) Menaxhimi eficent i burimeve financiare 3) Menaxhimi eficent i 

burimeve financiare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-7.7 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sherbim i permiresuar nga  Agj. e Aud. te fondeve te akredituara nga BE-ja.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -1.8 1.3 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 16,000.0 16,200.0 16,200.0

Shpenzime për njësi 16,000.0 16,200.0 16,200.0

Sasia numer

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Sherbim i permiresuar nga administrata e Q. se .tr te adm tatimore  e dog, per krijimin e kushte te pershtatshme per trajnuesit dhe trajneret, dhe 

perzgjedhje  e  trajnereve me nivel te larte performance.

Objektivat

 0) Permiresimi dhe rritja e  aftesive profesionale te punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte te ndryshme te menaxhimit te financave publike si 

dhe ne fusha te tjera te administrates publike 1) Permiresimi dhe rritja e  aftesive profesionale te punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte te 

ndryshme te menaxhimit te financave publike si dhe ne fusha te tjera te administrates publike 2) Permiresimi dhe rritja e  aftesive profesionale te 

punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte te 3) Permiresimi dhe rritja e  aftesive profesionale te punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte 

te ndryshme te menaxhimit te financave publike si dhe ne fusha te tjera te administrates publike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-16.9 -6.3 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sherbim i permiresuar nga Qendr.e trajnimit te adm. tatimore dhe doganore.

Përshkrimi
Rikonstruksioni i zyrave te MoF-se, per permiresimin e ambjenteve dhe kushteve te punes per punonjesit e Ministrise.

Objektivat  0) Permiresimi i kushteve dhe infrastruktures teknike per deget e thesarit dhe aparatin 1) Permiresimi i kushteve dhe infrastruktures teknike per deget 

e thesarit dhe aparatin 2) Permiresimi i kushteve dhe infrastruktures teknike per deget e thesarit dhe aparatin 3) Permiresimi i kushteve dhe 

infrastruktures teknike per deget e thesarit dhe aparatin

-1.8 1.3 0

Shpenzime jashtë projekteve

Rikonstruksion i zyrave te MoF-se



Viti Aktual

2014

6597

mijëra lekë 40,000.0

mijëra lekë 6.06

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00346

 Produkti F

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 15,000.0

mijëra lekë 15,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00346

 Produkti G

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00346

 Produkti H

Viti Aktual

2014

7

mijëra lekë 10,700.0

mijëra lekë 1,528.57

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 50 -83.3 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 60,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 9.1 1.52 1.52

Sasia m2

2015 2016 2017

6597 6597 6597

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 33.3 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 20,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 20,000.0 0.0 0.0

Sasia sistem

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi Sistemi mbrojtes i datebase-ve eshte nje domosdoshmesi ne kushtet e perdorimit te sistemeve elektronike, per te ritur sigurine e dhenat te regjistruara 

ne te.

Objektivat  0) Vendosje e masave te sigurise per ambjentet e punes dhe rritjen e sigurise se informacionit. 1) Vendosje e masave te sigurise per ambjentet e 

punes dhe rritjen e sigurise se informacionit. 2) Vendosje e masave te sigurise per ambjentet e punes dhe rritjen e sigurise se informacionit. 3) 

Vendosje e masave te sigurise per ambjentet e punes dhe rritjen e sigurise se informacionit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

50 -83.3 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sistem mbrojtes per datebase.

Sasia 0 150 -60.6

Totali i Shpenzimeve 0 100 -50

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 20,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 151.52 121.21 153.85

Sasia cope

2015 2016 2017

66 165 65

Përshkrimi Blerja e pajisjeve per Mof , megjithese per vitin 2014 nuk jane planifikuar fonde, eshte nje domosdoshmeri , pasi pajisjet aktuale nuk jane te 

pershtatshme per ambjentet e reja ku jemi transferuar si dhe nuk jane ne gjendje te mire pune.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

33.3 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Pajisje per zyrat e MoF.

Sasia 100 1335.7 -25.4

Totali i Shpenzimeve 2.8 90.9 -47.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 11,000.0 21,000.0 11,000.0

Shpenzime për njësi 785.71 104.48 73.33

Sasia cope

2015 2016 2017

14 201 150

Përshkrimi Pajisjet kompjuterike te Ministrise se Financave duhet te rinovohen gradualisht, sipas mundesive financiare, kjo edhe per faktin se nje pjese e tyre  

jane te amortizuara.

Objektivat  0) Permiresimi i kushteve dhe infrastruktures teknike per deget e thesarit dhe aparatin 1) Permiresimi i kushteve dhe infrastruktures teknike per deget 

e thesarit dhe aparatin 2) Permiresimi i kushteve dhe infrastruktures teknike per deget e thesarit dhe aparatin 3) Permiresimi i kushteve dhe 

infrastruktures teknike per deget e thesarit dhe aparatin

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -20 26.9

Shpenzime jashtë projekteve

Pajisje kompjuterike

-48.6 -86.7 -29.8



 Projekti 00346

 Produkti I

Viti Aktual

2014

30

mijëra lekë 5,800.0

mijëra lekë 193.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00346

 Produkti J

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 90,000.0

mijëra lekë 90,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00346

 Produkti K

Viti Aktual

2014

50

mijëra lekë 48,000.0

mijëra lekë 960.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00346

 Produkti L

Sasia -66.7 100 0

Totali i Shpenzimeve -65.5 150 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 5,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 200.0 250.0 250.0

Sasia cope

2015 2016 2017

10 20 20

Përshkrimi
Pajisje te ndryshme, te cilat  kane vlera te vogla dhe nuk jane parashikuar ne procedurat e prokurimit, pasi nevojat per to kane lindur gjate vitit.

Objektivat  0) Permiresimi i kushteve dhe infrastruktures teknike per deget e thesarit dhe aparatin 1) Permiresimi i kushteve dhe infrastruktures teknike per deget 

e thesarit dhe aparatin 2) Permiresimi i kushteve dhe infrastruktures teknike per deget e thesarit dhe aparatin 3) Permiresimi i kushteve dhe 

infrastruktures teknike per deget e thesarit dhe aparatin

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Pajisje te ndryshme te blera me proc. blerje te vogel.

Sasia -100 0 -100

Totali i Shpenzimeve -100 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 50,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 50,000.0 0.0

Sasia sistem

2015 2016 2017

0 1 0

Përshkrimi Serverat e MoF-se jane ne godinen e  vjeter, dhe eshte e pamundur te menaxhohen nga godina e re, ku jemi vendosur ne si ministri. Per kete aresye 

eshte domosdoshmeri blerja e Sereverave + storage te reja per MoF.-ne.

Objektivat  0) Vendosje e masave te sigurise per ambjentet e punes dhe rritjen e sigurise se informacionit. 1) Vendosje e masave te sigurise per ambjentet e 

punes dhe rritjen e sigurise se informacionit. 2) Vendosje e masave te sigurise per ambjentet e punes dhe rritjen e sigurise se informacionit. 3) 

Vendosje e masave te sigurise per ambjentet e punes dhe rritjen e sigurise se informacionit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

3.4 25 0

Shpenzime jashtë projekteve

Servera + storage per sistemet e MoF-se

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia m2

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Krijimi i nje mjedisi te ri per serverat eshte domosdoshmeri, qe lind nga transferimi i ambjejteve te meparshme te MoF-se  ne ambjentet e reja.

Objektivat  0) Vendosje e masave te sigurise per ambjentet e punes dhe rritjen e sigurise se informacionit. 1) Vendosje e masave te sigurise per ambjentet e 

punes dhe rritjen e sigurise se informacionit. 2) Vendosje e masave te sigurise per ambjentet e punes dhe rritjen e sigurise se informacionit. 3) 

Vendosje e masave te sigurise per ambjentet e punes dhe rritjen e sigurise se informacionit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Mjedis i ri  per serverat.

Përshkrimi Eshte  domosdoshmeri ligjore mbulimi i TVSH -se, per  te gjitha mallrat apo sherbimet e blera nga projekti gjate aktivitetit te tij , ku perfitues eshte 

edhe Ministria e Financave.

Objektivat

 0) Permiresimi dhe rritja e  aftesive profesionale te punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte te ndryshme te menaxhimit te financave publike si 

dhe ne fusha te tjera te administrates publike 1) Permiresimi dhe rritja e  aftesive profesionale te punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte te 

ndryshme te menaxhimit te financave publike si dhe ne fusha te tjera te administrates publike 2) Permiresimi dhe rritja e  aftesive profesionale te 

punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte te 3) Permiresimi dhe rritja e  aftesive profesionale te punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte 

te ndryshme te menaxhimit te financave publike si dhe ne fusha te tjera te administrates publike

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

TVSH per projektin SETS



Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 7,000.0

mijëra lekë 7,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00346

 Produkti M

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00346

 Produkti N

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 80,000.0

mijëra lekë 80,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00346

 Produkti O

Viti Aktual

2014

0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia pakete

2015 2016 2017

0 0 0

Objektivat

 0) Permiresimi dhe rritja e  aftesive profesionale te punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte te ndryshme te menaxhimit te financave publike si 

dhe ne fusha te tjera te administrates publike 1) Permiresimi dhe rritja e  aftesive profesionale te punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte te 

ndryshme te menaxhimit te financave publike si dhe ne fusha te tjera te administrates publike 2) Permiresimi dhe rritja e  aftesive profesionale te 

punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte te 3) Permiresimi dhe rritja e  aftesive profesionale te punonjesve te aparatit te Ministrise  ne aspekte 

te ndryshme te menaxhimit te financave publike si dhe ne fusha te tjera te administrates publike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 68.1 19

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 47,000.0 79,000.0 94,000.0

Shpenzime për njësi 47,000.0 79,000.0 94,000.0

Sasia set

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Licensa per module te reja te sistemit te thesarit, per te shtuar lidhjet on line dhe  perdorimin e ketij sistemi edhe nga institucione te tjera qendrore.

Objektivat  0) Permiresimi i kushteve dhe infrastruktures teknike per deget e thesarit dhe aparatin 1) Permiresimi i kushteve dhe infrastruktures teknike per deget 

e thesarit dhe aparatin 2) Permiresimi i kushteve dhe infrastruktures teknike per deget e thesarit dhe aparatin 3) Permiresimi i kushteve dhe 

infrastruktures teknike per deget e thesarit dhe aparatin

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Licensa per module shtese ne sistemin e thesarit.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 25 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Shpenzime për njësi 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Sasia sistem

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Projekti per mbeshtetje dhe zgjerimin e sistemit te thesarit ne Shqiperi drejt informatizimit te plote te tij.

Objektivat  0) Permiresimi i kushteve dhe infrastruktures teknike per deget e thesarit dhe aparatin 1) Permiresimi i kushteve dhe infrastruktures teknike per deget 

e thesarit dhe aparatin 2) Permiresimi i kushteve dhe infrastruktures teknike per deget e thesarit dhe aparatin 3) Permiresimi i kushteve dhe 

infrastruktures teknike per deget e thesarit dhe aparatin

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 68.1 19

Shpenzime jashtë projekteve

Projekti suport and expasion of the Albanian Treasury.

Sasia cope

2015 2016 2017

3 1 1

Përshkrimi Programe informatike per pagesat e demshperblimit te ish te denuarve politike10000 mije leke, per administrimit e burimeve njerezore 5000 mije leke, 

si dhe per drejtorine e Borxhit 50000 mije leke.

Objektivat  0) Vendosje e masave te sigurise per ambjentet e punes dhe rritjen e sigurise se informacionit. 1) Vendosje e masave te sigurise per ambjentet e 

punes dhe rritjen e sigurise se informacionit. 2) Vendosje e masave te sigurise per ambjentet e punes dhe rritjen e sigurise se informacionit. 3) 

Vendosje e masave te sigurise per ambjentet e punes dhe rritjen e sigurise se informacionit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

25 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Programe te ndryshme informatike



mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 01046

 Produkti A

Sasia 0 -66.7 0

Totali i Shpenzimeve 0 -53.8 -33.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 65,000.0 30,000.0 20,000.0

Shpenzime për njësi 21,666.67 30,000.0 20,000.0

Shpenzime jashtë projekteve

Amendime ligjore dhe nenligjore per PP/FT

Përshkrimi
Do te behen amendimet ligjore dhe nenligjore mbi PP/FT me qellim perafrimin e legjislacionit shqiptar me standartet nderkombetare

Objektivat
 0) Permiresimi i kuadrit ligjor në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit 1) Konsolidimi i kapaciteteve profesionale dhe 

teknike të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe pjesëmarrja aktive në projektet e mbështetura nga BE 2) Konsolidimi i 

kapaciteteve profesionale dhe teknike të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe pjesëmarrja aktive në projektet e 

mbështetura nga BE 3) Monitorimi i përputhshmërisë ligjore të subjekteve raportuese të ligjit dhe rritja e numrit të subjekteve të trajnuara

Thellimi dhe zgjerimi i punës parandaluese dhe luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Shqipëri nëpërmjet zbatimit me sukses të standarteve 

ndërkombëtare brënda vitit 2016. 2. Administrimi I pasurive te sekuestruara dhe te konfiskuara qe I jepen Agjencise ne administrim me Vendim Gjykate apo Urdher te 

Ministrit te Financave.

 1). Permiresimi i kuadrit ligjor në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit  2). Monitorimi i përputhshmërisë ligjore të subjekteve 

raportuese të ligjit dhe rritja e numrit të subjekteve të trajnuara  3). Përpunimi eficent i informacionit financiar të marrë nëpërmjet Raporteve të Transaksioneve të Vlerave  

dhe Raporteve të Aktiviteteve të Dyshimta me qëllim zhvillimin e kompletimin e dosjeve që lidhen me procesimin e aktiviteteve financiare kriminale  4). Zhvillimi dhe  

përmirësimi i bashkëpunimit ndërinstitucional kombëtar e ndërkombëtar si dhe pregatitja e koordinimi i punës për bashkëpunimin me organizmat ndërkombëtare  5). 

Përmirësimi i legjislacionit në lidhje me administrimin e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara  6). Mirëadministrimi i pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara.  7). 

Perfundimi i procesit te administrimit te pasurive te konfiskuara me vendim te formes se prere

 1). Konsolidimi i kapaciteteve profesionale dhe teknike të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe pjesëmarrja aktive në projektet e 

mbështetura nga BE  2). Monitorimi i përputhshmërisë ligjore të subjekteve raportuese të ligjit dhe rritja e numrit të subjekteve të trajnuara  3). Përpunimi eficent i 

informacionit financiar të marrë nëpërmjet Raporteve të Transaksioneve të Vlerave  dhe Raporteve të Aktiviteteve të Dyshimta me qëllim zhvillimin e kompletimin e 

dosjeve që lidhen me procesimin e aktiviteteve financiare kriminale  4). Zhvillimi dhe  përmirësimi i bashkëpunimit ndërinstitucional kombëtar e ndërkombëtar si dhe 

pregatitja e koordinimi i punës për bashkëpunimin me organizmat ndërkombëtare  5). Rritja e eficencës së punës së administratorëve të pasurive, stafit të Agjencisë dhe 

rritja e efektivitetit të aktivitetit të Agjencisë  6). Administrimi i pasurive te konfiskuara me Vendim Gjykate te formes se prere, nepermjet ruajtjes dhe mirembajtjes se 

tyre, deri ne shitjen me ane te procedurave te ankandit ose dhenien ne perdorim sipas urdherave perkates te Ministrit te Financave

 1). Konsolidimi i kapaciteteve profesionale dhe teknike të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe pjesëmarrja aktive në projektet e 

mbështetura nga BE  2). Monitorimi i përputhshmërisë ligjore të subjekteve raportuese të ligjit dhe rritja e numrit të subjekteve të trajnuara  3). Përpunimi eficent i 

informacionit financiar të marrë nëpërmjet Raporteve të Transaksioneve të Vlerave  dhe Raporteve të Aktiviteteve të Dyshimta me qëllim zhvillimin e kompletimin e 

dosjeve që lidhen me procesimin e aktiviteteve financiare kriminale  4). Zhvillimi dhe  përmirësimi i bashkëpunimit ndërinstitucional kombëtar e ndërkombëtar si dhe 

pregatitja e koordinimi i punës për bashkëpunimin me organizmat ndërkombëtare  5). Administrimi i pasurive te konfiskuara me Vendim Gjykate te formes se prere, 

nepermjet ruajtjes dhe mirembajtjes se tyre, deri ne shitjen me ane te procedurave te ankandit ose dhenien ne perdorim sipas urdherave perkates te Ministrit te 

Financave  6). Mirëadministrimi i pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara

 1). Monitorimi i përputhshmërisë ligjore të subjekteve raportuese të ligjit dhe rritja e numrit të subjekteve të trajnuara  2). Përpunimi eficent i informacionit financiar të 

marrë nëpërmjet Raporteve të Transaksioneve të Vlerave dhe Raporteve të Aktiviteve të Dyshimta me qëllim zhvillimin e kompletimin e dosjeve që lidhen me procesimin 

e aktiviteteve te dyshimta  3). Zhvillimi dhe  përmirësimi i bashkëpunimit ndërinstitucional kombëtar e ndërkombëtar si dhe pregatitja e koordinimi i punës për 

bashkëpunimin me organizmat ndërkombëtare  4). Administrimi i pasurive te konfiskuara me Vendim Gjykate te formes se prere, nepermjet ruajtjes dhe mirembajtjes se 

tyre, deri ne shitjen me ane te procedurave te ankandit ose dhenien ne perdorim sipas urdherave perkates te Ministrit te Financave  5). Mirëadministrimi i pasurive të 

sekuestruara dhe të konfiskuara

40 Rekomandimet e FATF-së (Financial Action Task Force) që përbëjnë standardet ndërkombëtare të luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;  

Direktiva III e BE-së;  Raportet e vlerësimit të vëndit nga organizmat ndërkombëtar, Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, Dokumenti Strategjik Kombetar "Për 

hetimin e krimit financiar",  Ligji nr. 10192, datë 3,12,2009, "Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafiqeve nëpërmjet masave parandaluese kundër 

pasurisë"; ligji nr.157/2013, datë 10.10.2013, Për masat kundër financimit të terrorizmit

0 38.5 -33.3

Lufta kunder Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore

Kërkimi,marrja dhe  analizimi i informacionit financiar lidhur me të ardhurat që dyshohet se kanë origjinë kriminale si dhe të ardhura që dyshohet se do të shërbejnë për 

financimin  e aktiviteteve të mundshme terroriste dhe proçedimi i rasteve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.Lufta kundër krimit te organizuar dhe 

financimit te terrorizmit, nëpërmjet masave të marra mbi pasuritë e vendosura në mënyrë të paligjshme.

1.  Përshtatja dhe harmonizimi i vazhdueshëm i legjislacionit Shqiptar me standartet ndërkombëtare të luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.  2.  

Zbatimi i dokumentit strategjik kombëtar "Për hetimin e krimit financiar" dhe thellimi i luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit  3.  Rritja e eficencës 

zbuluese nëpërmjet zhvillimit të infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe të performancës së burimeve njerëzore.  4.  Zhvillimi dhe thellimi i bashkëpunimit me 

homologët ndërkombëtar në kuadër të një lufte globale kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 5. Marrja ne administrim, ruajtja dhe mundesisht rritja e 

vleres me qellim perfitimin e te ardhurave, minimizimi i shpenzimeve te mirembajtjes per pasurite  e sekuestruara/konfiskuara ne administrim te Agjencise



Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 200.0

mijëra lekë 100.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01046

 Produkti B

Viti Aktual

2014

100

mijëra lekë 9,000.0

mijëra lekë 90.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01046

 Produkti C

Viti Aktual

2014

140

mijëra lekë 7,400.0

mijëra lekë 52.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01046

 Produkti D

Viti Aktual

2014

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 0

Objektivat
 0) Permiresimi i kuadrit ligjor në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit 1) Konsolidimi i kapaciteteve profesionale dhe 

teknike të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe pjesëmarrja aktive në projektet e mbështetura nga BE 2) Konsolidimi i 

kapaciteteve profesionale dhe teknike të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe pjesëmarrja aktive në projektet e 

mbështetura nga BE 3) Monitorimi i përputhshmërisë ligjore të subjekteve raportuese të ligjit dhe rritja e numrit të subjekteve të trajnuara

Totali i Shpenzimeve 9,800.0 10,500.0 10,500.0

Shpenzime për njësi 81.67 80.77 75.0

Sasia numer

2015 2016 2017

120 130 140

Përshkrimi
Pasurite e Sekuestruara qe merren ne administrim nga AAPSK me vendim gjykate, VKM apo Ministrit te Financave

Objektivat  0) Mirëadministrimi i pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. 1) Administrimi i pasurive te konfiskuara me Vendim Gjykate te formes se prere, 

nepermjet ruajtjes dhe mirembajtjes se tyre, deri ne shitjen me ane te procedurave te ankandit ose dhenien ne perdorim sipas urdherave perkates te 

Ministrit te Financave 2) Mirëadministrimi i pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Pasuri te Sekuestruara te Mireadministruara

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,400.0 7,500.0 7,500.0

Shpenzime për njësi 49.33 46.88 44.12

Sasia Numer

2015 2016 2017

150 160 170

Përshkrimi Do te kryen inspektime neper subjektet e ligjit te cilat duhet te raportojne informacionin financiar ne formen e RTV e RAD ne Drejtorine e Analizes se 

DPPPP-se ku do te analizohen nga analistet e saj.                                             

Objektivat
 0) Monitorimi i përputhshmërisë ligjore të subjekteve raportuese të ligjit dhe rritja e numrit të subjekteve të trajnuara 1) Monitorimi i përputhshmërisë 

ligjore të subjekteve raportuese të ligjit dhe rritja e numrit të subjekteve të trajnuara 2) Monitorimi i përputhshmërisë ligjore të subjekteve raportuese të 

ligjit dhe rritja e numrit të subjekteve të trajnuara 3) Përpunimi eficent i informacionit financiar të marrë nëpërmjet Raporteve të Transaksioneve të 

Vlerave dhe Raporteve të Aktiviteve të Dyshimta me qëllim zhvillimin e kompletimin e dosjeve që lidhen me procesimin e aktiviteteve te dyshimta

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-9.3 -1.1 -7.1

Shpenzime jashtë projekteve

Akte inspektimesh dhe raporte te trajnimeve te subjekteve raportuese

Sasia 20 8.3 7.7

Totali i Shpenzimeve 8.9 7.1 0

Shpenzime për njësi

2015 2016 2017

Përshkrimi
 Platforma e Teknologjise se Informacionit e mirembajtur dhe e perditesuar sipas standarteve teknologjike te kohes

Objektivat

 0) Përpunimi eficent i informacionit financiar të marrë nëpërmjet Raporteve të Transaksioneve të Vlerave  dhe Raporteve të Aktiviteteve të Dyshimta 

me qëllim zhvillimin e kompletimin e dosjeve që lidhen me procesimin e aktiviteteve financiare kriminale 1) Përpunimi eficent i informacionit financiar të 

marrë nëpërmjet Raporteve të Transaksioneve të Vlerave  dhe Raporteve të Aktiviteteve të Dyshimta me qëllim zhvillimin e kompletimin e dosjeve që 

lidhen me procesimin e aktiviteteve financiare kriminale 2) Përpunimi eficent i informacionit financiar të marrë nëpërmjet Raporteve të Transaksioneve 

të Vlerave  dhe Raporteve të Aktiviteteve të Dyshimta me qëllim zhvillimin e kompletimin e dosjeve që lidhen me procesimin e aktiviteteve financiare 

kriminale 3) Zhvillimi dhe  përmirësimi i bashkëpunimit ndërinstitucional kombëtar e ndërkombëtar si dhe pregatitja e koordinimi i punës për 

bashkëpunimin me organizmat ndërkombëtare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-6.7 -5 -5.9

Shpenzime jashtë projekteve

Platforma e Teknologjise se Informacionit e mirembajtur

Sasia 7.1 6.7 6.3

Totali i Shpenzimeve 0 1.4 0

Shpenzime për njësi



1

mijëra lekë 13,000.0

mijëra lekë 13,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01046

 Produkti E

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 4,400.0

mijëra lekë 2,200.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01046

 Produkti F

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 5,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01046

 Produkti G

Viti Aktual

2014

3500

mijëra lekë 25,300.0

mijëra lekë 7.23

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 15,000.0 15,000.0 15,000.0

Shpenzime për njësi 15,000.0 15,000.0 15,000.0

Sasia Numer 1 1 1

Totali i Shpenzimeve 4,400.0 4,400.0 4,400.0

Shpenzime për njësi 2,200.0 2,200.0 1,466.67

Sasia Numer

2015 2016 2017

2 2 3

Përshkrimi
MoU te nenshkruara me institucione te tjera bashkepuenuese kombetare si dhe Mo U te nenshkruara me homologet e huaj.

Objektivat

 0) Zhvillimi dhe  përmirësimi i bashkëpunimit ndërinstitucional kombëtar e ndërkombëtar si dhe pregatitja e koordinimi i punës për bashkëpunimin me 

organizmat ndërkombëtare 1) Zhvillimi dhe  përmirësimi i bashkëpunimit ndërinstitucional kombëtar e ndërkombëtar si dhe pregatitja e koordinimi i 

punës për bashkëpunimin me organizmat ndërkombëtare 2) Zhvillimi dhe  përmirësimi i bashkëpunimit ndërinstitucional kombëtar e ndërkombëtar si 

dhe pregatitja e koordinimi i punës për bashkëpunimin me organizmat ndërkombëtare 3) Administrimi i pasurive te konfiskuara me Vendim Gjykate te 

formes se prere, nepermjet ruajtjes dhe mirembajtjes se tyre, deri ne shitjen me ane te procedurave te ankandit ose dhenien ne perdorim sipas 

urdherave perkates te Ministrit te Financave

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

15.4 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Memorandume Mirekuptimi te nenshkruara

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 15.4 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,400.0 5,500.0 5,500.0

Shpenzime për njësi 2,700.0 2,750.0 1,833.33

Sasia numer

2015 2016 2017

2 2 3

Përshkrimi
Pasuri te Konfiskuara qe administrohen nga AAPSK me Vendim Gjykate te formes se prere

Objektivat  0) Mirëadministrimi i pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. 1) Administrimi i pasurive te konfiskuara me Vendim Gjykate te formes se prere, 

nepermjet ruajtjes dhe mirembajtjes se tyre, deri ne shitjen me ane te procedurave te ankandit ose dhenien ne perdorim sipas urdherave perkates te 

Ministrit te Financave 2) Mirëadministrimi i pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -33.3

Shpenzime jashtë projekteve

Pasuri te Konfiskuara te tjetersuara

Sasia 0 0 50

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 25,000.0 26,100.0 26,100.0

Shpenzime për njësi 6.94 7.05 6.87

Sasia numer RTV dhe RAD

2015 2016 2017

3600 3700 3800

Përshkrimi Dosje te plota te pregatitura nga analistet e DPPPP-se nga analiza e RTV e RAD te marra nga subjektet raportuese apo informacionet e marra nga 

njesite e huaja homologe                  

Objektivat

 0) Përpunimi eficent i informacionit financiar të marrë nëpërmjet Raporteve të Transaksioneve të Vlerave  dhe Raporteve të Aktiviteteve të Dyshimta 

me qëllim zhvillimin e kompletimin e dosjeve që lidhen me procesimin e aktiviteteve financiare kriminale 1) Përpunimi eficent i informacionit financiar të 

marrë nëpërmjet Raporteve të Transaksioneve të Vlerave  dhe Raporteve të Aktiviteteve të Dyshimta me qëllim zhvillimin e kompletimin e dosjeve që 

lidhen me procesimin e aktiviteteve financiare kriminale 2) Përpunimi eficent i informacionit financiar të marrë nëpërmjet Raporteve të Transaksioneve 

të Vlerave  dhe Raporteve të Aktiviteteve të Dyshimta me qëllim zhvillimin e kompletimin e dosjeve që lidhen me procesimin e aktiviteteve financiare 

kriminale 3) Zhvillimi dhe  përmirësimi i bashkëpunimit ndërinstitucional kombëtar e ndërkombëtar si dhe pregatitja e koordinimi i punës për 

bashkëpunimin me organizmat ndërkombëtare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-46 1.9 -33.3

Shpenzime jashtë projekteve

RTV dhe RAD te analizuara si dhe dosje te perpunuar e te kompletuara

Sasia 100 0 50

Totali i Shpenzimeve 8 1.9 0

Shpenzime për njësi

Sasia 2.9 2.8 2.7



% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 01048

 Produkti A

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 10,840.0

mijëra lekë 3,613.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04206

 Produkti A

Viti Aktual

Sasia numer

2015 2016 2017

4 4 0

Përshkrimi Marredhenie Nderkombetare te Administrates Doganore mem Organizaten Boterore te Doganave,Qendren SELEC si dhe Zyren Nderkombetare te 

Tarifave Doganore

Objektivat
 0)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat e tyre me te mira me qellim unifikimin  e tyre 

1)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat 2)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar 

me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat 3)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe 

me praktikat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

 1).  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat e tyre me te mira me qellim unifikimin  e tyre  2). Sigurimi i 

kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit Doganore.  3).  Krijimi i lehtesirave per operatoret ekonomike nepermjet lehtesimit dhe pershpejtimit te 

procedurave doganore  4).  Parandalimi dhe goditja e shkeljeve doganore dhe trafiqeve te paligjshem.Forcimi i sigurise,mbrojtja e konsumatorit dhe shendetit publik 

,mbrojtja e mjedisit,mbrojtja e pronesise intelektuale (lufta kunder mallrave te fallsifikuar dhe pirate)

 1).  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat  2). Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e 

sistemit Doganore.  3).  Krijimi i lehtesirave per operatoret ekonomike nepermjet lehtesimit dhe pershpejtimit te procedurave doganore  4). Parandalimi dhe goditja e 

shkeljeve doganore dhe trafiqeve te paligjshem.Forcimi i sigurise,mbrojtja e konsumatorit dhe shendetit publik ,mbrojtja e mjedisit,mbrojtja e pronesise intelektuale (lufta 

kunder mallrave te fallsifikuar dhe pirate)

 1).  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat  2). Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e 

sistemit Doganore.  3).  Krijimi i lehtesirave per operatoret ekonomike nepermjet lehtesimit dhe pershpejtimit te procedurave doganore  4). Parandalimi dhe goditja e 

shkeljeve doganore dhe trafiqeve te paligjshem.Forcimi i sigurise,mbrojtja e konsumatorit dhe shendetit publik ,mbrojtja e mjedisit,mbrojtja e pronesise intelektuale (lufta 

kunder mallrave te fallsifikuar dhe pirate)

 1).  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat  2). Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e 

sistemit Doganore.  3).  Krijimi i lehtesirave per operatoret ekonomike nepermjet lehtesimit dhe pershpejtimit te procedurave doganore  4). Parandalimi dhe goditja e 

shkeljeve doganore dhe trafiqeve te paligjshem.Forcimi i sigurise,mbrojtja e konsumatorit dhe shendetit publik ,mbrojtja e mjedisit,mbrojtja e pronesise intelektuale (lufta 

kunder mallrave te fallsifikuar dhe pirate)

Kodi Doganor i Republikes se Shqiperise miratuar me Ligjin nr.8449,date 27.01.1999 (i ndryshuar). -Ligji nr.9881,date 08.09.2008 "Per miratimin e niveleve te Tarifes 

Doganore". -Ligji nr.9461,date 21.12.2005 "Per NOmenkalturen e mallrave dhe Tarifen Doganore" -VKM nr.205,date 13.04.1999,"Per dispozitat Zbatuese te Kodit 

Doganor" (i ndryshuar).Ligji nr 61/2012 "Per akcizat ne Republiken e Shqiperise"

Permiresimi i menaxhimit te Administrates Doganore nepermjet realizimit te te ardhurave me profesionalizem,integritet dhe ndershmeri,ne nje menyre qe krijon 

besueshmeri tek qytetaret dhe kredibilitet me partneret nderkombetar dhe komunitetin e biznesit vendas dhe te huaj.Reduktimi i evazionit fiskal dh ekontrabandes

Shpenzime jashtë projekteve

Marredhenie nderkombetare

-3.9 1.6 -2.6

Menaxhimi i te Ardhurave Doganore

Mbledhja dhe menaxhimi i të ardhurave doganore,lehtësimi i tregtisë  së ligjshme dhe parandalimi e goditja e trafiqeve ilegale me qëllim rritjen e mirëqënies shoqërore.

Nje administrate Doganore e modernizuar qe respekton praktikat me te mira te BE-se e qee operon me efikasitet te larte

Totali i Shpenzimeve -1.2 4.4 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Pajisje per Laboratorin Doganor te cilat do  te sherbejne  per sektorin e analizes se hidrokarbureve,mallrave ushqimore dhe  prodhimeve agrokulturore 

si dhe artikuj te tjere qe nuk konsiderohen si hidrokarbure ose mallra ushqimore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

16.3 1.6 349.9

Blerje makinerish dhe pajisjesh per Laboratorin Kimik -Doganor ne kuader te IPA 2011

Makineri e pajisje per Laboratorin Kimik doganor

Sasia 33.3 0 -100

Totali i Shpenzimeve 55.1 1.6 12.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 16,810.0 17,078.0 19,209.0

Shpenzime për njësi 4,202.5 4,269.5 19,209.0



2014

0

mijëra lekë 109,443.0

mijëra lekë 109,443.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04207

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 53,172.0

mijëra lekë 53,172.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04286

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 100,000.0

mijëra lekë 100,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04288

 Produkti A

Viti Aktual

2014

8

mijëra lekë 90,925.0

mijëra lekë 11,365.63

% ndryshimit

Sasia cope

2015 2016 2017

0 0 0

Sasia asistence

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi Asistence teknike per Administraten Doganore ne ngritje kapacitetesh per Drejtorine e Inteligjences ne fushen e Analizes dhe Menaxhimit te 

Riskut,Drejtorine e Kontrollit Pas Zhdoganimit,Drejtorine e Mbrojtjes se Pronesise Intelektuale si dhe Laboratorit Ki

Objektivat
 0)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat e tyre me te mira me qellim unifikimin  e tyre 

1)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat 2)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar 

me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat 3)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe 

me praktikat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-12.3 -100 0

Asistence Teknike per administraten Doganore ne ngritje kapacitetesh per Drejtorine e Inteligjences ne fushen e analizes dhe menaxhimit te Riskut,Drejtorine e Kontrollit pas zhdoganimit,Drejtorine e Mbrojtjes se Pronesise Intelektuale dhe LKD

Asistence teknike per administraten doganore ne ngriteje kapacitetesh

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -12.3 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 96,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 96,000.0 0.0 0.0

Sasia asistence

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi
Asistence Teknike per zvlillimin e aplikacionit nacional Plotesisht te perputhshem me NCT-se e Be

Objektivat
 0)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat e tyre me te mira me qellim unifikimin  e tyre 

1)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat 2)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar 

me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat 3)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe 

me praktikat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Kontrate asistence teknike per zhvillimin e aplikacionit nacional plotesisht te perputhshem me NCTS (sistemi i ri i komjuterizuar i tranzitit)e Be

Asistence Teknike per zvlillimin e aplikacionit nacional Plotesisht te perputhshem me NCT-se e Be

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia cope

2015 2016 2017

8 0 0

Përshkrimi
Makina te blera

Objektivat

 0)  Parandalimi dhe goditja e shkeljeve doganore dhe trafiqeve te paligjshem.Forcimi i sigurise,mbrojtja e konsumatorit dhe shendetit publik ,mbrojtja 

e mjedisit,mbrojtja e pronesise intelektuale (lufta kunder mallrave te fallsifikuar dhe pirate) 1) Parandalimi dhe goditja e shkeljeve doganore dhe 

trafiqeve te paligjshem.Forcimi i sigurise,mbrojtja e konsumatorit dhe shendetit publik ,mbrojtja e mjedisit,mbrojtja e pronesise intelektuale (lufta 

kunder mallrave te fallsifikuar dhe pirate) 2) Parandalimi dhe goditja e shkeljeve doganore dhe trafiqeve te paligjshem.Forcimi i sigurise,mbrojtja e 

konsumatorit dhe shendetit publik ,mbrojtja e mjedisit,mbrojtja e pronesise intelektuale (lufta kunder mallrave te fallsifikuar dhe pirate) 3) Parandalimi 

dhe goditja e shkeljeve doganore dhe trafiqeve te paligjshem.Forcimi i sigurise,mbrojtja e konsumatorit dhe shendetit publik ,mbrojtja e 

mjedisit,mbrojtja e pronesise intelektuale (lufta kunder mallrave te fallsifikuar dhe pirate)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-81.9 672 -70

Blerja e 8 makinave te specializuara per Drejtorine e antikontrabandes

Makina te blera

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -81.9 672 -70

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 18,135.0 140,000.0 42,000.0

Shpenzime për njësi 18,135.0 140,000.0 42,000.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 178,075.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 22,259.38 0.0 0.0



% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04289

 Produkti A

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 281,975.0

mijëra lekë 140,987.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04302

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04303

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 6,975.0

mijëra lekë 6,975.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01048

 Produkti B

Sasia pika doganore

2015 2016 2017

0 2 0

Përshkrimi
Rikonstruksion i PKK Morine kukes si dhe ndertimi i PKK Hani i Hotit

Objektivat  0) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit Doganore. 1) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit 

Doganore. 2) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit Doganore. 3) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e 

sistemit Doganore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

95.8 -100 0

Faza e dyte e Rebilitimit te PKK Morine Kukes si dhe ndertimit te PKK Hani i Hotit

Pike doganore e rikonstruktuar si dhe pike doganore e re

Totali i Shpenzimeve 95.8 -100 0

Shpenzime për njësi

Sasia cope

2015 2016 2017

0 1 0

Përshkrimi
Fkeme reagimi ne rast alarmi per radioaktivitety si dhe blerje e 9 portaleve te radioaktivitetit ne 9 PKK

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-0.7 6.6 -100

Kontrate blerje dhe instalimi i nje skeme reagimi ne rast alarmi per radioaktivitet ne te gjitha PKK si dhe blerja e portaleve te radioaktivitetit ne 9 PKK

Skeme reagimi ne rast alarmi per radiaktivitet ne te gjitha PKK dhe blerja e portaleve te radioaktivitetit ne 9 PKK

Sasia -100 0 -100

Totali i Shpenzimeve -50.4 113.1 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 140,000.0 298,350.0 0.0

Shpenzime për njësi 140,000.0 149,175.0 0.0

Sasia projekt

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Pjesmarrje ne aktivitetet q ezhhvillohen ne kuader te projektit "Doganat 2013"

Objektivat
 0)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat e tyre me te mira me qellim unifikimin  e tyre 

1)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat 2)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar 

me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat 3)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe 

me praktikat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Pjesmarrje ne programin "Doganat 2013"

Pjesmarrje ne aktivitetet qe zhvillohen ne kuader te projektit "Doganat 2013"

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 218,400.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 218,400.0 0.0

Përshkrimi
Funksionimi normal i veprimtarise se sherbimit doganor shqiptar

Objektivat  0) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit Doganore. 1) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit 

Doganore. 2) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit Doganore. 3) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e 

sistemit Doganore.

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Funksionimi normal i veprimtarise se sherbimit doganor shqiptar    SHERBIM DOGANOR (Sig i kushteve

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0



Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 1,331,419.0

mijëra lekë 1,331,419.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01048

 Produkti C

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 600.0

mijëra lekë 600.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01048

 Produkti D

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 600.0

mijëra lekë 600.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01048

 Produkti E

Viti Aktual

2014

74

Sasia sherbim doganor

2015 2016 2017

1 1 1

Objektivat  0) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit Doganore. 1) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit 

Doganore. 2) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit Doganore. 3) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e 

sistemit Doganore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer ligjesh ,Vkm,Udhezime

2015 2016 2017

3 0 0

Përshkrimi Monitorimi i ndryshimeve dhe perditesimi i ligjit"Kodi doganor",VKM"Per dispozitat zbatuese te kodit Doganor",dhe Udhezimeve perkatese,ne perputhje 

me rregulloret dhe Direktivat e Be-se. P. V per perafrimin ne perputhje te plote te Direktives 2004/48/EC 

Objektivat
 0)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat e tyre me te mira me qellim unifikimin  e tyre 

1)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat 2)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar 

me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat 3)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe 

me praktikat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0.6 0.5 0.1

Shpenzime jashtë projekteve

Monitorimi i ndryshimeve dhe perditesimi i Ligjit "Kodi Doganor",VKM "Per dispozitat zbatuese te Kodit Doganor",si dhe Udhezimeve perkatese,ne perputhje me Rregulloret dhe Direktivat e BE-se

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.6 0.5 0.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,339,300.0 1,345,662.0 1,347,151.0

Shpenzime për njësi 1,339,300.0 1,345,662.0 1,347,151.0

Sasia cope

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Nomenklature e kombinuar e mallrave e njehsuar me CN e Be se numer

Objektivat
 0)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat e tyre me te mira me qellim unifikimin  e tyre 

1)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat 2)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar 

me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat 3)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe 

me praktikat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-66.7 200 0

Shpenzime jashtë projekteve

Nomenklature e kombinuar e mallrave e njehsuar me CN e Be se numer

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 600.0 600.0 600.0

Shpenzime për njësi 200.0 600.0 600.0

Sasia cope

2015 2016 2017

80 0 0

Përshkrimi
 Makina te Sherbimit doganor funksionale 

Objektivat  0) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit Doganore. 1) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit 

Doganore. 2) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit Doganore. 3) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e 

sistemit Doganore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

 Makina te Sherbimit doganor funksionale 

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 600.0 600.0 600.0

Shpenzime për njësi 600.0 600.0 600.0



mijëra lekë 70,801.0

mijëra lekë 956.77

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01048

 Produkti F

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 36,500.0

mijëra lekë 36,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01048

 Produkti G

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 3,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01048

 Produkti H

Viti Aktual

2014

247

mijëra lekë 25,000.0

mijëra lekë 101.21

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04523

 Produkti J

Sasia cope

2015 2016 2017

0 0 1

Përshkrimi
Sistem informatik doganor i mirembajtur dhe modernizuar

Objektivat
 0)  Krijimi i lehtesirave per operatoret ekonomike nepermjet lehtesimit dhe pershpejtimit te procedurave doganore 1)  Krijimi i lehtesirave per 

operatoret ekonomike nepermjet lehtesimit dhe pershpejtimit te procedurave doganore 2)  Krijimi i lehtesirave per operatoret ekonomike nepermjet 

lehtesimit dhe pershpejtimit te procedurave doganore 3)  Krijimi i lehtesirave per operatoret ekonomike nepermjet lehtesimit dhe pershpejtimit te 

procedurave doganore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

1.5 9135.5 -1.8

Shpenzime jashtë projekteve

Sistem informatik doganor i mirembajtur dhe modernizuar

Sasia 8.1 -100 0

Totali i Shpenzimeve 9.7 15.4 -1.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 77,700.0 89,700.0 88,100.0

Shpenzime për njësi 971.25 89,700.0 88,100.0

Sasia  m2

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Rikonstruksion I tarraces laboratorit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-35.6 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Godine  e rikonstruktuar

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -35.6 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 23,500.0 0.0 19,000.0

Shpenzime për njësi 23,500.0 0.0 19,000.0

Sasia numer vendimesh

2015 2016 2017

247 0 0

Përshkrimi
Shlyerja pjesore e detyrimeve ndaj vendimeve gjyqesore per ish punonjes te sherbimit doganor shqiptar si dhe ndaj shoqerive te ndryshme

Objektivat  0) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit Doganore. 1) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit 

Doganore. 2) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit Doganore. 3) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e 

sistemit Doganore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Vendime Gjyqesore te ekzekutuara

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

-20 24600 0

Vendosja e nje sistemi kontrolli dhe instalimi pilot i pajisjeve detektuese per te siguruar mbikqyrjen e materialeve te lendeve radioaktive (ANEA)

Sistem kontrolli dhe pajisje detektuese per te siguruar mbikqyrjen e materialeve  te lendeve radioaktive

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -20 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 20,000.0 20,000.0 20,000.0

Shpenzime për njësi 80.97 20,000.0 20,000.0



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 65,900.0

mijëra lekë 65,900.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04410

 Produkti K

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 48,860.0

mijëra lekë 48,860.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01048

 Produkti L

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 23,250.0

mijëra lekë 23,250.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04524

 Produkti M

Viti Aktual

2014

0

Sasia sistem

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Sistem kontrolli dhe pajisje detektuese per te siguruar mbikqyrjen e materialeve  te lendeve radioaktive

Objektivat

 0)  Parandalimi dhe goditja e shkeljeve doganore dhe trafiqeve te paligjshem.Forcimi i sigurise,mbrojtja e konsumatorit dhe shendetit publik ,mbrojtja 

e mjedisit,mbrojtja e pronesise intelektuale (lufta kunder mallrave te fallsifikuar dhe pirate) 1) Parandalimi dhe goditja e shkeljeve doganore dhe 

trafiqeve te paligjshem.Forcimi i sigurise,mbrojtja e konsumatorit dhe shendetit publik ,mbrojtja e mjedisit,mbrojtja e pronesise intelektuale (lufta 

kunder mallrave te fallsifikuar dhe pirate) 2) Parandalimi dhe goditja e shkeljeve doganore dhe trafiqeve te paligjshem.Forcimi i sigurise,mbrojtja e 

konsumatorit dhe shendetit publik ,mbrojtja e mjedisit,mbrojtja e pronesise intelektuale (lufta kunder mallrave te fallsifikuar dhe pirate) 3) Parandalimi 

dhe goditja e shkeljeve doganore dhe trafiqeve te paligjshem.Forcimi i sigurise,mbrojtja e konsumatorit dhe shendetit publik ,mbrojtja e 

mjedisit,mbrojtja e pronesise intelektuale (lufta kunder mallrave te fallsifikuar dhe pirate)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Projekt

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Perafrimin e legjislacionit  dhe procedurave me BE  nga pikepamja e nderveprimit te sistemeve te IT me sistemet e BE

Objektivat
 0)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat e tyre me te mira me qellim unifikimin  e tyre 

1)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat 2)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar 

me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat 3)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe 

me praktikat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

12.4 -100 0

Projekt binjakezimi per perafrimin e legjislacionit dhe procedurave me Be-ne nga pikepamja e ndrveprimit te sistemeve te IT me sistemet e Be-se

Perafrimin e legjislacionit  dhe procedurave me BE  nga pikepamja e nderveprimit te sistemeve te IT me sistemet e BE

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 12.4 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 74,100.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 74,100.0 0.0 0.0

Sasia 000/leke

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Fonde te ngrira

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

197.1 -79.7 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Fonde te ngrira

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 197.1 -79.7 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 145,140.0 29,400.0 0.0

Shpenzime për njësi 145,140.0 29,400.0 0.0

Sasia projekt

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi Pjesmarrje e stafuit te ADSH Ne aktivitete ,brenda skemes dhe rregullave si nj emundesi per te identifikuar,zhvilluar dhe aplikuar praktikat me te mira 

ne menyre qe administrata jone te veproje me efektoivitet dhe eficense ne mjedisin doganor.

Objektivat
 0)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat e tyre me te mira me qellim unifikimin  e tyre 

1)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat 2)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar 

me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe me praktikat 3)  Perafrimi i Legjislacionit Doganor Shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Europian si dhe 

me praktikat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Pjesmarrje ne projektin Doganat 2020

Pjesmarrje ne aktivitete te organizuaa jashte vendit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0



mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01048

 Produkti N

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01048

 Produkti O

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04301

 Produkti P

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04335

 Produkti Q

Viti Aktual

2014

Sasia numer rikonstruksionesh

2015 2016 2017

3 0 0

Përshkrimi
Rikonstruksione te godinave te Administrates Doganore

Objektivat  0) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit Doganore. 1) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit 

Doganore. 2) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e sistemit Doganore. 3) Sigurimi i kushteve te nevojshme per mirefunksionimin e 

sistemit Doganore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 10 9.1

Shpenzime jashtë projekteve

Rikonstruksione te ndryshme

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 10 9.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,000.0 7,700.0 8,400.0

Shpenzime për njësi 7,000.0 7,700.0 8,400.0

Sasia 000/leke

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Find i lire financim i huaj

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 330.9 -67.7

Shpenzime jashtë projekteve

Fond i lire financim i huaj

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 43.6 -67.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 40,040.0 57,510.0 18,580.0

Shpenzime për njësi 13,346.67 57,510.0 18,580.0

Sasia projekt

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Projekt Binjakezimi per perafrimin e procedurave doganore dhe legjislacionit ne fushen e tarifes

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Kontrate binjakezimi per perafrimin e procedurave doganore dhe legjislacionit ne fushen e tarifes

Projekt Binjakezimi per perafrimin e procedurave doganore dhe legjislacionit ne fushen e tarifes

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 27,000.0 0.0 87,600.0

Shpenzime për njësi 27,000.0 0.0 87,600.0

2015 2016 2017

Përshkrimi
Kontrate sherbimi per zhvillimin e moduleve te ITMS totalisht te perputhshem me ITMse e BE-se

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Kontrate sherbimi per zhvilliin e moduleve te ITMS totalisht te perputhshem me Itms e Be-se

Kontrate sherbimi per zhvillimin e moduleve te ITMS totalisht te perputhshem me ITMse e BE-se

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 264,600.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 264,600.0



0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04558

 Produkti R

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Sasia projekt 0 0 0

Sasia godine

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Godine e re

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Ndertim godine per Degen e Doganes Shengjin,Lezhe

Godine e re

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 231,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 231,000.0

 1). Një deficit buxhetor në nivelin 6,6% te PBB, krahas konsolidimit të stabilitetit makroeknomik të vendit nëpërmjet harmonizimit të politikave fiskale dhe atyre monetare  

2). Vazhdimin e financimit me perparesi te sektoreve prioritare si: arsimi, shendetesia, bujqesia dhe infrastruktura, qe kane nje ndikim te rendesishem ne nivelin dhe 

qendrueshmerine e rritjes ekonomike  3). Sigurimi i nje procesi transparent per vendosjen e tavaneve te PBA 2015-2017, bazuar ne procesin me tre faza. Permiresimi i 

cilesise se Kerkesave per PBA 2015-2017  dhe buxhetit vjetor 2015, krahasuar me vitin e meparshem  4).  Konsolidimi i metejshem i Sistemit te Thesarit me qellim 

prodhimin e raporteve financiare te konsoliduara te zbatimit te buxhetit 2013 dhe paraqitjen e tyre ne kohe dhe me cilesi si pjese e Raportit vjetor te konsoliduar te 

zbatimit te buxhetit qe i paraqitet Kuvendit  5).  Permiresimi i menaxhimit te borxhit ne aspektin afatgjate ne perputhje me targetet e vendosura ne kuadrin makro 2014-

2017 te raportit huamarrje e brendshem/GDP  6).  Permiresimi i menaxhimit te borxhit ne aspektin afatgjate ne perputhje me targetet e vendosura ne kuadrin makro 

2014-2017 te raportit huamarrje e brendshem/GDP

 1).  Një deficit buxhetor në nivelin 4,8% te PBB, krahas konsolidimit të stabilitetit makroeknomik të vendit nëpërmjet harmonizimit të politikave fiskale dhe atyre 

monetare  2).  Vazhdimin e financimit me perparesi te sektoreve prioritare si: arsimi, shendetesia, bujqesia dhe infrastruktura, qe kane nje ndikim te rendesishem ne 

nivelin dhe qendrueshmerine e rritjes ekonomike  3). Sigurimi i nje procesi transparent per vendosjen e tavaneve te PBA 2016-2018, bazuar ne procesin me tre faza. 

Permiresimi i cilesise se Kerkesave per PBA 2016-2018  dhe buxhetit vjetor 2016, krahasuar me vitin e meparshem  4).  Konsolidimi i metejshem i Sistemit te Thesarit 

me qellim prodhimin e raporteve financiare te konsoliduara te zbatimit te buxhetit 2014 dhe paraqitjen e tyre ne kohe dhe me cilesi si pjese e Raportit vjetor te 

konsoliduar te zbatimit te buxhetit qe i paraqitet Kuvendit  5). Permiresimi i menaxhimit te borxhit ne aspektin afatgjate ne perputhje me targetet e vendosura ne kuadrin 

makro 2015-2018 te raportit huamarrje e brendshem/GDP  6). Udheheqja e procesit te implementimit te kuadrit ligjor per menaxhimin financiar dhe kontrollin me fokus 

kryesor ndergjegjesim te titullareve te institucioneve publike.

 1).  Një deficit buxhetor në nivelin 3,4% te PBB, krahas konsolidimit të stabilitetit makroeknomik të vendit nëpërmjet harmonizimit të politikave fiskale dhe atyre 

monetare  2). Vazhdimin e financimit me perparesi te sektoreve prioritare si: arsimi, shendetesia, bujqesia dhe infrastruktura, qe kane nje ndikim te rendesishem ne 

nivelin dhe qendrueshmerine e rritjes ekonomike  3). Sigurimi i nje procesi transparent per vendosjen e tavaneve te PBA 2017-2019, bazuar ne procesin me tre faza. 

Permiresimi i cilesise se Kerkesave per PBA 2017-2019  dhe buxhetit vjetor 2017, krahasuar me vitin e meparshem  4). Konsolidimi i metejshem i Sistemit te Thesarit 

me qellim prodhimin e raporteve financiare te konsoliduara te zbatimit te buxhetit 2015 dhe paraqitjen e tyre ne kohe dhe me cilesi si pjese e Raportit vjetor te 

konsoliduar te zbatimit te buxhetit qe i paraqitet Kuvendit  5).  Permiresimi i menaxhimit te borxhit ne aspektin afatgjate ne perputhje me targetet e vendosura ne kuadrin 

makro 2016-2019 te raportit huamarrje e brendshem/GDP  6).  Udheheqja e procesit te implementimit te kuadrit ligjor per menaxhimin financiar dhe kontrollin me fokus 

kryesor ndergjegjesim te titullareve te institucioneve publike.

0 0 0

Menaxhimi i Shpenzimeve Publike

Fusha e veprimit te ketij programi konsiston ne:  1. Pergatitjen e kuadrit makroekonomik dhe fiskal  2. Planifikimin dhe monitorimin e zbatimit te Programit Buxhetor 

Afatmesem dhe Buxhetit Vjetor te shtetit  3. Menaxhimin e borxhit publik 4.Harmonizimi i menaxhimin financiar dhe kontrollin ne institucionet publike. 5. Hartimi dhe 

miratimi i planeve, programeve dhe strategjive per MFK dhe AB ne sektorin publik. Sigurimi i nje procesi me cilesi te larte dhe transparent dhe pergjegjshmeri per 

zhvillimin dhe implementimin e KBFP ne sektorin publik. 

Politika fiskale qe mbeshtesin konsolidimin fiskal, reduktimin e borxhit publik dhe rritjen e qendrueshme ekonomike;  Permiresim i menaxhimit te shpenzimeve publike, 

me qellim rritjen e vazhdueshme te eficences dhe efektivitetit te perdorimit te tyre; Menaxhim efektiv i borxhit, per te siguruar huamarrjen per buxhetin duke marre ne 

konsiderate koston, por edhe zhvillimin e tregut te kapitaleve. Permiresimi i kuadrit ligjor, ndergjegjesimi i menaxhereve publike per pergjegjshmerine manaxheriale si 

dhe monitorimi i cilesise se sistemeve te MFK ne institucionet publike.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 73,160.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 73,160.0

Nje sistem i menaxhimit te shpenzimeve publike gjitheperfshires dhe transparent qe alokon burimet e qeverisjes qendrore me qellim promovimin e rritjes se shpejte dhe 

te qendrueshme ekonomike dhe nderkohe ruan stabilitetin makroekonomik dhe fiskal, ndertimin dhe funksionimin e sistemeve bashkekohore te menaxhimit financiar dhe 

kontrollit ne institucionet publike per te siguruar qe fondet publike te perdoren me ekonomi, eficence, efektivitet dhe konform kuadrit ligjor ne fuqi ne perputhje me 

prioritetet strategjike te Qeverise te cilat permbushin kriteret e BE per vendet kandidate.



Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00347

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 38,000.0

mijëra lekë 38,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00347

 Produkti B

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 438,000.0

mijëra lekë 438,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00347

 Produkti C

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 24,000.0

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e borxhit publik e permiresuar

Përshkrimi
Permiresimi i struktures se borxhit publik duke ndjekur trendet e kostos se huamarrjes se jashtme e te brendshme                  

Objektivat

 0)  Permiresimi i menaxhimit te borxhit ne aspektin afatgjate ne perputhje me targetet e vendosura ne kuadrin makro 2014-2017 te raportit huamarrje 

e brendshem/GDP 1) Permiresimi i menaxhimit te borxhit ne aspektin afatgjate ne perputhje me targetet e vendosura ne kuadrin makro 2015-2018 te 

raportit huamarrje e brendshem/GDP 2)  Permiresimi i menaxhimit te borxhit ne aspektin afatgjate ne perputhje me targetet e vendosura ne kuadrin 

makro 2016-2019 te raportit huamarrje e brendshem/GDP 3) Permiresimi i menaxhimit te borxhit ne aspektin afatgjate ne perputhje me targetet e 

vendosura ne kuadrin makro 2017-2020 te raportit huamarrje e brendshem/GDP

 1).  Një deficit buxhetor në nivelin 1,3% te PBB, krahas konsolidimit të stabilitetit makroeknomik të vendit nëpërmjet harmonizimit të politikave fiskale dhe atyre 

monetare  2).  Vazhdimin e financimit me perparesi te sektoreve prioritare si: arsimi, shendetesia, bujqesia dhe infrastruktura, qe kane nje ndikim te rendesishem ne 

nivelin dhe qendrueshmerine e rritjes ekonomike  3).  Sigurimi i nje procesi transparent per vendosjen e tavaneve te PBA 2018-2020, bazuar ne procesin me tre faza. 

Permiresimi i cilesise se Kerkesave per PBA 2018-2020  dhe buxhetit vjetor 2018, krahasuar me vitin e meparshem  4). Konsolidimi i metejshem i Sistemit te Thesarit 

me qellim prodhimin e raporteve financiare te konsoliduara te zbatimit te buxhetit 2016 dhe paraqitjen e tyre ne kohe dhe me cilesi si pjese e Raportit vjetor te 

konsoliduar te zbatimit te buxhetit qe i paraqitet Kuvendit  5). Permiresimi i menaxhimit te borxhit ne aspektin afatgjate ne perputhje me targetet e vendosura ne kuadrin 

makro 2017-2020 te raportit huamarrje e brendshem/GDP  6). Udheheqja e procesit te implementimit te kuadrit ligjor per menaxhimin financiar dhe kontrollin me fokus 

kryesor ndergjegjesim te titullareve te institucioneve publike.

Menaxhimi i financave publike: Indikatoret vleresues PEFA ata qe i referohen raportit te PEFA-s: PEFA-1: PEFA-2: PEFA-3: PEFA-4: PEFA-5: PEFA-6: PEFA-8: PEFA-

10: PEFA-11: PEFA-12: PEFA-16: PEFA-17: PEFA-24: PEFA-25: Pergatitja, zbatimi dhe raportimi transparent i buxhetit sipas Indikatoreve ROSC qe i referohen raportit 

(ROSC) te FMN-se mbi Transparencen Fiskale: ROSC 3:   Raportet financiare te hartuara sipas standarteve te GFS 2001 dhe qe plotesojne kriteret e anetaresimit ne 

BE. Modeli COSO i kontrollit te brendshem.

-5.3 5.6 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit te buxhetit i paraqitur per miratim Keshillit te Ministrave

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -5.3 5.6 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 36,000.0 38,000.0 38,000.0

Shpenzime për njësi 36,000.0 38,000.0 38,000.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer

2015 2016 2017

1 1 1

-4.8 -3.2 0.5

Shpenzime jashtë projekteve

Akte ligjore dhe nenligjore per MFK te pergatitura, te shperndara dhe monitoruara.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -4.8 -3.2 0.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 417,000.0 403,600.0 405,600.0

Shpenzime për njësi 417,000.0 403,600.0 405,600.0

Sasia numer

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit te buxhetit i paraqitur per miratim Keshillit te Ministrave sipas standarteve te kerkuara ne Ligjin Organik te Buxhetit

Objektivat

 0)  Konsolidimi i metejshem i Sistemit te Thesarit me qellim prodhimin e raporteve financiare te konsoliduara te zbatimit te buxhetit 2013 dhe 

paraqitjen e tyre ne kohe dhe me cilesi si pjese e Raportit vjetor te konsoliduar te zbatimit te buxhetit qe i paraqitet Kuvendit 1)  Konsolidimi i 

metejshem i Sistemit te Thesarit me qellim prodhimin e raporteve financiare te konsoliduara te zbatimit te buxhetit 2014 dhe paraqitjen e tyre ne kohe 

dhe me cilesi si pjese e Raportit vjetor te konsoliduar te zbatimit te buxhetit qe i paraqitet Kuvendit 2) Konsolidimi i metejshem i Sistemit te Thesarit me 

qellim prodhimin e raporteve financiare te konsoliduara te zbatimit te buxhetit 2015 dhe paraqitjen e tyre ne kohe dhe me cilesi si pjese e Raportit 

vjetor te konsoliduar te zbatimit te buxhetit qe i paraqitet Kuvendit 3) Konsolidimi i metejshem i Sistemit te Thesarit me qellim prodhimin e raporteve 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 21,000.0 34,000.0 34,000.0

Sasia Numer aktesh

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Pergatitja e akteve ligjore dhe nenligjore per MFK. ketu futet dhe shperndarja e tyre se bashku me monitorimin per zbatimin e tyre.

Objektivat

 0)  Permiresimi i menaxhimit te borxhit ne aspektin afatgjate ne perputhje me targetet e vendosura ne kuadrin makro 2014-2017 te raportit huamarrje 

e brendshem/GDP 1) Udheheqja e procesit te implementimit te kuadrit ligjor per menaxhimin financiar dhe kontrollin me fokus kryesor ndergjegjesim te 

titullareve te institucioneve publike. 2)  Udheheqja e procesit te implementimit te kuadrit ligjor per menaxhimin financiar dhe kontrollin me fokus kryesor 

ndergjegjesim te titullareve te institucioneve publike. 3) Udheheqja e procesit te implementimit te kuadrit ligjor per menaxhimin financiar dhe kontrollin 

me fokus kryesor ndergjegjesim te titullareve te institucioneve publike.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



mijëra lekë 24,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00347

 Produkti D

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 30,000.0

mijëra lekë 30,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00347

 Produkti E

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 39,000.0

mijëra lekë 39,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

-12.5 61.9 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal i perditesuar dhe i miratuar nga KPS.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -12.5 61.9 0

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi 21,000.0 34,000.0 34,000.0

Shpenzime jashtë projekteve

Projektbuxheti vjetor i pergatitur dhe i paraqitur per miratim ne Keshillin e Ministrave

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 20 5.6 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 36,000.0 38,000.0 38,000.0

Shpenzime për njësi 36,000.0 38,000.0 38,000.0

Sasia numer

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal i pergatitur dhe i perditesuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Politikave Makroekonomike dhe Fiskale ne 

bashkepunim me Drejtorine e Pergjithshme te Buxhetit, qe me pas i paraqitet per shqyrtim dhe miratim KPS.

Objektivat

 0) Një deficit buxhetor në nivelin 6,6% te PBB, krahas konsolidimit të stabilitetit makroeknomik të vendit nëpërmjet harmonizimit të politikave fiskale 

dhe atyre monetare 1)  Një deficit buxhetor në nivelin 4,8% te PBB, krahas konsolidimit të stabilitetit makroeknomik të vendit nëpërmjet harmonizimit të 

politikave fiskale dhe atyre monetare 2)  Një deficit buxhetor në nivelin 3,4% te PBB, krahas konsolidimit të stabilitetit makroeknomik të vendit 

nëpërmjet harmonizimit të politikave fiskale dhe atyre monetare 3)  Një deficit buxhetor në nivelin 1,3% te PBB, krahas konsolidimit të stabilitetit 

makroeknomik të vendit nëpërmjet harmonizimit të politikave fiskale dhe atyre monetare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

20 5.6 0

2.6 2.5 -4.9

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 2.6 2.5 -4.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 40,000.0 41,000.0 39,000.0

Shpenzime për njësi 40,000.0 41,000.0 39,000.0

Sasia numer

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Projektligji i buxhetit vjetor i pergatitur nga Ministria e Financave dhe i derguar ne Keshillin e Ministrave brenda afateve dhe standarteve te kerkuara 

nga Ligji i ri Organik i Buxhetit                  

Objektivat

 0) Vazhdimin e financimit me perparesi te sektoreve prioritare si: arsimi, shendetesia, bujqesia dhe infrastruktura, qe kane nje ndikim te rendesishem 

ne nivelin dhe qendrueshmerine e rritjes ekonomike 1)  Vazhdimin e financimit me perparesi te sektoreve prioritare si: arsimi, shendetesia, bujqesia 

dhe infrastruktura, qe kane nje ndikim te rendesishem ne nivelin dhe qendrueshmerine e rritjes ekonomike 2) Vazhdimin e financimit me perparesi te 

sektoreve prioritare si: arsimi, shendetesia, bujqesia dhe infrastruktura, qe kane nje ndikim te rendesishem ne nivelin dhe qendrueshmerine e rritjes 

ekonomike 3)  Vazhdimin e financimit me perparesi te sektoreve prioritare si: arsimi, shendetesia, bujqesia dhe infrastruktura, qe kane nje ndikim te 

rendesishem ne nivelin dhe qendrueshmerine e rritjes ekonomike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Menaxhimi i te Ardhurave TatimoreProgrami

Mbledhja dhe administrimi i te ardhurave tatimore, taksave kombetare dhe kontributeve te sigurimeve shoqerore shendetesore ne Republiken e Shqiperise

Mbledhja e te ardhurave tatimore, jotatimore dhe kontributeve te sigurimeve shoqerore e shendetesore te parashikuara, nepermjet ushtrimit te kompetencave te 

atribuara nga legjislacioni fiskal me qellim zvogelimin e hendekut tatimor (ndryshimi midis te ardhurave qe duhet te mblidhen dhe atyre qe mblidhen ne fakt), duke ofruar 

gjithashtu asistim dhe nxitje te tatimpaguesve ne menyre qe ata te deklarojne dhe paguajne vullnetarisht ne kohe detyrimet e duhura tatimore.

 1) Realizimi i mbledhje se te ardhurave tatimore, jotatimore dhe kontributeve te sigurimeve shoqerore e shendetesore duke detajuar nje tregues ndaj GDP ne tatimet 

direkte, TVSh , kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore.  2) Zhvillimi i infrastruktures se TIK (teknologjise se informacionit dhe komunikimit) nisur nga 

ndryshimet ligjore ne zhvillim. 3) Pjesmarrja aktive institucionale ne implementimin e sistemit e-taxation. 4) Reformimi i Administrates Tatimore Qendrore diktuar nga 

kerkesat e rishikuara te standarteve institucionale.

Administrimi me eficense dhe efektivitet i sistemit tatimor, per mbledhjen e te ardhurave tatimore ne menyre qe te sigurohet financimi i programeve te Qeverise, Roli 

keshellimor i organeve tatimore ne pergatitjen e kuadrit ligjor fiskel te Republikes se Shqiperise



Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 1 (2014)

Viti 2 (2015)

Viti 3 (2016)

 1) Realizimi i mbledhje se te ardhurave tatimore, jotatimore dhe kontributeve te sigurimeve shoqerore e shendetesore duke detajuar nje tregues ndaj GDP ne tatimet 

direkte, TVSh , kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore.  2) Zhvillimi i infrastruktures se TIK (teknologjise se informacionit dhe komunikimit) nisur nga 

ndryshimet ligjore ne zhvillim. 3) Pjesmarrja aktive institucionale ne implementimin e sistemit e-taxation. 4) Reformimi i Administrates Tatimore Qendrore diktuar nga 

kerkesat e rishikuara te standarteve institucionale.

 1) Realizimi i mbledhje se te ardhurave tatimore, jotatimore dhe kontributeve te sigurimeve shoqerore e shendetesore duke detajuar nje tregues ndaj GDP ne tatimet 

direkte, TVSh, kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore . 2) Realizimi i matjes se hendekut tatimor me metodologjite bashkekohore. 3)Zhvillimi i 

infrastruktures se TIK (teknologjise se informacionit dhe komunikimit) duke implementuar ndryshimet ligjore .4) Krijimi i qendres se kontabilitetit tatimor. 5)  Fillimi i 

procesit te digitalizimit ne masen 35% te arkivave te DPT .

 1) Realizimi i mbledhje se te ardhurave tatimore, jotatimore dhe kontributeve te sigurimeve shoqerore e shendetesore duke detajuar nje tregues ndaj GDP ne tatimet 

direkte , TVSh , kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore2)Rritja e kultures fiskale te tatimpaguesve per hendekun tatimor. 3)  Promovimi i kultures se 

sherbimit, nepermjet krijimit te ambienteve bashkohore te punes dhe sherbimit ndaj tatimpaguesve  qe i pergjigjet reformimit te administrates tatimore. 4) Zhvillimi i 

projektit te digitalizimit ne masen 70% te arkivave te DPT dhe menaxhimit te dokumentave . 5) Zhvillimi i metejshem i infrastruktures se TIK (teknologjise se 

informacionit dhe komunikimit) bazuar ne  ndryshimet ligjore.

 1) Realizimi i mbledhje se te ardhurave tatimore, jotatimore dhe kontributeve te sigurimeve shoqerore e shendetesore duke detajuar nje tregues ndaj GDP ne tatimet 

direkte , TVSh , kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore.  2) Zhvillimi i metejshem i infrastruktures se TIK (teknologjise se informacionit dhe komunikimit) 

bazuar ne  ndryshimet ligjore . 3) Zhvillimi i projektit te shkembimit te informacionit on-line me institucione te tjera relevante. 4) Perfundimi i projektit te digitalizimit ne 

masen 100%  te arkivave te DPT dhe menaxhimit te dokumentave.  5)Zhvillimi i projektit te shkembimit te informacionit intrakomunitar  

Raporti i numrit te tatimpaguesve te regjistruar dhe qe paguajne detyrimet me numrin e punonjesve te administrates tatimore qendrore ne shkalle vendi jo me pak se 50 

subjekte. Koha mesatare qe i nevojitet nje tatimpaguesi per te deklaruar dhe paguar detyrimet e tij tatimore te mos jete me shume se 3 ore. Mesatarja e diteve te 

nevojshme per te identifikuar dhe njoftuar deklaruesit me vonese, mosdeklarimet dhe ata qe paguajne me pak se deklarimi jo me shume se 5 dite nga konstatimi.                                                                              

Programi Ekzekutimi i pagesave te ndryshme

1. Fonde per shlyerjen e detyrimeve qe rrjedhin nga marreveshjet ekzistuese dhe te reja qe mund te nenshkruhen me institucionet financiare me angazhim rajonal dhe 

nderkombetar. 

2. Fonde per mbeshtetjen e aktivitetit te institucioneve te varesise se Ministrise se Financave (Bursa e Tiranes) ne zbatim te legjislacionit ne fuqi. 

3. Fonde per ekzekutimin e detyrimeve qe rrjedhin nga vendimet gjyqesore te prapambetura dhe te mundshme per te lindur ne periudhen 2015-2017. 

4. Fonde per kryerjen e pagesave te menjehershme te kerkuara nga levizjet e personelit.

5. Te tjera (kosto bankare e kthimit te pagesave elektronike te transaksioneve te qeverisjes se pergjithshme etj.).

1. Permbushjen ne kohe te detyrimeve qe lindin nga marreveshjet ekzistuese dhe te reja qe mund te nenshkruhen me institucionet financiare me angazhim rajonal dhe 

nderkombetar.

2. Mbeshtetjen e institucioneve financiare bazuar ne legjislacionin ne fuqi 

3. Ekzekutimin e te gjitha detyrimeve qe rrjedhin nga vendimet gjyqesore 

4. Kryerjen e pagesave te menjehereshme ne favor te funksionareve, personelit, sistemit bankar etj.

1. Zbatimi i procedurave te pagesave te programit.

2. Ekzekutimi i pagesave te ndryshme ne perputhje me programin afatgjate te Qeverise.

3. Respektimi rigoroz i kerkesave qe rrjedhin nga marreveshjet, aktet dhe vendimet gjyqesore. 

1. Ekzekutimi ne kohe i pagesave te Qeverise Shqiptare ndaj institucioneve financiare me angazhim rajonal dhe nderkombetare per permbushjen e detyrimeve 

ekzistuese qe rrjedhin nga pjesemarja ne kapitalin e nenshkruar apo nga rritja e kapitalit si dhe parashikimi i detyrimeve te reja. 

2. Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore ne kohe (menjehere pasi marrin formen e prere) me fondet buxhetore ne dispozicion, duke patur perparesi ndaj pagesave te tjera 

dhe duke synuar rritjen e pergjegjshmerise se menaxhereve ne vendimarrje. 

3. Mbeshtetja financiare per institucione ne varesi te Ministrise se Financave (Bursa e Tiranes) ne perputhje me strategjine e zhvillimit te tyre dhe kuadrin ligjor; delegimi i 

pergjegjesise dhe buxhetit ne institucionet e interesuara per kryerjen e pagesave te menjehereshme ne favor te te treteve; pagesa ne kohe duke ndjekur standartet me 

te mira te menaxhimit e kontrollit financiar per detyrimet ndaj funksionareve te larte.

1. Ekzekutimi ne kohe i pagesave te Qeverise Shqiptare ndaj institucioneve financiare me angazhim rajonal dhe nderkombetare per permbushjen e detyrimeve 

ekzistuese qe rrjedhin nga pjesemarja ne kapitalin e nenshkruar apo nga rritja e kapitalit si dhe parashikimi i detyrimeve te reja. 

2. Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore ne kohe (menjehere pasi marrin formen e prere) me fondet buxhetore ne dispozicion, duke patur perparesi ndaj pagesave te tjera 

dhe duke synuar rritjen e pergjegjshmerise se menaxhereve ne vendimarrje. 

3. Mbeshtetja financiare per institucione ne varesi te Ministrise se Financave (Bursa e Tiranes) ne perputhje me strategjine e zhvillimit te tyre dhe kuadrin ligjor; delegimi i 

pergjegjesise dhe buxhetit ne institucionet e interesuara per kryerjen e pagesave te menjehereshme ne favor te te treteve; pagesa ne kohe duke ndjekur standartet me 

te mira te menaxhimit e kontrollit financiar per detyrimet ndaj funksionareve te larte.



Viti 4 (2017)

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00348

 Produkti A

Viti Aktual

2014

6

mijëra lekë 40,000.0

mijëra lekë 6,667.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00348

 Produkti B

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 833.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00348

 Produkti C

1. Ekzekutimi ne kohe i pagesave te Qeverise Shqiptare ndaj institucioneve financiare me angazhim rajonal dhe nderkombetare per permbushjen e detyrimeve 

ekzistuese qe rrjedhin nga pjesemarja ne kapitalin e nenshkruar apo nga rritja e kapitalit si dhe parashikimi i detyrimeve te reja. 

2. Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore ne kohe (menjehere pasi marrin formen e prere) me fondet buxhetore ne dispozicion, duke patur perparesi ndaj pagesave te tjera 

dhe duke synuar rritjen e pergjegjshmerise se menaxhereve ne vendimarrje. 

3. Mbeshtetja financiare per institucione ne varesi te Ministrise se Financave (Bursa e Tiranes) ne perputhje me strategjine e zhvillimit te tyre dhe kuadrin ligjor; delegimi i 

pergjegjesise dhe buxhetit ne institucionet e interesuara per kryerjen e pagesave te menjehereshme ne favor te te treteve; pagesa ne kohe duke ndjekur standartet me 

te mira te menaxhimit e kontrollit financiar per detyrimet ndaj funksionareve te larte.

1. Ekzekutimi ne kohe i pagesave te Qeverise Shqiptare ndaj institucioneve financiare me angazhim rajonal dhe nderkombetare per permbushjen e detyrimeve 

ekzistuese qe rrjedhin nga pjesemarja ne kapitalin e nenshkruar apo nga rritja e kapitalit si dhe parashikimi i detyrimeve te reja. 

2. Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore ne kohe (menjehere pasi marrin formen e prere) me fondet buxhetore ne dispozicion, duke patur perparesi ndaj pagesave te tjera 

dhe duke synuar rritjen e pergjegjshmerise se menaxhereve ne vendimarrje. 

3. Mbeshtetja financiare per institucione ne varesi te Ministrise se Financave (Bursa e Tiranes) ne perputhje me strategjine e zhvillimit te tyre dhe kuadrin ligjor; delegimi i 

pergjegjesise dhe buxhetit ne institucionet e interesuara per kryerjen e pagesave te menjehereshme ne favor te te treteve; pagesa ne kohe duke ndjekur standartet me 

te mira te menaxhimit e kontrollit financiar per detyrimet ndaj funksionareve te larte.

1. Zbatimi rigoroz i ligjit te "Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit te Brendshem", manualeve, si dhe legjislacionit e marreveshjeve ne ekzekutimin dhe permbushjen e 

detyrimeve qe ka Ministria e Financave ne emer te Qeverise Shqiptare ndaj institucioneve te ndryshme nderkombetare. 

2. Krijimi i kushteve per institucionet buxhetore te marrin pergjegjesine menaxheriale dhe financiare per te perballuar kostot e vendimeve gjyqesore duke zhvendosur 

kete nga Ministria e Financave. 

3. Aplikimi i procedurave te zhvilluara nga Njesia e Harmonizimit te Menaxhimit e Kontrollit financiar ne ekzekutimin e pagesave te ketij programi ne kohe.

Shpenzime jashtë projekteve

Pagesa te menjehershme te kerkuara nga levizjet e personelit

Përshkrimi
Fonde per kryerjen e pagesave te menjehershme te kerkuara nga levizjet e personelit

Objektivat

0) Ekzekutimi i vendimeve gjygjesore ne kohe sa me te shkurter pasi merr formen e prere ne perputhje me fondet buxhetore ne dispozicion. 1) 

Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore ne kohe (menjehere pasi marrin formen e prere) me fondet buxhetore ne dispozicion, duke patur perparesi ndaj 

pagesave te tjera dhe duke synuar rritjen e pergjegjshmerise se menaxhereve ne vendimarrje. pagesa ne kohe duke ndjekur standartet me te mira te 

menaxhimit e kontrollit financiar per detyrimet ndaj funksionareve te larte. 2) Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore ne kohe (menjehere pasi marrin formen 

e prere) me fondet buxhetore ne dispozicion, duke patur perparesi ndaj pagesave te tjera dhe duke synuar rritjen e pergjegjshmerise se menaxhereve 

ne vendimarrje. pagesa ne kohe duke ndjekur standartet me te mira te menaxhimit e kontrollit financiar per detyrimet ndaj funksionareve te larte. 3) 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer pagesash

2015 2016 2017

6 6 6

Totali i Shpenzimeve 40,000.0 40,000.0 40,000.0

Shpenzime për njësi 6,667.0 6,667.0 6,667.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Ruajtja dhe zhvillimi i kapaciteteve te Burses se Tiranes.

Përshkrimi
Fonde per mbeshtetjen e aktivitetit te institucioneve te varesise se Ministrise se Financave (sistemi i funksionimit te Burses se Tiranes) ne zbatim te 

legjislacionit ne fuqi. 

Objektivat

0) Mbeshtetja financiare per institucione ne varesi te Ministrise se Financave (Bursa e Tiranes) ne perputhje me strategjine e zhvillimit te tyre dhe 

kuadrin ligjor 1) Mbeshtetja financiare per institucione ne varesi te Ministrise se Financave (Bursa e Tiranes) ne perputhje me strategjine e zhvillimit te 

tyre dhe kuadrin ligjor 2) Mbeshtetje per institucionet e varesise (Bursa e Tiranes) bazuar ne strtetegjine afatmesme te tyre 3) Eleminim i mbeshtetjes 

financiare per institucionet financiare te varesise se Ministrise se Financave (Bursa e Tiranes) duke bere eficente funksionimin e tyre te pavarur 

financiarisht nga buxheti

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer transfertash

2015 2016 2017

12 12 12

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 833.0 833.0 833.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore.

Përshkrimi Fonde per ekzekutimin e detyrimeve qe rrjedhin nga vendimet gjyqesore te prapambetura dhe te mundshme per te lindur ne periudhen ne vijim. 



Viti Aktual

2014

200

mijëra lekë 100,000.0

mijëra lekë 500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00348

 Produkti D

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 718,950.0

mijëra lekë 359,475.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

C.5 Kodi i Grupit 11

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

08140

09120

09230

09240

Misioni i Ministrisë së Arsimit dhe të Sportit është të sigurojë: 

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Planifikimi, Menaxhimi dhe 

Administrimi

Reformimi dhe rritja  e  kapaciteteve menaxhuese të sistemit arsimor. Përmirësimi i skemës së 

menaxhimit të sistemit arsimor, nëpërmjet menaxhimit me bazë performance dhe rritjes së 

kapaciteteve në të gjitha nivelet e shërbimit. Përparësi do të jenë: eficenca  në përdorim e burimeve 

financiare dhe materiale në arsim; efektiviteti në   përdorimin e burimeve njerëzore: rritja e  

kapaciteteve dhe aftësive menaxhuese në nivelin qendror (MAS), rajonal (DAR dhe ZA), lokal 

(shkollat) si dhe i institucioneve që varen nga MAS:  vendosja e  mekanizmave  transparente te 

Zhvillimi i Sportit Sigurimi dhe mbrojtja e të drejtave të shtetasve, që merren me edukim fizik dhe sport, në përputhje 

me Kartën Evropiane të Sportit dhe me rekomandimet e organizatave ndërkombëtare në këtë fushë. 

zbatimin dhe përmiresimin e politikave shteterore për sportin Elitar dhe sportin në institucionet 

arsimore në  drejtimin organizativ, teknik dhe funksional,  qëndror dhe lokal. Krijimin e shanceve të 

barabarta dhe kushteve për  pjesmarrjen në aktivitete sportive të të gjithë shtetasve shqiptar 

mbështetur në të drejtat e njeriut për të ushtruar aktivitet fizik e sportiv, duke krijuar infrastrukturën e 

Arsimi Baze (perfshire parashkollorin) Siguron një shërbim më cilësor në sistemin e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë. Siguron arsim të 

mbështetur në të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të fëmijëve në veçanti; krijimin e shanseve dhe 

kushteve të barabarta arsimimi  për  të gjithë fëmijët; përmirësimin e metodikave të mësimdhënies e 

mësimnxënies,  konsolidimin e  kurrikulës; reduktimin në zero të braktisjes shkollore dhe përfshirjen e 

të gjithë fëmijëve 5vjeçarë në vit përgatitor. Në bashkëpunim me njësitë bazë të qeverisjes vendore, 

përgatit kushtet e nevojshme që të gjithë fëmijët të ndjekin arsimin parashkollor.

1.Edukimin e vlerave demokratike e kombëtare dhe zotërimin e njohurive dhe shprehive për ekonominë moderne të tregut; 2. Edukim të mbështetur në 

të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të fëmijëve në veçanti; 3. Edukim cilësor; 4. Sipas nevojave dhe interesave të individit, komunitetit dhe shoqërisë 

në përgjithësi; 5. Sipas standardeve evropiane;  6. Barazi të shanseve për arsimim për të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë; 6. Arsimim bazë 

për të gjithë; 7. Përshtatshmërinë e sistemit arsimor ndaj ndryshimeve; 8. Mekanizmat e përgjegjshmërisë së shërbimit arsimor ndaj klientëve të 

drejtpërdrejt dhe shoqërisë civile në tërësi; 9. Efektivitetin e administratës arsimore qendrore dhe të njësive të saj vartëse; 10. Efektivitetin dhe 

efiçencën e burimeve njerëzore në arsim; 11. Maksimizimin, efektivitetin dhe efiçiencën e burimeve financiare dhe materiale në arsim 

Arsimi i Mesem (i pergjithshem) Programi synon krijimin e shanseve të barabarta për të gjithë nxënësit për një arsim cilësor, masiv 

dhe bashkëkohor; mirë menaxhim të burimeve njerëzore; fuqizimin dhe rritjen e autonomisë shkollore;  

shtrirjen dhe zgjerimin e arsimit të mesëm të përgjithshëm;  për rritjen e   nivelit të arsimimit të 

popullsisë, për ta përafruar atë me standardet evropiane, për të përgatitur qytetarë më të aftë për një 

shoqëri demokratike.

Arsimi Profesional Ofrimi i arsimit dhe formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit. Përmirësimi i rrjetit  të 

ofruesve të AFP-së dhe diversifikimi i ofertës së arsimit dhe formimit profesional. Rishikimi dhe 

përmirësimi i bazës ligjore për zhvillimin e mëtejshëm të AFP-së dhe Rritja e imazhit të arsimit dhe 

formimit profesional dhe përmirësimi i informimit rreth kualifikimeve dhe ofertave në AFP. Forcimi i 

lidhjeve ndërmjet të nxënit dhe punës dhe lehtësimi i kalimit në punë. Rritja e numrit të punësimeve të 

nxënësve dhe kursantëve të arsimit dhe formimit profesional. Përmirësimi i kompetencave të 

Përshkrimi Fonde per ekzekutimin e detyrimeve qe rrjedhin nga vendimet gjyqesore te prapambetura dhe te mundshme per te lindur ne periudhen ne vijim. 

Objektivat

 0) Ekzekutimi i vendimeve gjygjesore ne kohe sa me te shkurter pasi merr formen e prere ne perputhje me fondet buxhetore ne dispozicion. 1) 

Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore ne kohe (menjehere pasi marrin formen e prere) me fondet buxhetore ne dispozicion, duke patur perparesi ndaj 

pagesave te tjera dhe duke synuar rritjen e pergjegjshmerise se menaxhereve ne vendimarrje. 2)  Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore ne kohe 

(menjehere pasi marrin formen e prere) me fondet buxhetore ne dispozicion, duke patur perparesi ndaj pagesave te tjera dhe duke synuar rritjen e 

pergjegjshmerise se menaxhereve ne vendimarrje.  3) Ekzekutimi i vendimeve gjyqesore ne kohe (menjehere pasi marrin formen e prere) me fondet 

buxhetore ne dispozicion, duke patur perparesi ndaj pagesave te tjera dhe duke synuar rritjen e pergjegjshmerise se menaxhereve ne vendimarrje. 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer vendimesh gjyqesore

2015 2016 2017

200 200 200

Totali i Shpenzimeve 718,950.0 769,950.0 769,950.0

Shpenzime për njësi 359,475.0 384,975.0 384,975.0

Sasia 0 0.00 0

Totali i Shpenzimeve 0 51,000.00 0

Shpenzime për njësi 0 25,500.00 0

Totali i Shpenzimeve 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Shpenzime për njësi 500.0 500.0 500.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Derdhja e pjesmarrjeve ne kapital.

Përshkrimi
Fonde per shlyerjen e detyrimeve qe rrjedhin nga marreveshjet ekzistuese dhe te reja qe mund te nenshkruhen me institucionet financiare me 

angazhim rajonal dhe nderkombetar

Objektivat

0) Pagesa e detyrimeve ne kohe per pjesemarrjet ne kapital prane institucioneve financiare dhe parashikimi i detyrimeve te reja per periudhen 

afatmesme. 1) Ekzekutimi ne kohe i pagesave te Qeverise Shqiptare ndaj institucioneve financiare me angazhim rajonal dhe nderkombetare per 

permbushjen e detyrimeve ekzistuese qe rrjedhin nga pjesemarja ne kapitalin e nenshkruar apo nga rritja e kapitalit si dhe parashikimi i detyrimeve te 

reja. 2) Ekzekutimi ne kohe i pagesave te Qeverise Shqiptare ndaj institucioneve financiare me angazhim rajonal dhe nderkombetare per permbushjen 

e detyrimeve ekzistuese qe rrjedhin nga pjesemarja ne kapitalin e nenshkruar apo nga rritja e kapitalit si dhe parashikimi i detyrimeve te reja. 3) 

Ekzekutimi ne kohe i pagesave te Qeverise Shqiptare ndaj institucioneve financiare me angazhim rajonal dhe nderkombetare per permbushjen e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer pagesash

2015 2016 2017

2 2 2



09450

09770

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Arsimi Profesional Ofrimi i arsimit dhe formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit. Përmirësimi i rrjetit  të 

ofruesve të AFP-së dhe diversifikimi i ofertës së arsimit dhe formimit profesional. Rishikimi dhe 

përmirësimi i bazës ligjore për zhvillimin e mëtejshëm të AFP-së dhe Rritja e imazhit të arsimit dhe 

formimit profesional dhe përmirësimi i informimit rreth kualifikimeve dhe ofertave në AFP. Forcimi i 

lidhjeve ndërmjet të nxënit dhe punës dhe lehtësimi i kalimit në punë. Rritja e numrit të punësimeve të 

nxënësve dhe kursantëve të arsimit dhe formimit profesional. Përmirësimi i kompetencave të 

Arsimi Universitar Programi i Arsimit Universitar synon zhvillimin e Arsimit të Lartë në përputhje me kërkesat e procesit 

të Bolonjës dhe të Hapsirës Evropiane të Arsimit të Lartë (HEAL) në funksion të progresit të vendit 

dhe integrimit  evropian. Sistemi i financimit të arsimit të lartë reformohet për të optimizuar burimet 

financiare që në nivel kombëtar shkojnë në mbështetje të Arsimit të Lartë. Kjo reformë i përgjigjet 

kërkesës së lartë për shkollim, krijon hapësirën reale për nxitjen e partneritetit publik privat (PPP) dhe 

rrit autonominë qeverisëse  të IAL. Ofrimi i studimeve universitare në të tre ciklet e studimit synohet 

Fonde per Shkencen Programi për Kërkimin Fondamental dhe Fondin e Ekselencës synon të mbeshtese kërkimin 

shkencor sipas  prioriteteve kombëtare të zhvillimit shoqëror, ekonomik dhe kulturor të vendit, si dhe 

tendencave të zhvillimeve globale në shërbim të IAL-ve e komunitetit shkencor. Në këtë kuadër 

kërkohet që puna kërkimore-shkencore të vihet në funksion të zgjidhjes së problemeve dhe ofrimit të 

alternativave për zhvillimin e vendit.

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

1. Përmirësimi i skemës së P M në përputhje me standardet dhe procedurat ligjore, implementimin e suksesshem të planeve strategjike dhe objektivave kombëtare të 

zhvillimit të arsimit.  2. Decentralizimi i shërbimit arsimor e rritja e autonomisë së shkollave, fuqizimi  kapacitetet PM  ne shkolle, në nivelin rajonal dhe në nivelet 

qendrore të politikbërjes dhe menaxhimit te sistemit.  3. Mirëmenaxhimi i burimeve njerëzore, duke synuar në rritjen e kompetencave profesionale, nëpërmjet trajnimeve, 

shkëmbimit te  eksperiencave, metodave  të vleresimit dhe vetevlerësimit, etj.  4.Përditësimi i sistemit të informacionit në sektor, që të sigurojë bazë informative të plotë 

për PM në  të gjithë sistemin arsimor.   5. Rritja e aftësive vleresuese dhe vetevleresuese në sistem për sa i përket PM  duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm dhe 

transparent monitorimi, auditimi dhe inspektimi i  30% te  institucioneve  arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare.

 1). Forcimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese  me 10-12%  të punonjësve në MAS, DAR dhe ZA. (për 80 

punonjës).  2). Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, 

telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 8-10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e 

objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja  3). Zhvillimi  i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet operacionale në arsim,  nëpërmjet shtrirjes dhe 

funksionimit të sistemit EMIS në  të gjithë DAR/ZA. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar  4). Vlerësimi i cilësisë së 

shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, 

financiare dhe materiale në arsim.  5). Auditimi dhe inspektimi i  30% të  institucioneve  arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare.  6). Trajnimi i 70-

80  drejtuesve  të shkollave për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë 

së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë

 1). Rritja i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese  me 12-15%  të punonjësve në MAS, DAR dhe ZA.(për 80-100 

punonjës), përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor  2). Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet 

sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 10-12% në vit, pajisjeve të 

zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja  3). Zhvillimi  i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me 

standardet operacionale në arsim,  nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në  të gjithë DAR/ZA - Shkollë- njësi e qeverisjes vendore. Publikimi për çdo vit 

shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar  4). Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve. Rritja e aftësive vlerësuese dhe 

vetëvleresuese në sistem, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe 

materiale në arsim  5). Auditimi dhe inspektimi i  30% të  institucioneve  arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare  6). Trajnimi i 80-100 drejtuesve  të 

shkollave për realizimin e autonomisë shkollore në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet 

planifikuese dhe menaxhuese në shkollë.

Reformimi dhe rritja  e  kapaciteteve menaxhuese të sistemit arsimor. Përmirësimi i skemës së menaxhimit të sistemit arsimor, nëpërmjet menaxhimit me bazë 

performance dhe rritjes së kapaciteteve në të gjitha nivelet e shërbimit. Përparësi do të jenë: eficenca  në përdorim e burimeve financiare dhe materiale në arsim; 

efektiviteti në   përdorimin e burimeve njerëzore: rritja e  kapaciteteve dhe aftësive menaxhuese në nivelin qendror (MAS), rajonal (DAR dhe ZA), lokal (shkollat) si dhe i 

institucioneve që varen nga MAS:  vendosja e  mekanizmave  transparente te monitorimit dhe llogaridhenie 

Reformimi dhe rritja  e  kapaciteteve menaxhuese të sistemit arsimor. Përmirësimi i skemës së menaxhimit të sistemit arsimor, nëpërmjet menaxhimit me bazë 

performance dhe rritjes së kapaciteteve në të gjitha nivelet e shërbimit. Përparësi do të jenë: eficenca  në përdorim e burimeve financiare dhe materiale në arsim; 

efektiviteti në përdorimin e burimeve njerëzore: rritja e  kapaciteteve dhe aftësive menaxhuese në nivelin qendror (MAS), rajonal (DAR dhe ZA), lokal (shkollat) si dhe i 

institucioneve që varen nga MAS:  vendosja e  mekanizmave  transparente te monitorimit dhe llogaridhenie.



Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00115

 Produkti A

Viti Aktual

2014

600

mijëra lekë 603,500.0

mijëra lekë 1,005.83

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02245

 Produkti B

Përshkrimi Blerja e softe profesionale per sherbimet ne MAS,DAR/ZA, per te realizuar ne standarte ciklin e menaxhimit te shpenzimeve, prokurimeve, monitorimit  

dhe raportimit financiar te institucioneve te sistemit te MAS, DAR/ZA.

Objektivat

 0) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, 

internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 8-10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, 

rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 1) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit 

në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të 

qëndrueshme  me 10-12% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 

2) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, 

internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 10-15% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, 

rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 3) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit 

në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të 

qëndrueshme  me 10-15% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja

Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i punonjesve qe punojne ne MAS DAR/ZA dhe Inspektoriatin ISHA

2015 2016 2017

600 600 600

Totali i Shpenzimeve 615,460.0 625,052.0 643,483.0

Shpenzime për njësi 1,025.77 1,041.75 1,072.47

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 2 1.6 2.9

Shpenzime për njësi 2 1.6 2.9

Blerja e pajisjeve dhe mjeteve informatike e elektronike per manaxhimit MAS,DAR/ZA

Blerja e  softeve informatike per sherbimet ne MAS,DAR/ZA

 1). Rritja i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese  me 12-15%  të punonjësve në MAS, DAR dhe ZA.(për 80-100 

punonjës), përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor  2). Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet 

sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 10-12% në vit, pajisjeve të 

zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja  3). Zhvillimi  i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me 

standardet operacionale në arsim,  nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në  të gjithë DAR/ZA - Shkollë- njësi e qeverisjes vendore. Publikimi për çdo vit 

shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar  4). Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve. Rritja e aftësive vlerësuese dhe 

vetëvleresuese në sistem, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe 

materiale në arsim  5). Auditimi dhe inspektimi i  30% të  institucioneve  arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare  6). Trajnimi i 80-100 drejtuesve  të 

shkollave për realizimin e autonomisë shkollore në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet 

planifikuese dhe menaxhuese në shkollë.

 1). Forcimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese  pwr 15%  të punonjësve në MAS, DAR dhe ZA.(për 100 

punonjës). Përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor  2). Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet 

sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 10-15% në vit, pajisjeve të 

zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja  3). Zhvillimi  i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me 

standardet operacionale në arsim,  nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në  të gjithë DAR/ZA-Shkollë- njësi e qeverisjes vendore. Publikimi për çdo vit 

shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar  4). Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve. Rritja e aftësive vlerësuese dhe 

vetëvleresuese në sistem, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe 

materiale në arsim.  5). Auditimi dhe inspektimi i  30% të  institucioneve  arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare  6). Trajnimi i 100-120 drejtuesve  

të shkollave për realizimin e autonomisë shkollore në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet 

planifikuese dhe menaxhuese në shkollë.

 1). Forcimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese  me 20%  të punonjësve në MAS, DAR dhe ZA.(për 120 

punonjës). Përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor  2). Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet 

sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 10-15% në vit, pajisjeve të 

zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja  3). Konsolidimi  i sistemit te informacionit EMIS, ne përputhje 

me standardet operacionale në arsim, nëpërmjet rritjes se kapaciteteve shtrirjes së EMIS në DAR/ZA-Shkollë- njësi e qeverisjes vendore. Publikimi për çdo vit shkollor i 

raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar  4). Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve. Rritja e aftësive vlerësuese dhe 

vetëvleresuese në sistem, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe 

materiale në arsim  5). Auditimi dhe inspektimi i  30% të  institucioneve  arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare  6). Trajnimi i 120 drejtuesve  të 

shkollave për realizimin e autonomisë shkollore në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet 

planifikuese dhe menaxhuese në shkollë

1. Të trajnohen  cdo vit  10-15% të punonjësve  të MAS dhe DAR/ZA, në lidhje me zhvillimet e planit  individual te reformës.  2. Në 100% të  institucioneve  të MAS  të 

implementohet , zhvillohet dhe funksionojë sistemi EMIS.    3. Të përmirësohen  kushtet e punës së punonjesve në synim të arritjes së standardeve Evropiane, duke 

investuar/ përtëritur kapacitetet  e aktiveve të  qëndrueshme të trupëzuara me afro 10-15% në vit.     4. Të Auditohen dhe  Inspektohen cdo vit, në 30% të Institucioneve  

arsimore publike dhe jo publike;   6.  100% e akteve ligjore, e nënligjore të legjislacionit kombëtar për arsimin të përafrohen me atë të BE ( acquis communautaire).     7. 

Publikimi i  raporteve të monitorimit të strategjive të MAS, si dhe raportimet për nënkomitet e BE    8. Trajnim  çdo vit 100-120 drejtorë të institucioneve arsimore/ 

shkollave sipas një programi të detajuar të  drejtuesve të shkollave, në kuadër të autonomisë së shkollës. 

Shpenzime jashtë projekteve

Vleresimi i punes se punonjesve ne MAS ,DAR/ZA.

Përshkrimi Vleresimi i punes se punonjesve ne MAS,DAR/ZA mbeshtetur ne pershkrimin e punes dhe performancen e vleresimit, pagesa e pagave te punes 

mbeshtetur dhe ne vleresimin vjetor.

Objektivat

 0) Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin 

dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe materiale në arsim. 1) Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve. Rritja e 

aftësive vlerësuese dhe vetëvleresuese në sistem, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e 

burimeve njerëzore, financiare dhe materiale në arsim 2) Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve. Rritja e aftësive vlerësuese 

dhe vetëvleresuese në sistem, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, 

financiare dhe materiale në arsim. 3) Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve. Rritja e aftësive vlerësuese dhe vetëvleresuese 

në sistem, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe 

materiale në arsim

Njësia



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03216

 Produkti C

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 1,000.0

mijëra lekë 1,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00115

 Produkti D

Viti Aktual

2014

600

mijëra lekë 60,000.0

mijëra lekë 100.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

Krijimi i kushteve te punes per punonjesit ne MAS,DAR/ZA dhe ISHA, per rishikimin e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor

Përshkrimi Krijimi i kushteve te punes per punonjesit ne MAS,DAR/ZA, për rishikimin e akteve ligjore dhe nënligjor per implementimin e reformes ne arsim, 

nepermjet sigurimit te sherb  internetit, telefon, transport, mirembajtje, furnizim me materiale zyre, etj.

Objektivat

 0) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, 

internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 8-10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, 

rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 1) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit 

në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të 

qëndrueshme  me 10-12% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 

2) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, 

internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 10-15% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, 

rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 3) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit 

në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të 

qëndrueshme  me 10-15% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i punonjesve ne MASH DAR/ZA

2015 2016 2017

600 600 600

Totali i Shpenzimeve 66,000.0 70,000.0 70,000.0

Shpenzime për njësi 110.0 116.67 116.67

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 10 6.1 0

Shpenzime për njësi 10 6.1 0

Hartimi dhe Dizenjimi i projekteve ndertimore dhe te rikonstruksionit ne MAS dhe  DAR/ZA.

Hartimi dhe Dizenjimi i projekteve te reja ndertimore dhe te projekte per rikonstruksionine objekteve ne  ne DAR/ZA.

Përshkrimi
Hartimi dhe Dizenjimi i projekteve te reja ndertimore dhe te projekte per rikonstruksionine objekteve ne  ne DAR/ZA.

Objektivat

 0) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, 

internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 8-10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, 

rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 1) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit 

në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të 

qëndrueshme  me 10-12% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 

2) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, 

internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 10-15% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, 

rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 3) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit 

në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të 

qëndrueshme  me 10-15% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i projekteve te dizenjuara/hartuara.

2015 2016 2017

3 3 3

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 2,000.0 2,000.0

Shpenzime për njësi 666.67 666.67 666.67

Sasia 200 0 0

Totali i Shpenzimeve 100 0 0

Shpenzime për njësi -33.3 0 0

Objektivat

 0) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, 

internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 8-10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, 

rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 1) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit 

në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të 

qëndrueshme  me 10-12% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 

2) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, 

internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 10-15% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, 

rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 3) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit 

në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të 

qëndrueshme  me 10-15% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i punonjesve qe punojne me softe

2015 2016 2017

50 50 120

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 5,000.0 12,000.0

Shpenzime për njësi 100.0 100.0 100.0

Sasia 0 0 140

Totali i Shpenzimeve 0 0 140

Shpenzime për njësi 0 0 0



 Projekti 00115

 Produkti E

Viti Aktual

2014

30

mijëra lekë 1,500.0

mijëra lekë 50.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03214

 Produkti F

Viti Aktual

2014

80

mijëra lekë 39,500.0

mijëra lekë 493.75

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03215

 Produkti H

Viti Aktual

2014

20

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 200.0

Blerja e pajisjeve dhe softeve informatike per sherbimet EMIS ne MAS,DAR/ZA

Blerja e pajisjeve  elektronike/ informatike per sherbimet ne MAS,DAR/ZA

Përshkrimi Blerja e pajisjeve informatike, profesionale per sherbimet ne MAS,DAR/ZA, per te realizuar ne standarte ciklin e menaxhimit te shpenzimeve, 

prokurimeve, monitorimit  dhe raportimit financiar te institucioneve te sistemit te MAS, DAR/ZA.

Objektivat

 0) Zhvillimi  i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet operacionale në arsim,  nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS 

në  të gjithë DAR/ZA. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar 1) Zhvillimi  i sistemit të informacionit EMIS 

në përputhje me standardet operacionale në arsim,  nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në  të gjithë DAR/ZA - Shkollë- njësi e 

qeverisjes vendore. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar 2) Zhvillimi  i sistemit të informacionit EMIS në 

përputhje me standardet operacionale në arsim,  nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në  të gjithë DAR/ZA-Shkollë- njësi e qeverisjes 

vendore. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar 3) Konsolidimi  i sistemit te informacionit EMIS, ne 

përputhje me standardet operacionale në arsim, nëpërmjet rritjes se kapaciteteve shtrirjes së EMIS në DAR/ZA-Shkollë- njësi e qeverisjes vendore. 

Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i institucioneve te pajisura me pajisje elektronike

2015 2016 2017

20 20 20

Totali i Shpenzimeve 4,000.0 4,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 200.0 200.0 250.0

Rikonstruksioni  dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne MAS,  DAR/ZA

Rikonstruksioni  dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne MAS,  DAR/ZA

Përshkrimi
Rikonstruksioni  dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne MAS,  DAR/ZA,

Objektivat

 0) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, 

internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 8-10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, 

rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 1) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit 

në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të 

qëndrueshme  me 10-12% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 

2) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, 

internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 10-15% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, 

rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 3) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit 

në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të 

qëndrueshme  me 10-15% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i zyrave dhe mjediseve te rikonstruktuara.

2015 2016 2017

67 88 108

Totali i Shpenzimeve 33,500.0 44,000.0 54,000.0

Shpenzime për njësi 500.0 500.0 500.0

Sasia -16.3 31.3 22.7

Totali i Shpenzimeve -15.2 31.3 22.7

Shpenzime për njësi 1.3 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Zhvillimi  i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet operacionale në arsim,  nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në  të gjithë DAR/ZA. .

Përshkrimi Zhvillimi  i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet operacionale në arsim,  nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në  

të gjithë DAR/ZA.

Objektivat

 0) Zhvillimi  i sistemit të informacionit EMIS në përputhje me standardet operacionale në arsim,  nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS 

në  të gjithë DAR/ZA. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar 1) Zhvillimi  i sistemit të informacionit EMIS 

në përputhje me standardet operacionale në arsim,  nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në  të gjithë DAR/ZA - Shkollë- njësi e 

qeverisjes vendore. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar 2) Zhvillimi  i sistemit të informacionit EMIS në 

përputhje me standardet operacionale në arsim,  nëpërmjet shtrirjes dhe funksionimit të sistemit EMIS në  të gjithë DAR/ZA-Shkollë- njësi e qeverisjes 

vendore. Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar 3) Konsolidimi  i sistemit te informacionit EMIS, ne 

përputhje me standardet operacionale në arsim, nëpërmjet rritjes se kapaciteteve shtrirjes së EMIS në DAR/ZA-Shkollë- njësi e qeverisjes vendore. 

Publikimi për çdo vit shkollor i raportit të arritjeve të sistemit arsimor parauniversitar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i punonjesve te trajnuar ne MASH, DAR/ZA.

2015 2016 2017

30 30 30

Totali i Shpenzimeve 1,800.0 2,100.0 2,400.0

Shpenzime për njësi 60.0 70.0 80.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 20 16.7 14.3

Shpenzime për njësi 20 16.7 14.3



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00115

 Produkti I

Viti Aktual

2014

120

mijëra lekë 15,000.0

mijëra lekë 125.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00443

 Produkti J

Viti Aktual

2014

20

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 250.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00115

 Produkti K

Viti Aktual

2014

80

mijëra lekë 52,000.0

mijëra lekë 650.0

Shpenzime jashtë projekteve

Auditimi dhe inspektimi institucioneve te  Sistemit te Arsimit

Përshkrimi Ndërtimi i  një sistemi të qëndrueshëm dhe transparent monitorimi, auditimi dhe inspektimi i  30% te  institucioneve  arsimore, mbështetur në praktikat 

më të mira ndërkombëtare.

Objektivat
 0) Auditimi dhe inspektimi i  30% të  institucioneve  arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare. 1) Auditimi dhe inspektimi i  30% të  

institucioneve  arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare 2) Auditimi dhe inspektimi i  30% të  institucioneve  arsimore, mbështetur 

në praktikat më të mira ndërkombëtare 3) Auditimi dhe inspektimi i  30% të  institucioneve  arsimore, mbështetur në praktikat më të mira 

ndërkombëtare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i auditimeve dhe inspektimeve.

2015 2016 2017

80 80 80

Totali i Shpenzimeve 56,470.0 60,780.0 65,300.0

Shpenzime për njësi 705.88 759.75 816.25

Blerja e  pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne MAS,DAR/ZA

Blerja e  pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne MAS,DAR/ZA

Përshkrimi
Blerja e  pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne MAS,DAR/ZA, per rritjen e cillesise se punes.

Objektivat

 0) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, 

internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 8-10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, 

rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 1) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit 

në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të 

qëndrueshme  me 10-12% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 

2) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, 

internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme  me 10-15% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, 

rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja 3) Përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen  e eficensës dhe efektivitetit 

në punë, nëpërmjet sigurimit të shërbimeve bazë (materiale, energji, internet, telefon ngrohje etj), si dhe rinovimit të paisjeve e aseteve të 

qëndrueshme  me 10-15% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese, si dhe ndërtimeve të reja

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i zyrave/mjedise te pajisura me mobilieri

2015 2016 2017

20 20 20

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 5,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 250.0 250.0 250.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese.

Përshkrimi
Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese.

Objektivat

 0) Forcimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese  me 10-12%  të punonjësve në MAS, DAR 

dhe ZA. (për 80 punonjës). 1) Rritja i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese  me 12-15%  të 

punonjësve në MAS, DAR dhe ZA.(për 80-100 punonjës), përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor 2) Forcimi i kapaciteteve 

planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese  pwr 15%  të punonjësve në MAS, DAR dhe ZA.(për 100 punonjës). 

Përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor 3) Forcimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese 

dhe zhvilluese  me 20%  të punonjësve në MAS, DAR dhe ZA.(për 120 punonjës). Përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore të sistemit arsimor

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i punonjesve te  trajnuar

2015 2016 2017

120 120 120

Totali i Shpenzimeve 16,000.0 18,000.0 19,600.0

Shpenzime për njësi 133.33 150.0 163.33

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 6.7 12.5 8.9

Shpenzime për njësi 6.7 12.5 8.9

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 25

Shpenzime për njësi 0 0 25



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00115

 Produkti L

Viti Aktual

2014

80

mijëra lekë 6,000.0

mijëra lekë 75.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)

Shpenzime jashtë projekteve

Trajnimi i drejtuesve  të shkollave për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor

Përshkrimi Trajnimi i drejtuesve  të shkollave për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor,si 

dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë

Objektivat

 0) Trajnimi i 70-80  drejtuesve  të shkollave për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit 

arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë 1) Trajnimi i 80-100 drejtuesve  të 

shkollave për realizimin e autonomisë shkollore në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar 

kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë. 2) Trajnimi i 100-120 drejtuesve  të shkollave për realizimin e autonomisë shkollore në funksion të 

decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë. 3) 

Trajnimi i 120 drejtuesve  të shkollave për realizimin e autonomisë shkollore në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të 

autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i drejtoreve te trajnuar.

2015 2016 2017

100 110 120

Totali i Shpenzimeve 7,500.0 8,250.0 9,000.0

Shpenzime për njësi 75.0 75.0 75.0

Sasia 25 10 9.1

Totali i Shpenzimeve 25 10 9.1

Shpenzime për njësi 0 0 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 8.6 7.6 7.4

Shpenzime për njësi 8.6 7.6 7.4

Siguron një shërbim më cilësor në sistemin e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë. Siguron arsim të mbështetur në të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të fëmijëve në 

veçanti; krijimin e shanseve dhe kushteve të barabarta arsimimi  për  të gjithë fëmijët; përmirësimin e metodikave të mësimdhënies e mësimnxënies,  konsolidimin e  

kurrikulës; reduktimin në zero të braktisjes shkollore dhe përfshirjen e të gjithë fëmijëve 5vjeçarë në vit përgatitor. Në bashkëpunim me njësitë bazë të qeverisjes 

vendore, përgatit kushtet e nevojshme që të gjithë fëmijët të ndjekin arsimin parashkollor.

Arsimi cilësor gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane. Rritja e aksesit në AP, përfshirja e 100% e fëmijëve 5 vjeçare në klasat përgatitore;  Rritja 

e viteve të shkollimit. Rritja e autonomise se shkollave;  Ulja e nxënësve që braktisin shkollën në AB,   Tërheqia e fëmijëve romë/egjiptian në AB   Rehabilitimi/ndërtimi i 

kopshteve /shkollave sipas standardeve.  Rritja e cilësisë së mësimdhënies,trajnimi i mësuesve, pajisja e shkollave me laborator shkencorë e IT,; krijimi i bibliotekave 

dixhitale për kurrikulën e AB, Shtrirja e shërbimit te punonjesit social dhe psikologut sipas standardeve të krahasuara me ato të vendeve të zhvilluara.

Rritja e aksesit ne arsimin parashkollor nga 76% ne 80% ne vitin 2017 .Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçare me 15% te numrit aktual te regjistruar ne klasat përgatitore, 

(me 1300 fëmijë më shume). Modernizimi i arsimit parashkollor, përmes trajnimit të mësuesve (15-20% në vit),rikonstruksionit dhe ndërtimit (150 -200 klasa në vit) të 

kopshteve dhe pajisjes me bazë materiale didaktike,Hartimi i kurrikulës lëndore (kl 0 -5), përgatitja e 50 moduleve trajnuese për kurrikulën e rishikuar, tw 10 moduleve 

për nxënësit me aftësi të kufizuara (AK). Trajnimi i mësueseve të AB dhe te diaspores ( 70 mesues) për zbatimin cilësor të kurrikulës 25 % e mesuesve te AB, Sigurimi i 

një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë, (rritja e treguesit të regjistrimit me 4% ose 160 femije për nxënësit romë dhe egjiptianë, 2% për nxënësit me  AK. Rritja me 1.5 

% e numrit të mësuesve asistent për nxënësit me AK.Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e AB. Uljen e braktisjes shkollore në AB në 0.3%. Trajtimi i 

diferencuar i mësuesve (20-25%) që, do të punojnë me fëmijët që kanë braktisur shkollën për riintegrimin e tyreKonsolidimi i shërbimit psikolo-social nëpërmjet ngritjes 

së njësisë së shërbimit psiko-social në njësitë arsimore vendore.  Tranimit i vazhdueshëm i psikologëve (150) dhe punonjësve socialë (150), Arsimi cilësor e 

gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 450 - 500 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  

20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 1 

set laptop-projektor pë çdo shkollë,Përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore dhe kompensimi  100% nga klasa I-IX për nxënësit rom, egjiptiane,  fëmijëve që gëzojnë 

statusin ligjor të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, fëmijëve të familjeve të emigrantëve që jetojnë jashtë territorit të 

Republikës së Shqipërisë, femijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie; fëmijë të familjeve që kanë në përbërjen e tyre 

anëtarë me aftësi të kufizuar.

Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçare me 15% te numrit aktual te regjistruar ne klasat përgatitore, (me 1300 fëmijë më shume).  Modernizimi i arsimit parashkollor, 

përmes trajnimit të mësuesve (15-20% në vit),rikonstruksionit dhe ndërtimit (150 -200 klasa/vit) të kopshteve dhe pajisjes me bazë materiale didaktike, Hartimi i 

kurrikulës lëndore dhe të integruar (kl 6-9). Përgatitja e 40 moduleve trajnuese për kurrikulën e rishikuar (kl 6-9)si dhe 8 moduleve për  për punën me nxënësit me  aftësi 

të kufizuara (AK). Trajnimi i mësueseve të AB dhe 80 mesues te  diaspores për zbatimin cilësor të kurrikulës (15-20% mesues te trajnua te AB). Sigurimi i një arsimi 

cilësor për fëmijët në nevojë, (rritja e treguesit të regjistrimit me 4% ose 160 femije për nxënësit romë dhe egjiptianë, 2% për nxënësit me  AK. Rritja me 1.5 % e numrit 

të mësuesve asistent për nxënësit me AK. Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e AB. Uljen e braktisjes shkollore në AB në 0.3%. Trajtimi i diferencuar i 

mësuesve (20-25%) që, do të punojnë me fëmijët që kanë braktisur shkollën për riintegrimin e tyre. Konsolidimi i shërbimit psikolo-social nëpërmjet ngritjes së njësisë së 

shërbimit psiko-social në njësitë arsimore vendore.  Tranimit i vazhdueshëm i psikologëve (150) dhe punonjësve socialë (150). Ngritja e mekanizmit të supervizimit të 

shërbimit psiko-social dhe e kapciteteve të tyre. Modernizimit i kabineteve të shërbimit psiko-social (kompjuter, printer, telefon) dhe pajisja me innstrumentet e pune 

s(teste vlereësimi, dosje individuale për çdo nxenes, manuale pune)Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e 

rahabilitim të objekteve arsimore 550-600 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për 

dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 4 set laptop-projektor për çdo tre shkolla, përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore 

dhe kompensimi  100% nga klasa I-IX për nxënësit rom, egjiptiane,  fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të 

pakicave kombëtare, fëmijëve të familjeve të emigrantëve që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, femijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me 

ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie; fëmijë të familjeve që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar,

Siguron një shërbim më cilësor në sistemin e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë. Siguron arsim të mbështetur në të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të fëmijëve në 

veçanti; krijimin e shanseve dhe kushteve të barabarta arsimimi  për  të gjithë fëmijët; përmirësimin e metodikave të mësimdhënies e mësimnxënies,  konsolidimin e  

kurrikulës; reduktimin në zero të braktisjes shkollore dhe përfshirjen e të gjithë fëmijëve 5vjeçarë në vit përgatitor. Në bashkëpunim me njësitë bazë të qeverisjes 

vendore, përgatit kushtet e nevojshme që të gjithë fëmijët të ndjekin arsimin parashkollor.



Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00116

 Produkti A

Viti Aktual

2014

99987

mijëra lekë 3,100,960.0

mijëra lekë 31.01

Shpenzime jashtë projekteve

Konsolidimi i Sherbimit arsimor ne sistemin PARASHKOLLOR ,e realizimin e funksioneve te edukimit

Përshkrimi
Konsolidimi i sherbimit arsimor ne sistemin PARASHKOLLOR , per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.

Objektivat

 0) Rritja e aksesit ne arsimin parashkollor nga 76% ne 80% ne vitin 2017 .Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçare me 15% te numrit aktual te regjistruar 

ne klasat përgatitore, (me 1300 fëmijë më shume). Modernizimi i arsimit parashkollor, përmes trajnimit të mësuesve (15-20% në vit),rikonstruksionit 

dhe ndërtimit (150 -200 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me bazë materiale didaktike 1) Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçare me 15% te numrit 

aktual te regjistruar ne klasat përgatitore, (me 1300 fëmijë më shume).  Modernizimi i arsimit parashkollor, përmes trajnimit të mësuesve (15-20% në 

vit),rikonstruksionit dhe ndërtimit (150 -200 klasa/vit) të kopshteve dhe pajisjes me bazë materiale didaktike 2) Përfshirja e 90% e fëmijëve  5 vjeçarë 

në një vit përgatitor dhe zgjerimi i arsimit parashkollor duke shtuar dhe 1800 femije me shume  treguesi i përfshirjes së fëmijëve 3-5 vjeçar në kopsht 

në masën 80%. Kualifikimi i mëtejshëm i mësuesve(20%), ndërtimit të kopshteve (150-200 klasa) dhe pajisja me bazë materiale didaktike 

Modernizimin e arsimit parashkollor, përmes përgatitjes së mësuesve, ndërtimit e pajisjes me bazë materiale didaktike 3) Rritja e treguesit të 

përfshirjes së fëmijëve 3-5 vjeçar në kopsht në masën 92%. Kualifikimi i mëtejshëm i mësuesve(20%), ndërtimit të kopshteve (150-200 klasa) dhe 

pajisja me bazë materiale didaktike Modernizimin e arsimit parashkollor, përmes përgatitjes së mësuesve, ndërtimit të kopshteve dhe pajisjes me 

bazë materiale didaktike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i femijeve ne parashkollor

2015 2016 2017

78200 79600 81200

Totali i Shpenzimeve 3,241,520.0 3,375,140.0 3,473,804.0

Shpenzime për njësi 41.45 42.4 42.78

Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçare me 15% te numrit aktual te regjistruar ne klasat përgatitore, (me 1300 fëmijë më shume).  Modernizimi i arsimit parashkollor, 

përmes trajnimit të mësuesve (15-20% në vit),rikonstruksionit dhe ndërtimit (150 -200 klasa/vit) të kopshteve dhe pajisjes me bazë materiale didaktike, Hartimi i 

kurrikulës lëndore dhe të integruar (kl 6-9). Përgatitja e 40 moduleve trajnuese për kurrikulën e rishikuar (kl 6-9)si dhe 8 moduleve për  për punën me nxënësit me  aftësi 

të kufizuara (AK). Trajnimi i mësueseve të AB dhe 80 mesues te  diaspores për zbatimin cilësor të kurrikulës (15-20% mesues te trajnua te AB). Sigurimi i një arsimi 

cilësor për fëmijët në nevojë, (rritja e treguesit të regjistrimit me 4% ose 160 femije për nxënësit romë dhe egjiptianë, 2% për nxënësit me  AK. Rritja me 1.5 % e numrit 

të mësuesve asistent për nxënësit me AK. Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e AB. Uljen e braktisjes shkollore në AB në 0.3%. Trajtimi i diferencuar i 

mësuesve (20-25%) që, do të punojnë me fëmijët që kanë braktisur shkollën për riintegrimin e tyre. Konsolidimi i shërbimit psikolo-social nëpërmjet ngritjes së njësisë së 

shërbimit psiko-social në njësitë arsimore vendore.  Tranimit i vazhdueshëm i psikologëve (150) dhe punonjësve socialë (150). Ngritja e mekanizmit të supervizimit të 

shërbimit psiko-social dhe e kapciteteve të tyre. Modernizimit i kabineteve të shërbimit psiko-social (kompjuter, printer, telefon) dhe pajisja me innstrumentet e pune 

s(teste vlereësimi, dosje individuale për çdo nxenes, manuale pune)Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e 

rahabilitim të objekteve arsimore 550-600 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për 

dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 4 set laptop-projektor për çdo tre shkolla, përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore 

dhe kompensimi  100% nga klasa I-IX për nxënësit rom, egjiptiane,  fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të 

pakicave kombëtare, fëmijëve të familjeve të emigrantëve që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, femijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me 

ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie; fëmijë të familjeve që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar,

Përfshirja e 90% e fëmijëve  5 vjeçarë në një vit përgatitor dhe zgjerimi i arsimit parashkollor duke shtuar dhe 1800 femije me shume  treguesi i përfshirjes së fëmijëve 3-

5 vjeçar në kopsht në masën 80%. Kualifikimi i mëtejshëm i mësuesve(20%), ndërtimit të kopshteve (150-200 klasa) dhe pajisja me bazë materiale didaktike 

Modernizimin e arsimit parashkollor, përmes përgatitjes së mësuesve, ndërtimit e pajisjes me bazë materiale didaktike, ërgatitja e 90 moduleve trajnuese për kurrikulën 

e rishikuar (kl 0-9). si dhe 25 moduleve për  për punën me nxënësit me  aftësi të kufizuara (AK).  Trajnimi i  mësueseve të AB dhe 90 mesues te  diaspores (20- 25 % e 

mesuesve te AB) për zbatimin cilësor të kurrikulësë  së rishikuar. Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë ((rritja e treguesit të regjistrimit me 4.% ose 200 

femije  për nxënësit romë egjiptianë, 2% për nxënësit me  AK, si dhe nga familje me te ardhura  në nivelin e varfërisë). Rritja me 1% e numrit të mësuesve asistent për 

nxënësit me AK, Konsolidimi i shërbimit psikolo-social nëpërmjet  trajnimit te vazhdueshëm te psikologëve (150) dhe punonjësve socialë (150).  Modernizimit i 

kabineteve të shërbimit psiko-social (kompjuter, printer, telefon) dhe pajisja me innstrumentet e pune s(teste vlereësimi, dosje individuale për çdo nxenes, manuale 

pune)Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e sigurimi i 

pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë virtual  e biblioteka 

dixhitale  në AB (të paktën 2 set laptop-projektor për çdo  shkollë), Përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore dhe kompensimi  100% nga klasa I-IX për nxënësit rom, 

egjiptiane,  fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, fëmijëve të familjeve të emigrantëve 

që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, femijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie; fëmijë të familjeve 

që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar,

Rritja e treguesit të përfshirjes së fëmijëve 3-5 vjeçar në kopsht në masën 92%. Kualifikimi i mëtejshëm i mësuesve(20%), ndërtimit të kopshteve (150-200 klasa) dhe 

pajisja me bazë materiale didaktike Modernizimin e arsimit parashkollor, përmes përgatitjes së mësuesve, ndërtimit të kopshteve dhe pajisjes me bazë materiale 

didaktike, Përgatitja e 40 moduleve trajnuese për kurrikulën e rishikuar (kl 0-9). si dhe 20 moduleve për  për punën me nxënësit me  aftësi të kufizuara (AK).  Trajnimi i  

mësueseve të AB (20- 25 % e mesuesve te AB) dhe 100 mesuesve nga diapora  për zbatimin cilësor të kurrikulësë  së rishikuar.Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët 

në nevojë (rritja e treguesit të regjistrimit me 4% ose 180 femije  për nxënësit romë egjiptianë, 2% për nxënësit me  AK, si dhe nga familje me te ardhura  në nivelin e 

varfërisë). Rritja me 1% e numrit të mësuesve asistent për nxënësit me AK, Konsolidimi i shërbimit psikologjik nëpërmjet tranimit të mëtejshëm të 250 psikologëve dhe 

modernizimit të kabineteve përkatëse, Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve 

arsimore 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë 

mësimi,  laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 2 set laptop-projektor për çdo  shkollë), ërmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore dhe kompensimi  

100% nga klasa I-IX për nxënësit rom, egjiptiane,  fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave 

kombëtare, fëmijëve të familjeve të emigrantëve që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, femijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë 

ekonomike dhe pagesë papunësie; fëmijë të familjeve që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar

Trajnim çdo vit i 15-20% i mesuesve ne AB e 80 mesuesve nga diaspora ;Të sigurohet standardi 3.5 - 5m2  për nxënës. Të sigurohet numri i femijeve parashkollore ne 

zonat urbane  të jetë 20-25 femije për klasë/ grup; Të sigurohet që raporti  nxënës për mësues  ne zonat urbane të jetë 20:1,  Të sigurohet që numri i nxënësve për 

klasë ne zonat urbane të jetë  jo më shumë se 30; Të sigurohet tërheqia e të gjithë fëmijëve romë dhe egjiptian në AB;  Të rritet kalueshmëria pa mbetje nga klasa 1- 9 

me 2%; Të rriet kalueshmeria dhe në provimet e lirimit me 1%; Të rritet cilësia e notës në provimet e lirimit me 0.6;  Të sigurohen   akses ne internet për të gjithë 

nxënësit;  Të sigurohen një kompjuter për çdo dy nxënës në çdo shkollë për lëndët e përgjithshme të ketë jo më pak se një laborator kimie e fizike, biologjie; Të 

sigurohen në çdo shkollë të ketë laborator informatike sipas kategorive: me 6 PC, 11 PC dhe 16 PC sipas numrit te nxënesve  për klasë



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00548

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00551

 Produkti A

Viti Aktual

2014

90

mijëra lekë 327,722.0

mijëra lekë 3,641.36

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00552

 Produkti A

Rehabilitimi i shkollave ne arsimin baze

 Reabilitimi i kopshteve dhe shkollave  per rritjen e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe fëmijëve 3-4 vjeçarë

Përshkrimi  Kopshteve/shkolla te reabilituara per Rritjen e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe fëmijëve 3-4 vjeçarë dhe krijimine kushteve te nxenesve qe 

ndjekin arsimin 9-vjecar.

Objektivat

 0) Rritja e aksesit ne arsimin parashkollor nga 76% ne 80% ne vitin 2017 .Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçare me 15% te numrit aktual te regjistruar 

ne klasat përgatitore, (me 1300 fëmijë më shume). Modernizimi i arsimit parashkollor, përmes trajnimit të mësuesve (15-20% në vit),rikonstruksionit 

dhe ndërtimit (150 -200 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me bazë materiale didaktike 1) Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçare me 15% te numrit 

aktual te regjistruar ne klasat përgatitore, (me 1300 fëmijë më shume).  Modernizimi i arsimit parashkollor, përmes trajnimit të mësuesve (15-20% në 

vit),rikonstruksionit dhe ndërtimit (150 -200 klasa/vit) të kopshteve dhe pajisjes me bazë materiale didaktike 2) Përfshirja e 90% e fëmijëve  5 vjeçarë 

në një vit përgatitor dhe zgjerimi i arsimit parashkollor duke shtuar dhe 1800 femije me shume  treguesi i përfshirjes së fëmijëve 3-5 vjeçar në kopsht 

në masën 80%. Kualifikimi i mëtejshëm i mësuesve(20%), ndërtimit të kopshteve (150-200 klasa) dhe pajisja me bazë materiale didaktike 

Modernizimin e arsimit parashkollor, përmes përgatitjes së mësuesve, ndërtimit e pajisjes me bazë materiale didaktike 3) Rritja e treguesit të 

përfshirjes së fëmijëve 3-5 vjeçar në kopsht në masën 92%. Kualifikimi i mëtejshëm i mësuesve(20%), ndërtimit të kopshteve (150-200 klasa) dhe 

pajisja me bazë materiale didaktike Modernizimin e arsimit parashkollor, përmes përgatitjes së mësuesve, ndërtimit të kopshteve dhe pajisjes me 

bazë materiale didaktike

Ndertimi i shkollave te reja

Ndertimi i shkollave/kopshteve te reja

Përshkrimi
Ndertimi  shkollave dhe  kopshteve te reja. Zgjerimi i arsimit parashkollor me synimin përfshirjen e të gjithë fëmijëve  5 vjeçar  në një vit përgatitor

Objektivat

 0) Rritja e aksesit ne arsimin parashkollor nga 76% ne 80% ne vitin 2017 .Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçare me 15% te numrit aktual te regjistruar 

ne klasat përgatitore, (me 1300 fëmijë më shume). Modernizimi i arsimit parashkollor, përmes trajnimit të mësuesve (15-20% në vit),rikonstruksionit 

dhe ndërtimit (150 -200 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me bazë materiale didaktike 1) Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçare me 15% te numrit 

aktual te regjistruar ne klasat përgatitore, (me 1300 fëmijë më shume).  Modernizimi i arsimit parashkollor, përmes trajnimit të mësuesve (15-20% në 

vit),rikonstruksionit dhe ndërtimit (150 -200 klasa/vit) të kopshteve dhe pajisjes me bazë materiale didaktike 2) Përfshirja e 90% e fëmijëve  5 vjeçarë 

në një vit përgatitor dhe zgjerimi i arsimit parashkollor duke shtuar dhe 1800 femije me shume  treguesi i përfshirjes së fëmijëve 3-5 vjeçar në kopsht 

në masën 80%. Kualifikimi i mëtejshëm i mësuesve(20%), ndërtimit të kopshteve (150-200 klasa) dhe pajisja me bazë materiale didaktike 

Modernizimin e arsimit parashkollor, përmes përgatitjes së mësuesve, ndërtimit e pajisjes me bazë materiale didaktike 3) Rritja e treguesit të 

përfshirjes së fëmijëve 3-5 vjeçar në kopsht në masën 92%. Kualifikimi i mëtejshëm i mësuesve(20%), ndërtimit të kopshteve (150-200 klasa) dhe 

pajisja me bazë materiale didaktike Modernizimin e arsimit parashkollor, përmes përgatitjes së mësuesve, ndërtimit të kopshteve dhe pajisjes me 

bazë materiale didaktike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nurmri i klasave te ndertuara

2015 2016 2017

153 158 158

Totali i Shpenzimeve 610,000.0 620,000.0 620,000.0

Shpenzime për njësi 3,986.93 3,924.05 3,924.05

Sasia 70 3.3 0

Totali i Shpenzimeve 86.1 1.6 0

Shpenzime për njësi 9.5 -1.6 0

Furnizimi me pajisje laboratore mesimore  kimi, fizike, biologji

Laboratorë  kimie, fizike, biologjie të pajisur dhe funksionalë

Përshkrimi
Furnizimi me laboratore kimi, fizike, biologji për shkollat perben nje kusht per rritjen e cilesise se procesit mesimor

Objektivat

 0) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 450 - 500 klasa 

e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  

laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 1 set laptop-projektor pë çdo shkollë 1) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin 

e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 550-600 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të 

shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të 

paktën 4 set laptop-projektor për çdo tre shkolla 2) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e 

rahabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  

një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 2 set laptop-projektor për çdo  shkollë) 3) Arsimi 

cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e sigurimi i 

pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë 

virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 2 set laptop-projektor për çdo  shkollë)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i shkollave/ klasave te pajisura me laboratore K_F_B

2015 2016 2017

100 100 100

Totali i Shpenzimeve 70,000.0 70,000.0 70,000.0

Shpenzime për njësi 700.0 700.0 700.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Sasia -21.8 1.8 2

Totali i Shpenzimeve 4.5 4.1 2.9

Shpenzime për njësi 33.7 2.3 0.9



Viti Aktual

2014

460

mijëra lekë 1,357,278.0

mijëra lekë 2,950.6

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00556

 Produkti A

Viti Aktual

2014

185

mijëra lekë 74,000.0

mijëra lekë 400.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00645

 Produkti A

Viti Aktual

2014

40

mijëra lekë 16,000.0

mijëra lekë 400.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Pajisje kompujterike  per kabinetet e informatikes

Pajisje mobilierie  per kabinetet e informatikes

Përshkrimi
Pajisje mobilierie  per kabinetet e informatikes

Objektivat

 0) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 450 - 500 klasa 

e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  

laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 1 set laptop-projektor pë çdo shkollë 1) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin 

e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 550-600 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të 

shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të 

paktën 4 set laptop-projektor për çdo tre shkolla 2) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e 

rahabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  

një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 2 set laptop-projektor për çdo  shkollë) 3) Arsimi 

cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e sigurimi i 

pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë 

virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 2 set laptop-projektor për çdo  shkollë)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i kabineteve te mobiluar

2015 2016 2017

50 50 100

Totali i Shpenzimeve 20,000.0 20,000.0 40,000.0

Shpenzime për njësi 400.0 400.0 400.0

Sasia 25 0 100

Totali i Shpenzimeve 25 0 100

Shpenzime për njësi 0 0 0

Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara

Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara

Përshkrimi
Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara

Objektivat

 0) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 450 - 500 klasa 

e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  

laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 1 set laptop-projektor pë çdo shkollë 1) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin 

e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 550-600 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të 

shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të 

paktën 4 set laptop-projektor për çdo tre shkolla 2) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e 

rahabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  

një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 2 set laptop-projektor për çdo  shkollë) 3) Arsimi 

cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e sigurimi i 

pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë 

virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 2 set laptop-projektor për çdo  shkollë)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Nurmri i klasave te pajisura

2015 2016 2017

220 300 420

Totali i Shpenzimeve 88,000.0 120,000.0 168,000.0

Shpenzime për njësi 400.0 400.0 400.0

Sasia 18.9 36.4 40

Totali i Shpenzimeve 18.9 36.4 40

Shpenzime për njësi 0 0 0

Objektivat

 0) Rritja e aksesit ne arsimin parashkollor nga 76% ne 80% ne vitin 2017 .Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçare me 15% te numrit aktual te regjistruar 

ne klasat përgatitore, (me 1300 fëmijë më shume). Modernizimi i arsimit parashkollor, përmes trajnimit të mësuesve (15-20% në vit),rikonstruksionit 

dhe ndërtimit (150 -200 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me bazë materiale didaktike 1) Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçare me 15% te numrit 

aktual te regjistruar ne klasat përgatitore, (me 1300 fëmijë më shume).  Modernizimi i arsimit parashkollor, përmes trajnimit të mësuesve (15-20% në 

vit),rikonstruksionit dhe ndërtimit (150 -200 klasa/vit) të kopshteve dhe pajisjes me bazë materiale didaktike 2) Përfshirja e 90% e fëmijëve  5 vjeçarë 

në një vit përgatitor dhe zgjerimi i arsimit parashkollor duke shtuar dhe 1800 femije me shume  treguesi i përfshirjes së fëmijëve 3-5 vjeçar në kopsht 

në masën 80%. Kualifikimi i mëtejshëm i mësuesve(20%), ndërtimit të kopshteve (150-200 klasa) dhe pajisja me bazë materiale didaktike 

Modernizimin e arsimit parashkollor, përmes përgatitjes së mësuesve, ndërtimit e pajisjes me bazë materiale didaktike 3) Rritja e treguesit të 

përfshirjes së fëmijëve 3-5 vjeçar në kopsht në masën 92%. Kualifikimi i mëtejshëm i mësuesve(20%), ndërtimit të kopshteve (150-200 klasa) dhe 

pajisja me bazë materiale didaktike Modernizimin e arsimit parashkollor, përmes përgatitjes së mësuesve, ndërtimit të kopshteve dhe pajisjes me 

bazë materiale didaktike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Nr. klasave te rehabilituara

2015 2016 2017

358 575 770

Totali i Shpenzimeve 1,065,000.0 1,592,000.0 2,300,000.0

Shpenzime për njësi 2,974.86 2,768.7 2,987.01

Sasia -22.2 60.6 33.9

Totali i Shpenzimeve -21.5 49.5 44.5

Shpenzime për njësi 0.8 -6.9 7.9



 Projekti 00646

 Produkti A

Viti Aktual

2014

25

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 400.0
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% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01548

 Produkti A

Viti Aktual

2014

356347

mijëra lekë 15,000.0

mijëra lekë 0.04

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00116

 Produkti B

Shpenzime jashtë projekteve

Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin 9 vjecar, per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.

Përshkrimi
Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin 9 vjecar dhe realizimin e misionit te edukimit.

Objektivat

 0) Rritja e aksesit ne arsimin parashkollor nga 76% ne 80% ne vitin 2017 .Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçare me 15% te numrit aktual te regjistruar 

ne klasat përgatitore, (me 1300 fëmijë më shume). Modernizimi i arsimit parashkollor, përmes trajnimit të mësuesve (15-20% në vit),rikonstruksionit 

dhe ndërtimit (150 -200 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me bazë materiale didaktike 1) Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçare me 15% te numrit 

aktual te regjistruar ne klasat përgatitore, (me 1300 fëmijë më shume).  Modernizimi i arsimit parashkollor, përmes trajnimit të mësuesve (15-20% në 

vit),rikonstruksionit dhe ndërtimit (150 -200 klasa/vit) të kopshteve dhe pajisjes me bazë materiale didaktike 2) Përfshirja e 90% e fëmijëve  5 vjeçarë 

në një vit përgatitor dhe zgjerimi i arsimit parashkollor duke shtuar dhe 1800 femije me shume  treguesi i përfshirjes së fëmijëve 3-5 vjeçar në kopsht 

në masën 80%. Kualifikimi i mëtejshëm i mësuesve(20%), ndërtimit të kopshteve (150-200 klasa) dhe pajisja me bazë materiale didaktike 

Modernizimin e arsimit parashkollor, përmes përgatitjes së mësuesve, ndërtimit e pajisjes me bazë materiale didaktike 3) Rritja e treguesit të 

përfshirjes së fëmijëve 3-5 vjeçar në kopsht në masën 92%. Kualifikimi i mëtejshëm i mësuesve(20%), ndërtimit të kopshteve (150-200 klasa) dhe 

pajisja me bazë materiale didaktike Modernizimin e arsimit parashkollor, përmes përgatitjes së mësuesve, ndërtimit të kopshteve dhe pajisjes me 

bazë materiale didaktike

Krijimi i biblotekave  shkollore

Bibloteka  shkollore te krijuara sipas standardeve

Përshkrimi Krijimi i biblotekave  shkollore sipas standardeve bashkohore dhe rritjen e  cilesisë se mesimitdhenies. Standarti i kerkuar  "Të sigurohen laboratorë 

virtual  dhe biblioteka dixhitale për zbatimin e kurikulës në AB"

Objektivat

 0)  Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë, (rritja e treguesit të regjistrimit me 4% ose 160 femije për nxënësit romë dhe egjiptianë, 2% për 

nxënësit me  AK. Rritja me 1.5 % e numrit të mësuesve asistent për nxënësit me AK.Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e AB. Uljen e 

braktisjes shkollore në AB në 0.3%. Trajtimi i diferencuar i mësuesve (20-25%) që, do të punojnë me fëmijët që kanë braktisur shkollën për riintegrimin 

e tyre 1) Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë, (rritja e treguesit të regjistrimit me 4% ose 160 femije për nxënësit romë dhe egjiptianë, 2% 

për nxënësit me  AK. Rritja me 1.5 % e numrit të mësuesve asistent për nxënësit me AK. Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e AB. Uljen e 

braktisjes shkollore në AB në 0.3%. Trajtimi i diferencuar i mësuesve (20-25%) që, do të punojnë me fëmijët që kanë braktisur shkollën për riintegrimin 

e tyre. 2) Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë ((rritja e treguesit të regjistrimit me 4.% ose 200 femije  për nxënësit romë egjiptianë, 2% 

për nxënësit me  AK, si dhe nga familje me te ardhura  në nivelin e varfërisë). Rritja me 1% e numrit të mësuesve asistent për nxënësit me AK 3) 

Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë (rritja e treguesit të regjistrimit me 4% ose 180 femije  për nxënësit romë egjiptianë, 2% për nxënësit 

me  AK, si dhe nga familje me te ardhura  në nivelin e varfërisë). Rritja me 1% e numrit të mësuesve asistent për nxënësit me AK

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Nr nxenes perfitues

2015 2016 2017

355000 360000 360000

Totali i Shpenzimeve 15,000.0 20,000.0 20,000.0

Shpenzime për njësi 0.04 0.06 0.06

Sasia -0.4 1.4 0

Totali i Shpenzimeve 0 33.3 0

Shpenzime për njësi 0.4 31.5 0

Pajisje laboratori dhe mobileri per lendet kimi fizike biologji

Kabinete te mobiluara te lendeve kimi fizike biologji

Përshkrimi
Mobilimi per kabinetet e lendeve kimi fizike biologji sherben ne rritjen e efektivitetit te ores se mesimit.

Objektivat

 0) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 450 - 500 klasa 

e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  

laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 1 set laptop-projektor pë çdo shkollë 1) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin 

e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 550-600 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të 

shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të 

paktën 4 set laptop-projektor për çdo tre shkolla 2) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e 

rahabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  

një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 2 set laptop-projektor për çdo  shkollë) 3) Arsimi 

cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e sigurimi i 

pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë 

virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 2 set laptop-projektor për çdo  shkollë)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia kabiente te pajisura

2015 2016 2017

80 70 100

Totali i Shpenzimeve 32,000.0 28,000.0 40,000.0

Shpenzime për njësi 400.0 400.0 400.0

Sasia 220 -12.5 42.9

Totali i Shpenzimeve 220 -12.5 42.9

Shpenzime për njësi 0 0 0



Viti Aktual

2014

356347

mijëra lekë 19,059,711.0

mijëra lekë 53.49

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00116

 Produkti C

Viti Aktual

2014

53

mijëra lekë 37,416.0

mijëra lekë 705.96

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00116

 Produkti D

Viti Aktual

2014

2650

mijëra lekë 28,000.0

mijëra lekë 10.57

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00116

 Produkti E

Shpenzime jashtë projekteve

Zhvillim i reformes se  teksteve shkollore për  AB, si dhe kompesimi  i nxenesve te shtresat sociale ne nevoje

Përshkrimi Zhvillim i reformes se  teksteve shkollore për  AB, si dhe kompesimi  inxenesve te shtresat sociale ne nevoje  per nxenes me kerkesa te vecanta, 

nxenes qe nuk shikojne , nxenes nuk degjojne, nxenes me PLM, rome, egjiptiane etj.

Objektivat

 0) Përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore dhe kompensimi  100% nga klasa I-IX për nxënësit rom, egjiptiane,  fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor 

të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, fëmijëve të familjeve të emigrantëve që jetojnë jashtë territorit të 

Republikës së Shqipërisë, femijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie; fëmijë të familjeve që kanë në 

përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar, 1) përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore dhe kompensimi  100% nga klasa I-IX për nxënësit rom, 

egjiptiane,  fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, fëmijëve të 

familjeve të emigrantëve që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, femijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike 

dhe pagesë papunësie; fëmijë të familjeve që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar, 2) Përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore 

dhe kompensimi  100% nga klasa I-IX për nxënësit rom, egjiptiane,  fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të 

verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, fëmijëve të familjeve të emigrantëve që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, femijëve që vijnë 

nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie; fëmijë të familjeve që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të 

kufizuar, 3) Përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore dhe kompensimi  100% nga klasa I-IX për nxënësit rom, egjiptiane,  fëmijëve që gëzojnë 

statusin ligjor të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, fëmijëve të familjeve të emigrantëve që jetojnë 

jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, femijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie; fëmijë të 

familjeve që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar

Shpenzime jashtë projekteve

Trajnimi i mësuesve te arsimit baze, per implementimin e kurikulave e programeve mesimore, rritjen e kompetencave profesionale

Përshkrimi
Trajnimi i mësuesve te arsimit baze, per implementimin e kurikulave e programeve mesimore, rritjen e kompetencave profesionale

Objektivat

 0) Hartimi i kurrikulës lëndore (kl 0 -5), përgatitja e 50 moduleve trajnuese për kurrikulën e rishikuar, tw 10 moduleve për nxënësit me aftësi të 

kufizuara (AK). Trajnimi i mësueseve të AB dhe te diaspores ( 70 mesues) për zbatimin cilësor të kurrikulës 25 % e mesuesve te AB 1) Hartimi i 

kurrikulës lëndore dhe të integruar (kl 6-9). Përgatitja e 40 moduleve trajnuese për kurrikulën e rishikuar (kl 6-9)si dhe 8 moduleve për  për punën me 

nxënësit me  aftësi të kufizuara (AK). Trajnimi i mësueseve të AB dhe 80 mesues te  diaspores për zbatimin cilësor të kurrikulës (15-20% mesues te 

trajnua te AB). 2) ërgatitja e 90 moduleve trajnuese për kurrikulën e rishikuar (kl 0-9). si dhe 25 moduleve për  për punën me nxënësit me  aftësi të 

kufizuara (AK).  Trajnimi i  mësueseve të AB dhe 90 mesues te  diaspores (20- 25 % e mesuesve te AB) për zbatimin cilësor të kurrikulësë  së 

rishikuar. 3) Përgatitja e 40 moduleve trajnuese për kurrikulën e rishikuar (kl 0-9). si dhe 20 moduleve për  për punën me nxënësit me  aftësi të 

kufizuara (AK).  Trajnimi i  mësueseve të AB (20- 25 % e mesuesve te AB) dhe 100 mesuesve nga diapora  për zbatimin cilësor të kurrikulësë  së 

rishikuar.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i mesuesve te trajnuar

2015 2016 2017

2700 2800 3000

Totali i Shpenzimeve 28,700.0 30,900.0 33,500.0

Shpenzime për njësi 10.63 11.04 11.17

Sasia 1.9 3.7 7.1

Totali i Shpenzimeve 2.5 7.7 8.4

Shpenzime për njësi 0.6 3.8 1.2

Shpenzime jashtë projekteve

Pilotimi i kurrikulës së re në klasat 1-9 do të të jetë i planifikuar, koherent, dhe gjithëpërfshirës dhe do të ndërtohet mbi bazën e partneritetit

Përshkrimi Pilotimi i kurrikulës së re në klasat 1-9 do të të jetë i planifikuar, koherent, dhe gjithëpërfshirës dhe do të ndërtohet mbi bazën e partneritetit. Një paketë 

e plotë kurrikulare e zbatuar në klasat 1 dhe 6 të arsimit bazë gjatë vitit shkollor 2014-2015

Objektivat

 0) Hartimi i kurrikulës lëndore (kl 0 -5), përgatitja e 50 moduleve trajnuese për kurrikulën e rishikuar, tw 10 moduleve për nxënësit me aftësi të 

kufizuara (AK). Trajnimi i mësueseve të AB dhe te diaspores ( 70 mesues) për zbatimin cilësor të kurrikulës 25 % e mesuesve te AB 1) Hartimi i 

kurrikulës lëndore dhe të integruar (kl 6-9). Përgatitja e 40 moduleve trajnuese për kurrikulën e rishikuar (kl 6-9)si dhe 8 moduleve për  për punën me 

nxënësit me  aftësi të kufizuara (AK). Trajnimi i mësueseve të AB dhe 80 mesues te  diaspores për zbatimin cilësor të kurrikulës (15-20% mesues te 

trajnua te AB). 2) ërgatitja e 90 moduleve trajnuese për kurrikulën e rishikuar (kl 0-9). si dhe 25 moduleve për  për punën me nxënësit me  aftësi të 

kufizuara (AK).  Trajnimi i  mësueseve të AB dhe 90 mesues te  diaspores (20- 25 % e mesuesve te AB) për zbatimin cilësor të kurrikulësë  së 

rishikuar. 3) Përgatitja e 40 moduleve trajnuese për kurrikulën e rishikuar (kl 0-9). si dhe 20 moduleve për  për punën me nxënësit me  aftësi të 

kufizuara (AK).  Trajnimi i  mësueseve të AB (20- 25 % e mesuesve te AB) dhe 100 mesuesve nga diapora  për zbatimin cilësor të kurrikulësë  së 

rishikuar.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i kurrikulave-programe te rishikuara

2015 2016 2017

55 55 60

Totali i Shpenzimeve 43,100.0 46,640.0 51,800.0

Shpenzime për njësi 783.64 848.0 863.33

Sasia 3.8 0 9.1

Totali i Shpenzimeve 15.2 8.2 11.1

Shpenzime për njësi 11 8.2 1.8

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i nxënësve

2015 2016 2017

360000 360000 360000

Totali i Shpenzimeve 19,653,200.0 19,788,548.0 20,056,020.0

Shpenzime për njësi 54.59 54.97 55.71

Sasia 1 0 0

Totali i Shpenzimeve 3.1 0.7 1.4

Shpenzime për njësi 2.1 0.7 1.4



Viti Aktual

2014

104000

mijëra lekë 246,000.0

mijëra lekë 2.37

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00116

 Produkti F

Viti Aktual

2014

4800

mijëra lekë 4,800.0

mijëra lekë 1.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00116

 Produkti G

Viti Aktual

2014

40000

mijëra lekë 560,000.0

mijëra lekë 14.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

Sherbim transporti per nxenes e mesues qe punojne mbi 5 km nga vend banimi i tyre dhe të nxënësve që punojnë e mësojnë mbi 2km  jashtë vendbanimit¿.

Përshkrimi Sherbim transporti per nxenes dhe mesues. Për përdorimin e fondeve buxhetore për transportimin e mësuesve  qe punojne mbi 5 km nga vend banimi 

i tyre dhe të nxënësve që punojnë e mësojnë mbi 2km  jashtë vendbanimit¿.

Objektivat

 0)  Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë, (rritja e treguesit të regjistrimit me 4% ose 160 femije për nxënësit romë dhe egjiptianë, 2% për 

nxënësit me  AK. Rritja me 1.5 % e numrit të mësuesve asistent për nxënësit me AK.Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e AB. Uljen e 

braktisjes shkollore në AB në 0.3%. Trajtimi i diferencuar i mësuesve (20-25%) që, do të punojnë me fëmijët që kanë braktisur shkollën për riintegrimin 

e tyre 1) Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë, (rritja e treguesit të regjistrimit me 4% ose 160 femije për nxënësit romë dhe egjiptianë, 2% 

për nxënësit me  AK. Rritja me 1.5 % e numrit të mësuesve asistent për nxënësit me AK. Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e AB. Uljen e 

braktisjes shkollore në AB në 0.3%. Trajtimi i diferencuar i mësuesve (20-25%) që, do të punojnë me fëmijët që kanë braktisur shkollën për riintegrimin 

e tyre. 2) Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë ((rritja e treguesit të regjistrimit me 4.% ose 200 femije  për nxënësit romë egjiptianë, 2% 

për nxënësit me  AK, si dhe nga familje me te ardhura  në nivelin e varfërisë). Rritja me 1% e numrit të mësuesve asistent për nxënësit me AK 3) 

Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë (rritja e treguesit të regjistrimit me 4% ose 180 femije  për nxënësit romë egjiptianë, 2% për nxënësit 

me  AK, si dhe nga familje me te ardhura  në nivelin e varfërisë). Rritja me 1% e numrit të mësuesve asistent për nxënësit me AK

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i perfituesve

2015 2016 2017

40000 40000 40000

Totali i Shpenzimeve 580,000.0 600,000.0 640,000.0

Shpenzime për njësi 14.5 15.0 16.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 3.6 3.4 6.7

Shpenzime për njësi 3.6 3.4 6.7

Shpenzime jashtë projekteve

Zhvillimi i programit "Shkolla Komunitare" ne sistemin arsimor per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.

Përshkrimi
Zhvillimi i programit "Shkolla Komunitare" ne sistemin arsimor per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.

Objektivat

 0) Konsolidimi i shërbimit psikolo-social nëpërmjet ngritjes së njësisë së shërbimit psiko-social në njësitë arsimore vendore.  Tranimit i vazhdueshëm i 

psikologëve (150) dhe punonjësve socialë (150) 1)  Konsolidimi i shërbimit psikolo-social nëpërmjet ngritjes së njësisë së shërbimit psiko-social në 

njësitë arsimore vendore.  Tranimit i vazhdueshëm i psikologëve (150) dhe punonjësve socialë (150). Ngritja e mekanizmit të supervizimit të shërbimit 

psiko-social dhe e kapciteteve të tyre. Modernizimit i kabineteve të shërbimit psiko-social (kompjuter, printer, telefon) dhe pajisja me innstrumentet e 

pune s(teste vlereësimi, dosje individuale për çdo nxenes, manuale pune) 2) Konsolidimi i shërbimit psikolo-social nëpërmjet  trajnimit te vazhdueshëm 

te psikologëve (150) dhe punonjësve socialë (150).  Modernizimit i kabineteve të shërbimit psiko-social (kompjuter, printer, telefon) dhe pajisja me 

innstrumentet e pune s(teste vlereësimi, dosje individuale për çdo nxenes, manuale pune) 3) Konsolidimi i shërbimit psikologjik nëpërmjet tranimit të 

mëtejshëm të 250 psikologëve dhe modernizimit të kabineteve përkatëse

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i nxenesve

2015 2016 2017

4800 5000 5000

Totali i Shpenzimeve 6,000.0 7,000.0 8,000.0

Shpenzime për njësi 1.25 1.4 1.6

Sasia 0 4.2 0

Totali i Shpenzimeve 25 16.7 14.3

Shpenzime për njësi 25 12 14.3

Objektivat

 0) Përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore dhe kompensimi  100% nga klasa I-IX për nxënësit rom, egjiptiane,  fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor 

të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, fëmijëve të familjeve të emigrantëve që jetojnë jashtë territorit të 

Republikës së Shqipërisë, femijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie; fëmijë të familjeve që kanë në 

përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar, 1) përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore dhe kompensimi  100% nga klasa I-IX për nxënësit rom, 

egjiptiane,  fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, fëmijëve të 

familjeve të emigrantëve që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, femijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike 

dhe pagesë papunësie; fëmijë të familjeve që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar, 2) Përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore 

dhe kompensimi  100% nga klasa I-IX për nxënësit rom, egjiptiane,  fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të 

verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, fëmijëve të familjeve të emigrantëve që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, femijëve që vijnë 

nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie; fëmijë të familjeve që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të 

kufizuar, 3) Përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore dhe kompensimi  100% nga klasa I-IX për nxënësit rom, egjiptiane,  fëmijëve që gëzojnë 

statusin ligjor të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, fëmijëve të familjeve të emigrantëve që jetojnë 

jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, femijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie; fëmijë të 

familjeve që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i nxenesve perfitues

2015 2016 2017

105000 105000 106000

Totali i Shpenzimeve 252,000.0 256,000.0 270,000.0

Shpenzime për njësi 2.4 2.44 2.55

Sasia 1 0 1

Totali i Shpenzimeve 2.4 1.6 5.5

Shpenzime për njësi 1.5 1.6 4.5



 Projekti 00116

 Produkti H

Viti Aktual

2014

620

mijëra lekë 113,113.0

mijëra lekë 182.44

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00645

 Produkti I

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Totali i Shpenzimeve 350,000.0 400,000.0 400,000.0

Shpenzime për njësi 700.0 700.53 701.75

Sasia 0 14.2 -0.2

Totali i Shpenzimeve 0 14.3 0

Shpenzime për njësi 0 0.1 0.2

Arsimi I Mesem

Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në gjimnaze, me synim që  në vitin 2018  afro 65% e nxënësve që vijnë nga arsimi bazë  të ndjekin arsimin e 

mesëm të përgjithshëm, ndërsa 35% do të ndjekin arsimin profesional.   Rritja e cilësisë së mësimdhënies, në mënyrë qe deri në vitin 2018 të perafrohemi  standardet e 

vendeve te BE.  Deri ne vitin 2018, synohet që në çdo klasë të arsimit të mesëm të përgjithshëm të ketë internet. Përmirësimi i kurrikulës shkollore dhe metodave të 

mësimdhënies, pasurimi i bazës materialo-didaktike , si dhe përmirësimi i infrastrukturës shkollore në përputhje me objektivat e kërkuara.Shtimi i laboratorëve të TIK dhe 

atyre shkencore. Përgatitja e individëve të pajisur me njohuri shkencore, të aftë për tu përballur me sfidat e ekonomisë së tregut.   Rritja e  viteve të shkollimit për 

qytetarët shqiptar, si një objektiv madhor kombëtar.

Programi synon krijimin e shanseve të barabarta për të gjithë nxënësit për një arsim cilësor, masiv dhe bashkëkohor; mirë menaxhim të burimeve njerëzore; fuqizimin 

dhe rritjen e autonomisë shkollore;  shtrirjen dhe zgjerimin e arsimit të mesëm të përgjithshëm;  për rritjen e   nivelit të arsimimit të popullsisë, për ta përafruar atë me 

standardet evropiane, për të përgatitur qytetarë më të aftë për një shoqëri demokratike.

Programi synon krijimin e shanseve të barabarta për të gjithë nxënësit për një arsim cilësor, masiv dhe bashkëkohor; mirë menaxhim të burimeve njerëzore; fuqizimin 

dhe rritjen e autonomisë shkollore;  shtrirjen dhe zgjerimin e arsimit të mesëm të përgjithshëm;  për rritjen e   nivelit të arsimimit të popullsisë, për ta përafruar atë me 

standardet evropiane, për të përgatitur qytetarë më të aftë për një shoqëri demokratike.

Totali i Shpenzimeve 119,400.0 125,760.0 133,400.0

Shpenzime për njësi 175.59 179.66 185.28

Sasia 9.7 2.9 2.9

Totali i Shpenzimeve 5.6 5.3 6.1

Shpenzime për njësi -3.8 2.3 3.1

Pajisje kompujterike  per kabinetet e informatikes

Pajisje kompujterike  per kabinetet e informatikes

Përshkrimi
Pajisje kompujterike  per kabinetet e informatikes

Objektivat

 0) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 450 - 500 klasa 

e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  

laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 1 set laptop-projektor pë çdo shkollë 1) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin 

e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 550-600 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të 

shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të 

paktën 4 set laptop-projektor për çdo tre shkolla 2) Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e 

rahabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  

një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 2 set laptop-projektor për çdo  shkollë) 3) Arsimi 

cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve  Europiane: ndërtime të reja e rahabilitim të objekteve arsimore 850-950 klasa e sigurimi i 

pajisjes së tyre. Pajisja e  20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT  synimi  një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi,  laboratorë 

virtual  e biblioteka dixhitale  në AB (të paktën 2 set laptop-projektor për çdo  shkollë)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i kabineteve te krijuara

2015 2016 2017

500 571 570

Shpenzime jashtë projekteve

Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë, (rritja e treguesit të regjistrimit me 4% ose 160 femije për nxënësit romë dhe egjiptianë, 2% për nxënësit me  AK

Përshkrimi Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë, (rritja e treguesit të regjistrimit me 4% ose 160 femije për nxënësit romë dhe egjiptianë, 2% për 

nxënësit me  AK

Objektivat

 0)  Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë, (rritja e treguesit të regjistrimit me 4% ose 160 femije për nxënësit romë dhe egjiptianë, 2% për 

nxënësit me  AK. Rritja me 1.5 % e numrit të mësuesve asistent për nxënësit me AK.Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e AB. Uljen e 

braktisjes shkollore në AB në 0.3%. Trajtimi i diferencuar i mësuesve (20-25%) që, do të punojnë me fëmijët që kanë braktisur shkollën për riintegrimin 

e tyre 1) Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë, (rritja e treguesit të regjistrimit me 4% ose 160 femije për nxënësit romë dhe egjiptianë, 2% 

për nxënësit me  AK. Rritja me 1.5 % e numrit të mësuesve asistent për nxënësit me AK. Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e AB. Uljen e 

braktisjes shkollore në AB në 0.3%. Trajtimi i diferencuar i mësuesve (20-25%) që, do të punojnë me fëmijët që kanë braktisur shkollën për riintegrimin 

e tyre. 2) Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë ((rritja e treguesit të regjistrimit me 4.% ose 200 femije  për nxënësit romë egjiptianë, 2% 

për nxënësit me  AK, si dhe nga familje me te ardhura  në nivelin e varfërisë). Rritja me 1% e numrit të mësuesve asistent për nxënësit me AK 3) 

Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë (rritja e treguesit të regjistrimit me 4% ose 180 femije  për nxënësit romë egjiptianë, 2% për nxënësit 

me  AK, si dhe nga familje me te ardhura  në nivelin e varfërisë). Rritja me 1% e numrit të mësuesve asistent për nxënësit me AK

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i nxenesve

2015 2016 2017

680 700 720



Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B.Produktet e Programit

 Projekti 00117

 Produkti A

Viti Aktual

2014

42000

mijëra lekë 99,398.0

mijëra lekë 2.37

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00560

 Produkti A

Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në gjimnaze, me synim që  në vitin 2018  afro 65% e nxënësve që vijnë nga arsimi bazë  të ndjekin arsimin e 

mesëm të përgjithshëm, ndërsa 35% do të ndjekin arsimin profesional.   Rritja e cilësisë së mësimdhënies, në mënyrë qe deri në vitin 2018 të perafrohemi  standardet e 

vendeve te BE.  Deri ne vitin 2018, synohet që në çdo klasë të arsimit të mesëm të përgjithshëm të ketë internet. Përmirësimi i kurrikulës shkollore dhe metodave të 

mësimdhënies, pasurimi i bazës materialo-didaktike , si dhe përmirësimi i infrastrukturës shkollore në përputhje me objektivat e kërkuara.Shtimi i laboratorëve të TIK dhe 

atyre shkencore. Përgatitja e individëve të pajisur me njohuri shkencore, të aftë për tu përballur me sfidat e ekonomisë së tregut.   Rritja e  viteve të shkollimit për 

qytetarët shqiptar, si një objektiv madhor kombëtar.

 1). Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2018 të perafrohemi standardet e vendeve te BE Përmirësimi i standardeve të 

infrastukturës në gjimnaze, 8-10% e klasave ndaj totalit ekzistues do të rehabilitohen, 5%-8% e klasave ndërtohen te reja, 8-10 % e shkollave do të pajisen me laborator 

shkencor  2). AMP ta ndjekin 75% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 25% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në 

vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të përgjithshme për çdo 

vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat.  3). Trajnimi i 10-15% e punonjësve mësimore, për zbatimin kurikulës së gjimnazit.  4). Krijimi i kushteve per realizimin e 

matures shteterore për afro 40-42 mijë maturanë, hartimi i testeve per provimeve, procesi i dhënies së provimeve, vlerësimeve të provimeve,  deri ne shpallejen e 

rezultateve.

 1). Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2018 të perafrohemi standardet e vendeve te BE Përmirësimi i standardeve të 

infrastukturës në gjimnaze, 10% e klasave ndaj totalit ekzistues do të rehabilitohen, 5%-6 % e klasave ndërtohen te reja, 6 % e shkollave do të pajisen me laborator 

shkencor  2). AMP ta ndjekin 70% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 30% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në 

vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të përgjithshme për çdo 

vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat.  3). .Trajnimi i 15 % e punonjësve mësimore, për zbatimin kurikulës së gjimnazit  4). Krijimi i kushteve per realizimin e 

matures shteterore 40 mijë maturanë, hartimi i testeve per provimeve, procesi i dhenies se provimeve, vlerësimeve te provimeve,  deri ne shpallejen e rezultateve

 1).  Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2018 të perafrohemi standardet e vendeve te BE Përmirësimi i standardeve të 

infrastukturës në gjimnaze, 10-12% e klasave ndaj totalit ekzistues do të rehabilitohen, 6%-8 % e klasave ndërtohen te reja, 8 % e shkollave do të pajisen me laborator 

shkencor.  2). AMP ta ndjekin 68% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 32% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në 

vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të përgjithshme për çdo 

vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat.  3). Trajnimi i 15 % e punonjësve mësimore, për zbatimin kurikulës së gjimnazit  4). Krijimi i kushteve per realizimin e 

matures shteterore 40 mijë maturanë, hartimi i testeve per provimeve, procesi i dhenies se provimeve, vlerësimeve te provimeve,  deri ne shpallejen e rezultateve.

 1). Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2018 të perafrohemi standardet e vendeve te BE Përmirësimi i standardeve të 

infrastukturës në gjimnaze, 10-12% e klasave ndaj totalit ekzistues do të rehabilitohen, 6-8 % e klasave ndërtohen te reja, 8 % e shkollave do të pajisen me laborator 

shkencor.  2). AMP ta ndjekin 65% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 35% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në 

vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të përgjithshme për çdo 

vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat.  3). Trajnimi i 15 % e punonjësve mësimore, për zbatimin kurikulës së gjimnazit  4). Krijimi i kushteve per realizimin e 

matures shteterore 40 mijë maturanë, hartimi i testeve per provimeve, procesi i dhenies se provimeve, vlerësimeve te provimeve,  deri ne shpallejen e rezultateve.

1 - Kurrikulat e reja janë të njëjta me kurrikulat analoge të BE;  2 - Synohet arritja e standardit evropian 30 - 32 nxënës për klasë;   3 - 65% të nxënësve që mbarojnë 

arsimin bazë rregjistrohen në gjimnaz (35% në shkollat profesionale), në vitit 2018, në përshtatje me  standardet europiane.     4 - Arritja e standardit europian për lidhje 

e 100% të shkollave/ klasave me internet .     5 - Synohet arritja e standardi europian, i raportit nxënës /kompjuter, me 1 kompjuter  për 2 nxënës në orën e mësimit.     6-  

Pajisja e 100 % të nxënësve me tekste mësimore në përputhje me kurikulat e reja dhe sipas standardeve europiane.   7-  Mbështettja e grupeve në nevojë duke 

rimbursuar 100% koston e teksteve shkollore nga buxheti i shtetit.   8- Trajnimi i 10% - 15 % për çdo vit  të punonjësve mësimore, për zbatimin kurikulës së gjimnazit. 9. 

Rritja e  viteve të shkollimit për qytetarët shqiptar, si një objektiv madhor kombëtar.

Shpenzime jashtë projekteve

Krijimi i kushteve per realizimin e matures shteterore, hartimi i testeve per provimeve, procesi i dhenies se provimeve, vlerësimeve te provimeve deri ne shpalljen e rezultateve

Përshkrimi
Krijimi i kushteve per realizimin e matures shteterore, hartimi i testeve per provimeve, procesi i dhenies se provimeve, vlerësimeve te provimeve deri 

ne shpalljen e rezultateve.

Objektivat

 Krijimi i kushteve per realizimin e matures shteterore për afro 40-42 mijë maturanë, hartimi i testeve per provimeve, procesi i dhënies së provimeve, 

vlerësimeve të provimeve,  deri ne shpallejen e rezultateve. 1) Krijimi i kushteve per realizimin e matures shteterore 40 mijë maturanë, hartimi i testeve 

per provimeve, procesi i dhenies se provimeve, vlerësimeve te provimeve,  deri ne shpallejen e rezultateve 2) Krijimi i kushteve per realizimin e 

matures shteterore 40 mijë maturanë, hartimi i testeve per provimeve, procesi i dhenies se provimeve, vlerësimeve te provimeve,  deri ne shpallejen e 

rezultateve. 3) Krijimi i kushteve per realizimin e matures shteterore 40 mijë maturanë, hartimi i testeve per provimeve, procesi i dhenies se provimeve, 

vlerësimeve te provimeve,  deri ne shpallejen e rezultateve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i nxenesve ne maturen shteterore
2015 2016 2017

42000 42000 43000

Totali i Shpenzimeve 121,300.0 128,400.0 150,800.0

Shpenzime për njësi 2.89 3.06 3.51

Sasia 0 0 2.4

Totali i Shpenzimeve 22 5.9 17.4

Shpenzime për njësi 22 5.9 14.7

Furnizimi me laboratore kimi, fizike. biologji per shkollat e mesme te pergjithshme dhe te bashkuara

Shkolla te pajisura me laboratore shkencore

Përshkrimi
Furnizimi me pajisje laboratorike, kimie, fizike. biologjie per shkollat e mesme te pergjithshme dhe te bashkuara ne funksion te rritjes se cilesise se 

sherbimit arsimor.



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00566

 Produkti A

Viti Aktual

2014

40

mijëra lekë 158,636.0

mijëra lekë 3,965.9

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00567

 Produkti A

Viti Aktual

2014

110

mijëra lekë 314,233.0

mijëra lekë 2,856.66

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00568

 Produkti A

Viti Aktual

2014

Objektivat

Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2018 të perafrohemi standardet e vendeve te BE Përmirësimi i standardeve 

të infrastukturës në gjimnaze, 8-10% e klasave ndaj totalit ekzistues do të rehabilitohen, 5%-8% e klasave ndërtohen te reja, 8-10 % e shkollave do të 

pajisen me laborator shkencor 1) Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2018 të perafrohemi standardet e 

vendeve te BE Përmirësimi i standardeve të infrastukturës në gjimnaze, 10% e klasave ndaj totalit ekzistues do të rehabilitohen, 5%-6 % e klasave 

ndërtohen te reja, 6 % e shkollave do të pajisen me laborator shkencor 2)  Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 

2018 të perafrohemi standardet e vendeve te BE Përmirësimi i standardeve të infrastukturës në gjimnaze, 10-12% e klasave ndaj totalit ekzistues do 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i shkollave/ laboratoreve te pajisura
2015 2016 2017

50 70 70

Totali i Shpenzimeve 35,000.0 49,000.0 50,000.0

Shpenzime për njësi 700.0 700.0 714.29

Sasia 0 40 0

Totali i Shpenzimeve 0 40 2

Shpenzime për njësi 0 0 2

Ndertimi i  shkollave te reja  te mesme

Shkolla te reja te ndertuara sipas standardeve europiane

Përshkrimi Ndertimi i  shkollave te reja  te mesme te  pergjithshme ne synim te plotesimit te standarteve europine, 30 -32 nxenes per klase.

Objektivat

 AMP ta ndjekin 75% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 25% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në 

vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të 

përgjithshme për çdo vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat. 1) AMP ta ndjekin 70% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 30% 

ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të 

përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të përgjithshme për çdo vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat. 

2) AMP ta ndjekin 68% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 32% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i klasave te ndertuar
2015 2016 2017

32 72 100

Totali i Shpenzimeve 126,000.0 280,000.0 394,000.0

Shpenzime për njësi 3,937.5 3,888.89 3,940.0

Sasia -20 125 38.9

Totali i Shpenzimeve -20.6 122.2 40.7

Shpenzime për njësi -0.7 -1.2 1.3

Rehabilitimi dhe zgjerimi i  shkollave ne arsimin mesem

Shkolla ne arsimin e mesem te reabilituara/zgjeruara

Përshkrimi Rehabilitimi dhe zgjerimi i  shkollave ne arsimin mesem, me synim plotesimin e standarteve Europiane, 30-32 nxenes per klase.

Objektivat

 AMP ta ndjekin 75% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 25% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në 

vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të 

përgjithshme për çdo vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat. 1) AMP ta ndjekin 70% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 30% 

ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të 

përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të përgjithshme për çdo vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat. 

2) AMP ta ndjekin 68% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 32% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i klasave te reabilitura
2015 2016 2017

60 124 192

Totali i Shpenzimeve 169,000.0 361,400.0 568,000.0

Shpenzime për njësi 2,816.67 2,914.52 2,958.33

Sasia -45.5 106.7 54.8

Totali i Shpenzimeve -46.2 113.8 57.2

Shpenzime për njësi -1.4 3.5 1.5

Furnizimi me pajisje i shkollave  te reja dhe te rehabilituara

Shkolla/ klasa te pajisura me mobileri

Përshkrimi
Furnizimi me mobileri ( karrike, tavolina, rafte etj), per krijimin e kushteve optimale  per mesimdhenie e mesimnxenie, ne perundim te ndertimit  te 

objekteve te reja/rehabilituara,

Objektivat

 AMP ta ndjekin 75% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 25% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në 

vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të 

përgjithshme për çdo vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat. 1) AMP ta ndjekin 70% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 30% 

ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të 

përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të përgjithshme për çdo vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat. 

2) AMP ta ndjekin 68% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 32% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i klasave te pajisura me mobilje.
2015 2016 2017



130

mijëra lekë 52,000.0

mijëra lekë 400.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00666

 Produkti A

Viti Aktual

2014

10000

mijëra lekë 200,000.0

mijëra lekë 20.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00670

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01549

 Produkti A

Viti Aktual

2014

99987

mijëra lekë 20,000.0

mijëra lekë 0.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia Numri i klasave te pajisura me mobilje.
125 154 200

Totali i Shpenzimeve 50,000.0 61,600.0 80,000.0

Shpenzime për njësi 400.0 400.0 400.0

Sasia -3.8 23.2 29.9

Totali i Shpenzimeve -3.8 23.2 29.9

Shpenzime për njësi 0 0 0

Pajisje me TABLETA  dhe platforme e-lerning per  kabinetet e informatikes

Pajisje me TABLETA  dhe platforme e-lerning per  kabinetet e informatikes

Përshkrimi Pajisje me TABLETA  dhe platforme e-lerning per  kabinetet e informatikes

Objektivat

 AMP ta ndjekin 75% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 25% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në 

vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të 

përgjithshme për çdo vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat. 1) AMP ta ndjekin 70% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 30% 

ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të 

përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të përgjithshme për çdo vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat. 

2) AMP ta ndjekin 68% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 32% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i nxenesve ne MAP
2015 2016 2017

15000 18000 18000

Totali i Shpenzimeve 300,000.0 350,000.0 350,000.0

Shpenzime për njësi 20.0 19.44 19.44

Sasia 50 20 0

Totali i Shpenzimeve 50 16.7 0

Shpenzime për njësi 0 -2.8 0

Pajisje mobileri per laboratoret kimi fizike biologji

Pajisje mobileri per laboratoret kimi fizike biologji

Përshkrimi
Pajisje mobileri per laboratoret kimi fizike biologji ( karrike, rafte, tavolina dhe etazhere), per funksionimin normal te tyre dhe rritjen e nivelit te 

mesimdhenies dhe mesimnxenies.

Objektivat

AMP ta ndjekin 75% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 25% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në 

vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të 

përgjithshme për çdo vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat. 1) AMP ta ndjekin 70% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 30% 

ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të 

përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të përgjithshme për çdo vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat. 

2) AMP ta ndjekin 68% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 32% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i laboratoreve te pajisur
2015 2016 2017

0 70 70

Totali i Shpenzimeve 0.0 28,000.0 28,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 400.0 400.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Krijimi i biblotekave ne arsimin e mesem

Biblioteka te pasuruara me literature bashkekohore

Përshkrimi
Krijimi i biblotekave ne arsimin e mesem te pergjithshem,nepermjet blerjes se librave te miratuara nga MASH,  me qellim rrijten e cilesi se 

mesimdhenies dhe sigurimin e aksesit per te gjithe nxenesit ne shkollat e mesme ne qytet apo ne zonen rurale.

Objektivat

Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2018 të perafrohemi standardet e vendeve te BE Përmirësimi i standardeve 

të infrastukturës në gjimnaze, 8-10% e klasave ndaj totalit ekzistues do të rehabilitohen, 5%-8% e klasave ndërtohen te reja, 8-10 % e shkollave do të 

pajisen me laborator shkencor 1) Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2018 të perafrohemi standardet e 

vendeve te BE Përmirësimi i standardeve të infrastukturës në gjimnaze, 10% e klasave ndaj totalit ekzistues do të rehabilitohen, 5%-6 % e klasave 

ndërtohen te reja, 6 % e shkollave do të pajisen me laborator shkencor 2)  Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 

2018 të perafrohemi standardet e vendeve te BE Përmirësimi i standardeve të infrastukturës në gjimnaze, 10-12% e klasave ndaj totalit ekzistues do 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i nxenesve
2015 2016 2017

105000 108000 110000

Totali i Shpenzimeve 20,000.0 20,000.0 20,000.0

Shpenzime për njësi 0.19 0.19 0.18

Sasia 5 2.9 1.9

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi -4.8 -2.8 -1.8



 Projekti 02100

 Produkti A

Viti Aktual

2014

32

mijëra lekë 26,869.0

mijëra lekë 839.66

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00117

 Produkti B

Viti Aktual

2014

99986

mijëra lekë 5,036,552.0

mijëra lekë 50.37

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00117

 Produkti C

Viti Aktual

2014

650

mijëra lekë 6,500.0

mijëra lekë 10.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00117

 Produkti D

Krijimi i sitemit te informatizimit te shkollave te Mesme

Laboratore IT te pajisura me kompjutera ne AMP.

Përshkrimi Shtimi i laboratoreve ne  AMP,  per arritjen e standarteve europiane 1 kompjuter per dy nxenes.

Objektivat

Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2018 të perafrohemi standardet e vendeve te BE Përmirësimi i standardeve 

të infrastukturës në gjimnaze, 8-10% e klasave ndaj totalit ekzistues do të rehabilitohen, 5%-8% e klasave ndërtohen te reja, 8-10 % e shkollave do të 

pajisen me laborator shkencor 1) Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2018 të perafrohemi standardet e 

vendeve te BE Përmirësimi i standardeve të infrastukturës në gjimnaze, 10% e klasave ndaj totalit ekzistues do të rehabilitohen, 5%-6 % e klasave 

ndërtohen te reja, 6 % e shkollave do të pajisen me laborator shkencor 2)  Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 

2018 të perafrohemi standardet e vendeve te BE Përmirësimi i standardeve të infrastukturës në gjimnaze, 10-12% e klasave ndaj totalit ekzistues do 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i laboratoreve te pajisur
2015 2016 2017

60 60 60

Totali i Shpenzimeve 50,000.0 50,000.0 50,000.0

Shpenzime për njësi 833.33 833.33 833.33

Sasia 87.5 0 0

Totali i Shpenzimeve 86.1 0 0

Shpenzime për njësi -0.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Realizimi i sherbimit arsimor, krijimin e shanseve të barabarta për të gjithë nxënësit për një arsimim cilësor, masiv dhe bashkëkohor, mirëmenaxhim të burimeve njerzore, fuqizimin dhe rritjen e autonomisë shkollore

Përshkrimi
Realizimi i sherbimit arsimor, krijimin e shanseve të barabarta për të gjithë nxënësit për një arsimim cilësor, masiv dhe bashkëkohor, mirëmenaxhim të 

burimeve njerzore, fuqizimin dhe rritjen e autonomisë shkollore

Objektivat

AMP ta ndjekin 75% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 25% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në 

vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të 

përgjithshme për çdo vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat. 1) AMP ta ndjekin 70% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 30% 

ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të 

përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të përgjithshme për çdo vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat. 

2) AMP ta ndjekin 68% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 32% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i Nxenesve
2015 2016 2017

105000 108000 110000

Totali i Shpenzimeve 5,202,441.0 5,277,920.0 5,366,944.0

Shpenzime për njësi 49.55 48.87 48.79

Sasia 5 2.9 1.9

Totali i Shpenzimeve 3.3 1.5 1.7

Shpenzime për njësi -1.6 -1.4 -0.2

Shpenzime jashtë projekteve

Trajnimi i 10-15% e punonjësve mësimore, për zbatimin kurikulës së gjimnazit,  50 mësuesve për mësimin e gjuhes e kultures shqipe ne diaspore.  zhvillimi i praktikave profesionale nga 800 mësues të sapo diplomuar.

Përshkrimi
Trajnimi i 10-15% e punonjësve mësimore, për zbatimin kurikulës së gjimnazit,  50 mësuesve për mësimin e gjuhes e kultures shqipe ne diaspore.  

zhvillimi i praktikave profesionale nga 800 mësues të sapo diplomuar.

Objektivat

 0) Trajnimi i 10-15% e punonjësve mësimore, për zbatimin kurikulës së gjimnazit. 1) .Trajnimi i 15 % e punonjësve mësimore, për zbatimin kurikulës 

së gjimnazit 2) Trajnimi i 15 % e punonjësve mësimore, për zbatimin kurikulës së gjimnazit 3) Trajnimi i 15 % e punonjësve mësimore, për zbatimin 

kurikulës së gjimnazit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri mesueve te trajnuar
2015 2016 2017

800 900 1000

Totali i Shpenzimeve 8,000.0 9,600.0 11,200.0

Shpenzime për njësi 10.0 10.67 11.2

Sasia 23.1 12.5 11.1

Totali i Shpenzimeve 23.1 20 16.7

Shpenzime për njësi 0 6.7 5

Shpenzime jashtë projekteve

Rishikimi  i kurrikulave  te Arsimit te Mesem te Pergjithshem.Realizimi i proceseve teknike dhe ligjore per hartimin e kurrikulave  si  dhe  miratimi i ketyre standarteve dhe kurrikulave

Përshkrimi
Rishikimi  i kurrikulave  te Arsimit te Mesem te Pergjithshem.Realizimi i proceseve teknike dhe ligjore per hartimin e kurrikulave  si  dhe  miratimi i 

ketyre standarteve dhe kurrikulave



Viti Aktual

2014

36

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 111.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00117

 Produkti E

Viti Aktual

2014

19600

mijëra lekë 65,000.0

mijëra lekë 3.32

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00117

 Produkti F

Viti Aktual

2014

99986

mijëra lekë 15,000.0

mijëra lekë 0.15

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Arsimi I Mesëm Profesional

Përshkrimi
Rishikimi  i kurrikulave  te Arsimit te Mesem te Pergjithshem.Realizimi i proceseve teknike dhe ligjore per hartimin e kurrikulave  si  dhe  miratimi i 

ketyre standarteve dhe kurrikulave

Objektivat

 0) Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2018 të perafrohemi standardet e vendeve te BE Përmirësimi i 

standardeve të infrastukturës në gjimnaze, 8-10% e klasave ndaj totalit ekzistues do të rehabilitohen, 5%-8% e klasave ndërtohen te reja, 8-10 % e 

shkollave do të pajisen me laborator shkencor 1) Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2018 të perafrohemi 

standardet e vendeve te BE Përmirësimi i standardeve të infrastukturës në gjimnaze, 10% e klasave ndaj totalit ekzistues do të rehabilitohen, 5%-6 % 

e klasave ndërtohen te reja, 6 % e shkollave do të pajisen me laborator shkencor 2)  Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, 

deri në vitin 2018 të perafrohemi standardet e vendeve te BE Përmirësimi i standardeve të infrastukturës në gjimnaze, 10-12% e klasave ndaj totalit 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i programeve-kurrikulave
2015 2016 2017

38 40 40

Totali i Shpenzimeve 4,600.0 5,500.0 6,000.0

Shpenzime për njësi 121.05 137.5 150.0

Sasia 5.6 5.3 0

Totali i Shpenzimeve 15 19.6 9.1

Shpenzime për njësi 8.9 13.6 9.1

13.3 5.9 11.1

Shpenzime për njësi 7.9 2.9 9.1

Shpenzime jashtë projekteve

Sigurimi i teksteve shkollore per nxenesit e AMP dhe Mbeshtetja financiare per nxenesit nga shtresa sociale ne nevoje  kompesim per blerjen e teksteve shkollore  dhe rritjen e aksesit per ndjekjen e studimeve ne AMP (gjimnazet)

Përshkrimi
Sigurimi i teksteve shkollore per nxenesit e AMP dhe Mbeshtetja financiare per nxenesit nga shtresa sociale ne nevoje  kompesim per blerjen e 

teksteve shkollore  dhe rritjen e aksesit per ndjekjen e studimeve ne AMP (gjimnazet)

Objektivat

 0) AMP ta ndjekin 75% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 25% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja 

në vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të 

përgjithshme për çdo vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat. 1) AMP ta ndjekin 70% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 30% 

ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja në vazhdim e internetit në shkollat e arsimit të mesëm të mesëm të 

përgjithshëm. Pajisja me laboratorë virtuale e rreth 15% të shkollave të mesme të përgjithshme për çdo vit.Pasurimi i bibliotekave në  të gjitha shkollat. 

2) AMP ta ndjekin 68% e nxënësve që  përfundojnë arsimin bazë, ndërsa 32% ndjekin arsimin profesional. Shtimi i laboratorëve të TIK si dhe shtrirja 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i nxenesve
2015 2016 2017

20000 21000 21000

Totali i Shpenzimeve 66,000.0 66,000.0 66,000.0

Shpenzime për njësi 3.3 3.14 3.14

Sasia 2 5 0

Totali i Shpenzimeve 1.5 0 0

Shpenzime për njësi -0.5 -4.8 0

Ofrimi i arsimit dhe formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit. Përmirësimi i rrjetit  të ofruesve të AFP-së dhe diversifikimi i ofertës së arsimit dhe formimit 

profesional. Rishikimi dhe përmirësimi i bazës ligjore për zhvillimin e mëtejshëm të AFP-së dhe Rritja e imazhit të arsimit dhe formimit profesional dhe përmirësimi i 

informimit rreth kualifikimeve dhe ofertave në AFP. Forcimi i lidhjeve ndërmjet të nxënit dhe punës dhe lehtësimi i kalimit në punë. Rritja e numrit të punësimeve të 

nxënësve dhe kursantëve të arsimit dhe formimit profesional. Përmirësimi i kompetencave të drejtuesve të institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, përmirësimi 

i kompetencave të mësimdhënësve, i aktorëve përgjegjës për menaxhim rajonal dhe kombëtar.

Shpenzime jashtë projekteve

Sigurimi i interneti per nxenesit e AMP

Përshkrimi Sigurimi i interneti per nxenesit e AMP

Objektivat

 0) Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2018 të perafrohemi standardet e vendeve te BE Përmirësimi i 

standardeve të infrastukturës në gjimnaze, 8-10% e klasave ndaj totalit ekzistues do të rehabilitohen, 5%-8% e klasave ndërtohen te reja, 8-10 % e 

shkollave do të pajisen me laborator shkencor 1) Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, deri në vitin 2018 të perafrohemi 

standardet e vendeve te BE Përmirësimi i standardeve të infrastukturës në gjimnaze, 10% e klasave ndaj totalit ekzistues do të rehabilitohen, 5%-6 % 

e klasave ndërtohen te reja, 6 % e shkollave do të pajisen me laborator shkencor 2)  Rritja e mëtejshme e cilësisë së mësimdhënies, me qëllim që, 

deri në vitin 2018 të perafrohemi standardet e vendeve te BE Përmirësimi i standardeve të infrastukturës në gjimnaze, 10-12% e klasave ndaj totalit 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i nxenesve
2015 2016 2017

105000 108000 110000

Totali i Shpenzimeve 17,000.0 18,000.0 20,000.0

Shpenzime për njësi 0.16 0.17 0.18

Sasia 5 2.9 1.9

Totali i Shpenzimeve



Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0_2014

Viti 1_2015

Viti 2_2016

Viti 3_2017

Standardet e Politikes se Programit

Ofrimi i arsimit dhe formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit. Përmirësimi i rrjetit  të ofruesve të AFP-së dhe diversifikimi i ofertës së arsimit dhe formimit 

profesional. Rritja e imazhit të arsimit dhe formimit profesional dhe përmirësimi i informimit rreth kualifikimeve dhe ofertave në AFP. Forcimi i lidhjeve ndërmjet të nxënit 

dhe punës dhe lehtësimi i kalimit në punë. Rritja e numrit të punësimeve të nxënësve dhe kursantëve të arsimit dhe formimit profesional. 

Numri i nxënësve që ndjekin AP dhe SK, në 2017, të arrijë në 30% të nxënësve të Arsimit të Mesëm. Regjistrimet në klasën e X-të, te rriten me 8-10% ndaj vitit 

paraardhës. Përmirësimi i kushteve të mësimdhënies për arritjen e standardeve europiane trajnimit e kualifikimit te mësuesve e specialisteve, krijimit të laboratorëve 

lëndorë, kabineteve profesionalë, pajisjes me tekste mësimore, forma ë të nxënit online (integrimi i tabletave etj.) etj.  Krijimi i një portali të plotë rreth ofertave në arsimin 

dhe formimin profesional, duke i shërbyer përmirësimit të vendimmarrjes, menaxhimit të informacionit, shkëmbimit të përvojës, shkëmbimit të eksperiencave, publikimit 

të profileve etj. Nëpërmjet ëeb page, shkollat te promovojnë me fuqishëm shërbimin arsimor dhe bizneset te gjejnë informacione për specialistë të rinj. Përafrimi 100% i 

legjislacionit te AP me atë europian deri më 2017. Në 2020, synohet që 40% e nxënësve që përfundojnë nivele të ndryshme të arsimit dhe formimit profesional, të 

punësohen t'i kalojnë tregut të punës. Zhvillimi i legjislacionit dhe i masave për zbatimin e partneritetit publik-privat në mbështetje të AFP-së

 1). Numri i nxënësve në arsimin e mesëm profesional është  23% nga totali i nxënësve në arsimin e mesëm. Oferta e profesioneve të përputhet me kërkesat e tregut, 

vlerësuar me rritje 5% e nxënësve të punësuar, (mbas 6 muajsh të përfundimit të shkollës) për çdo vit të PBA. Mbështetje financiare për nxënësit (rreth 2260) qe kryejnë 

praktika profesionale në biznes.

 2). Rritja e numrit të nxënësve nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika sociale dhe favorizimi i nxënësve në nevojë sidomos në drejtimet , përmes 

dhënies së 1600 bursave të reja për çdo vit të PBA.  Nxënësit, që regjistrohen në shkollat e mesme profesionale në degët bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim, shpim 

e shfrytëzim i vendburimeve të naftës dhe gazit dhe gjeologji-miniera. 

3). Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe e kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 19000 nxënës), përmes; pajisjes së 3-5 shkollave ne vit me Lab. 

digitalë të gjuhëve te huaja, kabinete Fizike dhe TIK, pajisjes se 6 shkollave të muzikës me instrumente dhe tërheqjes së mësuesve dhe specialistëve të kualifikuar  

4). Përputhja e kurrikulave me Kornizën kombëtare dhe europiane të kualifikimeve, përmes rishikimit të 8 skelet-kurrikulave profesionale per nivelet 3 dhe 4 te Kornizes 

Kombetare te Kualifikimeve, hartimit te 6 skelet-kurrikulave te reja per nivelet 3 dhe 4 te kornizes dhe hartimi i kater skelet-kurrikulave ne nivelin 5 te Kornizes 

Kombetare te Kualifikimeve.

5). Botimi nga BOTEM i 15 teksteve të rinj, për lëndët profesionale dhe mbështetje financiare për pajisjen e nxënësve me Tekste e Manuale mësimore  

 1) Numri i nxënësve në arsimin e mesëm profesional është 25% nga totali i nxënësve që regjistrohen në arsimin e mesëm. Rritja e regjistrimeve në klasën e X të me 8-

10% ndaj vitit paraardhës. Oferta e profesioneve të përputhet me kërkesat e tregut, vlerësuar me rritje 5 % e nxënësve të punësuar,  për çdo vit te PBA. Mbështetje 

financiare për rreth 2500 nxënësit,  qe kryejnë praktika profesionale në biznes. 

2). Rritja e numrit të nxënësve edhe nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika favorizuese e sociale. Nxënësit, që regjistrohen në shkollat e mesme 

profesionale në degët bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim, shpim e shfrytëzim i vendburimeve të naftës dhe gazit dhe gjeologji-miniera. Favorizimi i nxënësve në 

nevojë dhe sidomos për ato në drejtimet Bujqësi, Blegtori e Ndërtim, përmes dhënies së 1700 bursave të reja për çdo vit të PBA  

3). Rritja e cilësisë se procesit mësimor dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 20000 nxënës), përmes pajisjes së 3 shkollave me Lab. digitalë të 

gjuhëve te huaja, 5 shkollave me Lab. virtual, instalimit të 5 Lab. Kimi-biologji, Fizike dhe TIK; krijimit të 4 kab. të reja Elektroteknikes, Mekanikes; pajisjes së 4 shkollave 

artistike me mjete pune, etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të kualifikuar  

4). Akreditimi i 5 shkollave dhe përputhja e kurrikulave me Kornizën europiane te kualifikimeve, përmes rishikimit te 20 skelet-kurrikulave profesionale te nivelit 2, 3 dhe 4 

te Kornizes Kombetare te Kualifikimeve, hartimit te 15 kurrikulave te reja te nivelit  3 dhe 4 te Kornizes si dhe hartimit te 10 materialeve mesimore.

5). Botimi nga BOTEM i 15 teksteve të rinj, për lëndët profesionale dhe mbështetje financiare për pajisjen e nxënësve me Tekste e Manuale mësimore.  

 1). Numri i nxënësve në arsimin e mesëm profesional është i 27% nga totali i nxënësve që regjistrohen në arsimin e mesëm. Rritja e regjistrimeve në klasën e X të me 

8-10% ndaj vitit paraardhës. Oferta e profesioneve të përputhet me kërkesat e tregut, vlerësuar me rritje 5 % e nxënësve të punësuar,për çdo vit te PBA. Mbështetje 

financiare për nxënësit (rreth 3000), qe kryejnë praktika profesionale në biznes.

2). Rritja e numrit të nxënësve edhe nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika favorizuese e sociale dhe favorizimi i nxënësve ne nevoje përmes dhënies 

se 1750 bursave te reja, nxënësit, që regjistrohen në shkollat e mesme profesionale në degët bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim, shpim e shfrytëzim i vendburimeve 

të naftës dhe gazit dhe gjeologji-miniera. 

3). Rritja e cilësisë se mësimdhënies dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 21000 nxënës), përmes pajisjes se 3 shkollave me Lab. digjitalë të gjuhëve 

te huaja, 10 shkollave me Lab. virtual; Instalimit te 10 Lab. kimi-biologji, fizike dhe Informatike; krijimit te 4 reparteve të reja elektronikes e tekstil dhe tërheqjes se 

mësuesve dhe specialisteve te kualifikuar.

 4). Akreditimi i 5 shkollave dhe përputhja e kurrikulave me Kornizën europiane te kualifikimeve, përmes rishikimit te 30 skelet-kurrikulave profesionale për nivelet 2, 3 

dhe 4 të arsimit profesional në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve; hartimi i skelet-kurrikulave të reja Hartimi i 20 materialeve mësimore për lëndët 

profesionale e social kulturore  

5).  Botimi nga BOTEM i 15 teksteve të reja për lëndët profesionale dhe mbështetje financiare për pajisjen e nxënësve me Tekste e Manuale mësimore.   

 1). Numri i nxënësve në arsimin e mesëm profesional është i 30% i totalit të nxënësve në arsimin e mesëm. Rritja e regjistrimeve në klasën e X të me 8-10% ndaj vitit 

paraardhës.Oferta e profesioneve të përputhet me kërkesat e tregut, vlerësuar me rritje 5 % e nxënësve të punësuar, për çdo vit te PBA. Mbështetje financiare për 

nxënësit (rreth 3500), qe kryejnë praktika profesionale në biznes

2). Rritja e numrit të nxënësve edhe nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika favorizuese e sociale dhe favorizimi i nxënësve ne nevoje përmes dhënies 

se 1800 bursave te reja, nxënësit, që regjistrohen në shkollat e mesme profesionale në degët bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim, shpim e shfrytëzim i vendburimeve 

të naftës dhe gazit dhe gjeologji-miniera.

 3). Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe krijimi i kushteve në shkolla, përmes pajisjes me laboratorë digitalë të gjuhëve te huaja, Lab. Kimi-Biologji, 10 Fizike dhe 

Informatike; krijimit të 4 Kab. të Elektronikës, Bujqësi; pajisje kuzhine dhe pajisjes së 2 shkollave sportive me vegla sportive etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve 

e specialisteve të kualifikuar 

 4). Akreditimin i 5 shkollave sipas standardeve AKAFP, për çdo vit te PBA. Përputhja e kurrikulave me Kornizën europiane të kualifikimeve, përmes rishikimit të 50 

skelet-kurrikulave për klasat 3, 4 dhe i 10 skelet-kurrikulave të reja të nivelit të parë të arsimit profesional (niveli 2 i Kornizës)  dhe i 10 skelet-kurrikulave të reja të nivelit 

5 të Kornizës.

5). Botimi nga BOTEM i 15 teksteve të rinj, për lëndët profesionale dhe mbështetje financiare për pajisjen e nxënësve me Tekste e Manuale mësimore 

Numri (20-25) nx/klasë;  Sipërfaqja (3.5-5) m2/nx;  Numri 20 nx/mësues;  

Nxënës/dhomë konvikt te jete 3 deri 4 nxenes;  

100% e  shkolleve me salle studimi me Internet;  

100% e shkollave te pajisura ne standardin me 1 vend pune/2 nx; 

1 Lab digital të gjuhëve te huaja;  2 lab. të Lënd. prof. dhe 1 lab. për lende të përgjithshme; 

 100% e shkollave me kabinet Informatike (min 15-20 PC),  

100% e shkollave, në netëork, per shkëmbim informacioni, eksperience,  videokonferenca ;

100% e mësuesve të trajnuar;  

100% e drejtimeve te studimit me kurrikula të rishikuara, konform kërkesat e tregut të punës e kornizën europiane të kualifikimeve; 

100% Lendeve profesionale me Tekste dhe me Module mësimore për nxënësin (pertej vitit 2018);  

 100% e teksteve te botuara nga BOTEM, te jene On - line ne VET Portal.

 100% e ofrudrejtimeve te  sistemit të AP publik, të jenë të akredituara nga AKAFPK; 

100% e Nxënësve ne klasen e XII-te,  të kryejnë praktika profesionale në biznes



B.Produktet e Programit

 Projekti 00118

 Produkti A

Viti Aktual

2014

25837

mijëra lekë 1,861,781.0

mijëra lekë 72.06

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00293

 Produkti A

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 9,400.0

mijëra lekë 2,350.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00592

 Produkti A

Fuqizimi i bazave prodhuese te  shkollave te mesme ne APT

Blerje pajisje per fuqizimi i bazave didaktike mesimore te zhvilimit te praktikes profesionale te  shkollave te mesme ne APT

Përshkrimi Fuqizimi i bazave didaktike mesimore te zhvilimit te praktikes profesionale te  shkollave te mesme ne APT. Krijimi kushte per zhillimin profesional dhe 

aftesimin praktik te nxenesve.

Objektivat

 0) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe e kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 19000 nxënës), përmes; pajisjes së 3-5 shkollave ne 

vit me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, kabinete Fizike dhe TIK, pajisjes se 6 shkollave të muzikës me instrumente dhe tërheqjes së mësuesve dhe 

specialistëve të kualifikuar 1) Rritja e cilësisë se procesit mësimor dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 20000 nxënës), përmes 

pajisjes së 3 shkollave me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, 5 shkollave me Lab. virtual, instalimit të 5 Lab. Kimi-biologji, Fizike dhe TIK; krijimit të 4 

kab. të reja Elektroteknikes, Mekanikes; pajisjes së 4 shkollave artistike me mjete pune, etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të 

kualifikuar 2) Rritja e cilësisë se mësimdhënies dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 21000 nxënës), përmes pajisjes se 3 shkollave 

me Lab. digjitalë të gjuhëve te huaja, 10 shkollave me Lab. virtual; Instalimit te 10 Lab. kimi-biologji, fizike dhe Informatike; krijimit te 4 reparteve të 

reja elektronikes e tekstil dhe tërheqjes se mësuesve dhe specialisteve te kualifikuar. 3) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe krijimi i kushteve në 

shkolla, përmes pajisjes me laboratorë digitalë të gjuhëve te huaja, Lab. Kimi-Biologji, 10 Fizike dhe Informatike; krijimit të 4 Kab. të Elektronikës, 

Bujqësi; pajisje kuzhine dhe pajisjes së 2 shkollave sportive me vegla sportive etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të kualifikuar.

Objektivat

 0) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe e kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 19000 nxënës), përmes; pajisjes së 3-5 shkollave ne 

vit me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, kabinete Fizike dhe TIK, pajisjes se 6 shkollave të muzikës me instrumente dhe tërheqjes së mësuesve dhe 

specialistëve të kualifikuar 1) Rritja e cilësisë se procesit mësimor dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 20000 nxënës), përmes 

pajisjes së 3 shkollave me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, 5 shkollave me Lab. virtual, instalimit të 5 Lab. Kimi-biologji, Fizike dhe TIK; krijimit të 4 

kab. të reja Elektroteknikes, Mekanikes; pajisjes së 4 shkollave artistike me mjete pune, etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të 

kualifikuar 2) Rritja e cilësisë se mësimdhënies dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 21000 nxënës), përmes pajisjes se 3 shkollave 

me Lab. digjitalë të gjuhëve te huaja, 10 shkollave me Lab. virtual; Instalimit te 10 Lab. kimi-biologji, fizike dhe Informatike; krijimit te 4 reparteve të 

reja elektronikes e tekstil dhe tërheqjes se mësuesve dhe specialisteve te kualifikuar. 3) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe krijimi i kushteve në 

shkolla, përmes pajisjes me laboratorë digitalë të gjuhëve te huaja, Lab. Kimi-Biologji, 10 Fizike dhe Informatike; krijimit të 4 Kab. të Elektronikës, 

Bujqësi; pajisje kuzhine dhe pajisjes së 2 shkollave sportive me vegla sportive etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të kualifikuar.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i laboratoreve te pajisur

2015 2016 2017

20 20 20

Totali i Shpenzimeve 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Shpenzime për njësi 5,000.0 5,000.0 5,000.0

Sasia 400 0 0

Totali i Shpenzimeve 963.8 0 0

Shpenzime për njësi 112.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Realizimi i sherbimit arsimor, krijimin e shanseve të barabarta për të gjithë nxënësit për një arsimim cilësor

Përshkrimi
Realizimi i sherbimit arsimor, krijimin e shanseve të barabarta për të gjithë nxënësit për një arsimim cilësor

Objektivat

 0) Numri i nxënësve në arsimin e mesëm profesional është  24% nga totali i nxënësve në arsimin e mesëm. Oferta e profesioneve të përputhet me 

kërkesat e tregut, vlerësuar me rritje 5% e nxënësve të punësuar, (mbas 6 muajsh të përfundimit të shkollës) për çdo vit të PBA. Mbështetje financiare 

për nxënësit (rreth 2260) qe kryejnë praktika profesionale në biznes 1) Numri i nxënësve në arsimin e mesëm profesional është 26% nga totali i 

nxënësve që regjistrohen në arsimin e mesëm. Rritja e regjistrimeve në klasën e X të me 8-10% ndaj vitit paraardhës. Oferta e profesioneve të 

përputhet me kërkesat e tregut, vlerësuar me rritje 5 % e nxënësve të punësuar,  për çdo vit te PBA. Mbështetje financiare për rreth 2500 nxënësit,  qe 

kryejnë praktika profesionale në biznes. 2)   Numri i nxënësve në arsimin e mesëm profesional është i 28% nga totali i nxënësve që regjistrohen në 

arsimin e mesëm. Rritja e regjistrimeve në klasën e X të me 8-10% ndaj vitit paraardhës. Oferta e profesioneve të përputhet me kërkesat e tregut, 

vlerësuar me rritje 5 % e nxënësve të punësuar,për çdo vit te PBA. Mbështetje financiare për nxënësit (rreth 3000), qe kryejnë praktika profesionale në 

biznes 3) Numri i nxënësve në arsimin e mesëm profesional është i 30% i totalit të nxënësve në arsimin e mesëm. Rritja e regjistrimeve në klasën e X 

të me 8-10% ndaj vitit paraardhës.Oferta e profesioneve të përputhet me kërkesat e tregut, vlerësuar me rritje 5 % e nxënësve të punësuar, për çdo vit 

te PBA. Mbështetje financiare për nxënësit (rreth 3500), qe kryejnë praktika profesionale në biznes

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i nxenesve ne AFP

2015 2016 2017

27600 29460 31600

Totali i Shpenzimeve 1,898,980.0 1,932,742.0 1,970,415.0

Shpenzime për njësi 68.8 65.61 62.35

Sasia 6.8 6.7 7.3

Totali i Shpenzimeve 2 1.8 1.9

Shpenzime për njësi -4.5 -4.6 -5

Blerje pajisje per shkollat prof e soc-kultur, per rritjen e cilesi mesimdhenies.

Blerje pajisje laboratori per shkollat prof e soc-kultur, per rritjen e cilesi mesimdhenies.

Përshkrimi
Blerje pajisje laboratori per shkollat prof e soc-kultur, per rritjen e cilesi mesimdhenies.

Numri (20-25) nx/klasë;  Sipërfaqja (3.5-5) m2/nx;  Numri 20 nx/mësues;  

Nxënës/dhomë konvikt te jete 3 deri 4 nxenes;  

100% e  shkolleve me salle studimi me Internet;  

100% e shkollave te pajisura ne standardin me 1 vend pune/2 nx; 

1 Lab digital të gjuhëve te huaja;  2 lab. të Lënd. prof. dhe 1 lab. për lende të përgjithshme; 

 100% e shkollave me kabinet Informatike (min 15-20 PC),  

100% e shkollave, në netëork, per shkëmbim informacioni, eksperience,  videokonferenca ;

100% e mësuesve të trajnuar;  

100% e drejtimeve te studimit me kurrikula të rishikuara, konform kërkesat e tregut të punës e kornizën europiane të kualifikimeve; 

100% Lendeve profesionale me Tekste dhe me Module mësimore për nxënësin (pertej vitit 2018);  

 100% e teksteve te botuara nga BOTEM, te jene On - line ne VET Portal.

 100% e ofrudrejtimeve te  sistemit të AP publik, të jenë të akredituara nga AKAFPK; 

100% e Nxënësve ne klasen e XII-te,  të kryejnë praktika profesionale në biznes



Viti Aktual

2014

8

mijëra lekë 40,000.0

mijëra lekë 5,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02262

 Produkti A

Viti Aktual

2014

60

mijëra lekë 233,436.0

mijëra lekë 3,890.6

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02264

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Permirsimi i struktures se konvikteve te shkollave te mesme

Rikonstruksion e permiresimi i infrastruktures se Konvikteve per shkollat e mesme profesionale, ndertime te reja.

Përshkrimi
Rikonstruksion e permiresimi i infrastruktures se Konvikteve per shkollat e mesme profesionale.

Objektivat

 0) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe e kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 19000 nxënës), përmes; pajisjes së 3-5 shkollave ne 

vit me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, kabinete Fizike dhe TIK, pajisjes se 6 shkollave të muzikës me instrumente dhe tërheqjes së mësuesve dhe 

specialistëve të kualifikuar 1) Rritja e cilësisë se procesit mësimor dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 20000 nxënës), përmes 

pajisjes së 3 shkollave me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, 5 shkollave me Lab. virtual, instalimit të 5 Lab. Kimi-biologji, Fizike dhe TIK; krijimit të 4 

kab. të reja Elektroteknikes, Mekanikes; pajisjes së 4 shkollave artistike me mjete pune, etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të 

kualifikuar 2) Rritja e cilësisë se mësimdhënies dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 21000 nxënës), përmes pajisjes se 3 shkollave 

me Lab. digjitalë të gjuhëve te huaja, 10 shkollave me Lab. virtual; Instalimit te 10 Lab. kimi-biologji, fizike dhe Informatike; krijimit te 4 reparteve të 

reja elektronikes e tekstil dhe tërheqjes se mësuesve dhe specialisteve te kualifikuar. 3) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe krijimi i kushteve në 

shkolla, përmes pajisjes me laboratorë digitalë të gjuhëve te huaja, Lab. Kimi-Biologji, 10 Fizike dhe Informatike; krijimit të 4 Kab. të Elektronikës, 

Bujqësi; pajisje kuzhine dhe pajisjes së 2 shkollave sportive me vegla sportive etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të kualifikuar.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i mjediseve te rikonstruktuara.

2015 2016 2017

28 24 24

Totali i Shpenzimeve 48,400.0 42,000.0 42,000.0

Shpenzime për njësi 1,728.57 1,750.0 1,750.0

Sasia 0 -14.3 0

Totali i Shpenzimeve 0 -13.2 0

Shpenzime për njësi 0 1.2 0

Permiresimi i infrastruktures se shkollave te mesme profesionale

Ndertime te reja per shtimin e kapaciteteve ne arsimine profesional

Përshkrimi
Ndertime te reja per shtimin e kapaciteteve ne arsimine profesional

Objektivat

 0) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe e kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 19000 nxënës), përmes; pajisjes së 3-5 shkollave ne 

vit me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, kabinete Fizike dhe TIK, pajisjes se 6 shkollave të muzikës me instrumente dhe tërheqjes së mësuesve dhe 

specialistëve të kualifikuar 1) Rritja e cilësisë se procesit mësimor dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 20000 nxënës), përmes 

pajisjes së 3 shkollave me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, 5 shkollave me Lab. virtual, instalimit të 5 Lab. Kimi-biologji, Fizike dhe TIK; krijimit të 4 

kab. të reja Elektroteknikes, Mekanikes; pajisjes së 4 shkollave artistike me mjete pune, etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të 

kualifikuar 2) Rritja e cilësisë se mësimdhënies dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 21000 nxënës), përmes pajisjes se 3 shkollave 

me Lab. digjitalë të gjuhëve te huaja, 10 shkollave me Lab. virtual; Instalimit te 10 Lab. kimi-biologji, fizike dhe Informatike; krijimit te 4 reparteve të 

reja elektronikes e tekstil dhe tërheqjes se mësuesve dhe specialisteve te kualifikuar. 3) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe krijimi i kushteve në 

shkolla, përmes pajisjes me laboratorë digitalë të gjuhëve te huaja, Lab. Kimi-Biologji, 10 Fizike dhe Informatike; krijimit të 4 Kab. të Elektronikës, 

Bujqësi; pajisje kuzhine dhe pajisjes së 2 shkollave sportive me vegla sportive etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të kualifikuar.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i klasave te ndertuara

2015 2016 2017

50 56 79

Totali i Shpenzimeve 192,000.0 220,000.0 315,000.0

Shpenzime për njësi 3,840.0 3,928.57 3,987.34

Sasia -16.7 12 41.1

Totali i Shpenzimeve -17.8 14.6 43.2

Shpenzime për njësi -1.3 2.3 1.5

Objektivat

 0) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe e kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 19000 nxënës), përmes; pajisjes së 3-5 shkollave ne 

vit me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, kabinete Fizike dhe TIK, pajisjes se 6 shkollave të muzikës me instrumente dhe tërheqjes së mësuesve dhe 

specialistëve të kualifikuar 1) Rritja e cilësisë se procesit mësimor dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 20000 nxënës), përmes 

pajisjes së 3 shkollave me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, 5 shkollave me Lab. virtual, instalimit të 5 Lab. Kimi-biologji, Fizike dhe TIK; krijimit të 4 

kab. të reja Elektroteknikes, Mekanikes; pajisjes së 4 shkollave artistike me mjete pune, etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të 

kualifikuar 2) Rritja e cilësisë se mësimdhënies dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 21000 nxënës), përmes pajisjes se 3 shkollave 

me Lab. digjitalë të gjuhëve te huaja, 10 shkollave me Lab. virtual; Instalimit te 10 Lab. kimi-biologji, fizike dhe Informatike; krijimit te 4 reparteve të 

reja elektronikes e tekstil dhe tërheqjes se mësuesve dhe specialisteve te kualifikuar. 3) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe krijimi i kushteve në 

shkolla, përmes pajisjes me laboratorë digitalë të gjuhëve te huaja, Lab. Kimi-Biologji, 10 Fizike dhe Informatike; krijimit të 4 Kab. të Elektronikës, 

Bujqësi; pajisje kuzhine dhe pajisjes së 2 shkollave sportive me vegla sportive etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të kualifikuar.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i laboratoreve te krijuar ne bazat e praktikes profesionale

2015 2016 2017

10 10 10

Totali i Shpenzimeve 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Shpenzime për njësi 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Sasia 25 0 0

Totali i Shpenzimeve 150 0 0

Shpenzime për njësi 100 0 0



 Projekti 02262

 Produkti B

Viti Aktual

2014

28

mijëra lekë 83,499.0

mijëra lekë 2,982.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02262

 Produkti C

Viti Aktual

2014

40

mijëra lekë 16,927.0

mijëra lekë 423.18

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00118

 Produkti D

Shpenzime jashtë projekteve

Trajnimi cdo vit 15-20% e punonjesve mesimore, per kurrikulat e reja ne AFP dhe zhvillimin profesional

Përshkrimi
Trajnimi cdo vit 15-20% e punonjesve mesimore, per kurrikulat e reja ne AFP dhe zhvillimin profesional

Objektivat

 0) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe e kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 19000 nxënës), përmes; pajisjes së 3-5 shkollave ne 

vit me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, kabinete Fizike dhe TIK, pajisjes se 6 shkollave të muzikës me instrumente dhe tërheqjes së mësuesve dhe 

specialistëve të kualifikuar 1) Rritja e cilësisë se procesit mësimor dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 20000 nxënës), përmes 

pajisjes së 3 shkollave me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, 5 shkollave me Lab. virtual, instalimit të 5 Lab. Kimi-biologji, Fizike dhe TIK; krijimit të 4 

kab. të reja Elektroteknikes, Mekanikes; pajisjes së 4 shkollave artistike me mjete pune, etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të 

kualifikuar 2) Rritja e cilësisë se mësimdhënies dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 21000 nxënës), përmes pajisjes se 3 shkollave 

me Lab. digjitalë të gjuhëve te huaja, 10 shkollave me Lab. virtual; Instalimit te 10 Lab. kimi-biologji, fizike dhe Informatike; krijimit te 4 reparteve të 

reja elektronikes e tekstil dhe tërheqjes se mësuesve dhe specialisteve te kualifikuar. 3) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe krijimi i kushteve në 

shkolla, përmes pajisjes me laboratorë digitalë të gjuhëve te huaja, Lab. Kimi-Biologji, 10 Fizike dhe Informatike; krijimit të 4 Kab. të Elektronikës, 

Bujqësi; pajisje kuzhine dhe pajisjes së 2 shkollave sportive me vegla sportive etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të kualifikuar.

Permiresimi i infrastruktures se shkollave te mesme profesionale

Blerje pajisje mobilierie  per pajisjen e klasave te ndertuara dhe rindertuara

Përshkrimi
Blerje pajisje mobilierie  per pajisjen e klasave te ndertuara dhe rindertuara

Objektivat

 0) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe e kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 19000 nxënës), përmes; pajisjes së 3-5 shkollave ne 

vit me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, kabinete Fizike dhe TIK, pajisjes se 6 shkollave të muzikës me instrumente dhe tërheqjes së mësuesve dhe 

specialistëve të kualifikuar 1) Rritja e cilësisë se procesit mësimor dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 20000 nxënës), përmes 

pajisjes së 3 shkollave me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, 5 shkollave me Lab. virtual, instalimit të 5 Lab. Kimi-biologji, Fizike dhe TIK; krijimit të 4 

kab. të reja Elektroteknikes, Mekanikes; pajisjes së 4 shkollave artistike me mjete pune, etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të 

kualifikuar 2) Rritja e cilësisë se mësimdhënies dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 21000 nxënës), përmes pajisjes se 3 shkollave 

me Lab. digjitalë të gjuhëve te huaja, 10 shkollave me Lab. virtual; Instalimit te 10 Lab. kimi-biologji, fizike dhe Informatike; krijimit te 4 reparteve të 

reja elektronikes e tekstil dhe tërheqjes se mësuesve dhe specialisteve te kualifikuar. 3) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe krijimi i kushteve në 

shkolla, përmes pajisjes me laboratorë digitalë të gjuhëve te huaja, Lab. Kimi-Biologji, 10 Fizike dhe Informatike; krijimit të 4 Kab. të Elektronikës, 

Bujqësi; pajisje kuzhine dhe pajisjes së 2 shkollave sportive me vegla sportive etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të kualifikuar.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i klasave

2015 2016 2017

40 120 90

Totali i Shpenzimeve 16,000.0 48,000.0 36,000.0

Shpenzime për njësi 400.0 400.0 400.0

Sasia 0 200 -25

Totali i Shpenzimeve -5.5 200 -25

Shpenzime për njësi -5.5 0 0

Permiresimi i infrastruktures se shkollave te mesme profesionale

Rikonstruksion e permiresimi i infrastruktures se shkollave e mesme profesionale.

Përshkrimi
Rikonstruksion e permiresimi i infrastruktures se shkollave e mesme profesionale.

Objektivat

 0) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe e kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 19000 nxënës), përmes; pajisjes së 3-5 shkollave ne 

vit me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, kabinete Fizike dhe TIK, pajisjes se 6 shkollave të muzikës me instrumente dhe tërheqjes së mësuesve dhe 

specialistëve të kualifikuar 1) Rritja e cilësisë se procesit mësimor dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 20000 nxënës), përmes 

pajisjes së 3 shkollave me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, 5 shkollave me Lab. virtual, instalimit të 5 Lab. Kimi-biologji, Fizike dhe TIK; krijimit të 4 

kab. të reja Elektroteknikes, Mekanikes; pajisjes së 4 shkollave artistike me mjete pune, etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të 

kualifikuar 2) Rritja e cilësisë se mësimdhënies dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 21000 nxënës), përmes pajisjes se 3 shkollave 

me Lab. digjitalë të gjuhëve te huaja, 10 shkollave me Lab. virtual; Instalimit te 10 Lab. kimi-biologji, fizike dhe Informatike; krijimit te 4 reparteve të 

reja elektronikes e tekstil dhe tërheqjes se mësuesve dhe specialisteve te kualifikuar. 3) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe krijimi i kushteve në 

shkolla, përmes pajisjes me laboratorë digitalë të gjuhëve te huaja, Lab. Kimi-Biologji, 10 Fizike dhe Informatike; krijimit të 4 Kab. të Elektronikës, 

Bujqësi; pajisje kuzhine dhe pajisjes së 2 shkollave sportive me vegla sportive etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të kualifikuar.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i klasave

2015 2016 2017

42 70 64

Totali i Shpenzimeve 124,100.0 210,000.0 192,000.0

Shpenzime për njësi 2,954.76 3,000.0 3,000.0

Sasia 50 66.7 -8.6

Totali i Shpenzimeve 48.6 69.2 -8.6

Shpenzime për njësi -0.9 1.5 0



Viti Aktual

2014

340

mijëra lekë 3,400.0

mijëra lekë 10.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00118

 Produkti E

Viti Aktual

2014

18

mijëra lekë 28,185.0

mijëra lekë 1,565.83

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00118

 Produkti F

Viti Aktual

2014

20700

mijëra lekë 22,634.0

mijëra lekë 1.09

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00118

 Produkti G

Shpenzime jashtë projekteve

 Rritja e numrit të nxënësve ne AFP edhe nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika favorizuese e sociale

Përshkrimi
Rritja e numrit të nxënësve edhe nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika favorizuese e sociale.

Objektivat

 0)  Rritja e numrit të nxënësve nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika sociale dhe favorizimi i nxënësve në nevojë sidomos në 

drejtimet , përmes dhënies së 1600 bursave të reja për çdo vit të PBA.  Nxënësit, që regjistrohen në shkollat e mesme profesionale në degët 

bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim, shpim e shfrytëzim i vendburimeve të naftës dhe gazit dhe gjeologji-miniera. 1) Rritja e numrit të nxënësve edhe 

nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika favorizuese e sociale. Nxënësit, që regjistrohen në shkollat e mesme profesionale në degët 

bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim, shpim e shfrytëzim i vendburimeve të naftës dhe gazit dhe gjeologji-miniera. Favorizimi i nxënësve në nevojë 

dhe sidomos për ato në drejtimet Bujqësi, Blegtori e Ndërtim, përmes dhënies së 1700 bursave të reja për çdo vit të PBA 2) Rritja e numrit të 

nxënësve edhe nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika favorizuese e sociale dhe favorizimi i nxënësve ne nevoje përmes dhënies se 

1750 bursave te reja, nxënësit, që regjistrohen në shkollat e mesme profesionale në degët bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim, shpim e shfrytëzim i 

vendburimeve të naftës dhe gazit dhe gjeologji-miniera 3) Rritja e numrit të nxënësve edhe nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika 

favorizuese e sociale dhe favorizimi i nxënësve ne nevoje përmes dhënies se 1800 bursave te reja, nxënësit, që regjistrohen në shkollat e mesme 

profesionale në degët bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim, shpim e shfrytëzim i vendburimeve të naftës dhe gazit dhe gjeologji-miniera

Shpenzime jashtë projekteve

Sigurimi i teksteve shkollore per nxenesit e AProfesional dhe mbeshtetja financiare per nxenesit nga shtresa sociale ne nevoje  kompesim per blerjen e teksteve shkollore  dhe rritjen e aksesit per ndjekjen e studimeve ne AP

Përshkrimi Sigurimi i teksteve shkollore per nxenesit e AProfesional dhe mbeshtetja financiare per nxenesit nga shtresa sociale ne nevoje  kompesim per blerjen 

e teksteve shkollore  dhe rritjen e aksesit per ndjekjen e studimeve ne AP

Objektivat

 0) Botimi nga BOTEM i 15 teksteve të rinj, për lëndët profesionale dhe mbështetje financiare për pajisjen e nxënësve me Tekste e Manuale mësimore 

1) Botimi nga BOTEM i 15 teksteve të rinj, për lëndët profesionale dhe mbështetje financiare për pajisjen e nxënësve me Tekste e Manuale mësimore. 

2)  Botimi nga BOTEM i 15 teksteve të reja për lëndët profesionale dhe mbështetje financiare për pajisjen e nxënësve me Tekste e Manuale 

mësimore. 3) Botimi nga BOTEM i 15 teksteve të rinj, për lëndët profesionale dhe mbështetje financiare për pajisjen e nxënësve me Tekste e Manuale 

mësimore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i nxenesve

2015 2016 2017

22500 23600 24600

Totali i Shpenzimeve 29,720.0 32,970.0 37,020.0

Shpenzime për njësi 1.32 1.4 1.5

Sasia 8.7 4.9 4.2

Totali i Shpenzimeve 31.3 10.9 12.3

Shpenzime për njësi 20.8 5.8 7.7

Shpenzime jashtë projekteve

Vleresimi  dhe Akreditimi i  shkollave dhe përputhja e kurrikulave me Kornizën europiane te kualifikimeve.

Përshkrimi
Vleresimi dhe Akreditimi i  shkollave dhe përputhja e kurrikulave me Kornizën europiane te kualifikimeve.

Objektivat

 0)  Përputhja e kurrikulave me Kornizën kombëtare dhe europiane të kualifikimeve, përmes rishikimit të 8 skelet-kurrikulave profesionale per nivelet 3 

dhe 4 te Kornizes Kombetare te Kualifikimeve, hartimit te 6 skelet-kurrikulave te reja per nivelet 3 dhe 4 te kornizes dhe hartimi i kater skelet-

kurrikulave ne nivelin 5 te Kornizes Kombetare te Kualifikimeve. 1) Akreditimi i 5 shkollave dhe përputhja e kurrikulave me Kornizën europiane te 

kualifikimeve, përmes rishikimit te 20 skelet-kurrikulave profesionale te nivelit 2, 3 dhe 4 te Kornizes Kombetare te Kualifikimeve, hartimit te 15 

kurrikulave te reja te nivelit  3 dhe 4 te Kornizes si dhe hartimit te 10 materialeve mesimore. 2) Akreditimi i 5 shkollave dhe përputhja e kurrikulave me 

Kornizën europiane te kualifikimeve, përmes rishikimit te 30 skelet-kurrikulave profesionale për nivelet 2, 3 dhe 4 të arsimit profesional në përputhje me 

Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve; hartimi i skelet-kurrikulave të reja Hartimi i 20 materialeve mësimore për lëndët profesionale e social kulturore 3) 

Akreditimin i 5 shkollave sipas standardeve AKAFP, për çdo vit te PBA. Përputhja e kurrikulave me Kornizën europiane të kualifikimeve, përmes 

rishikimit të 50 skelet-kurrikulave për klasat 3, 4 dhe i 10 skelet-kurrikulave të reja të nivelit të parë të arsimit profesional (niveli 2 i Kornizës)  dhe i 10 

skelet-kurrikulave të reja të nivelit 5 të Kornizës.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i programeve - kurikulave te rishikuara

2015 2016 2017

20 22 24

Totali i Shpenzimeve 33,500.0 37,200.0 41,200.0

Shpenzime për njësi 1,675.0 1,690.91 1,716.67

Sasia 11.1 10 9.1

Totali i Shpenzimeve 18.9 11 10.8

Shpenzime për njësi 7 0.9 1.5

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i punonjesve

2015 2016 2017

400 400 450

Totali i Shpenzimeve 4,000.0 4,400.0 5,500.0

Shpenzime për njësi 10.0 11.0 12.22

Sasia 17.6 0 12.5

Totali i Shpenzimeve 17.6 10 25

Shpenzime për njësi 0 10 11.1



Viti Aktual

2014

3200

mijëra lekë 160,000.0

mijëra lekë 50.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02262

 Produkti H

Viti Aktual

2014

15

mijëra lekë 15,000.0

mijëra lekë 1,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02264

 Produkti I

Viti Aktual

2014

400

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 25.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Permirsimi i struktures se konvikteve te shkollave te mesme

Blerje pajisje  permiresimi i infrastruktures se Konvikteve per shkollat e mesme profesionale.

Përshkrimi
Blerje pajisje  permiresimi i infrastruktures se Konvikteve per shkollat e mesme profesionale.

Objektivat

 0)  Rritja e numrit të nxënësve nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika sociale dhe favorizimi i nxënësve në nevojë sidomos në 

drejtimet , përmes dhënies së 1600 bursave të reja për çdo vit të PBA.  Nxënësit, që regjistrohen në shkollat e mesme profesionale në degët 

bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim, shpim e shfrytëzim i vendburimeve të naftës dhe gazit dhe gjeologji-miniera. 1) Rritja e numrit të nxënësve edhe 

nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika favorizuese e sociale. Nxënësit, që regjistrohen në shkollat e mesme profesionale në degët 

bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim, shpim e shfrytëzim i vendburimeve të naftës dhe gazit dhe gjeologji-miniera. Favorizimi i nxënësve në nevojë 

dhe sidomos për ato në drejtimet Bujqësi, Blegtori e Ndërtim, përmes dhënies së 1700 bursave të reja për çdo vit të PBA 2) Rritja e numrit të 

nxënësve edhe nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika favorizuese e sociale dhe favorizimi i nxënësve ne nevoje përmes dhënies se 

1750 bursave te reja, nxënësit, që regjistrohen në shkollat e mesme profesionale në degët bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim, shpim e shfrytëzim i 

vendburimeve të naftës dhe gazit dhe gjeologji-miniera 3) Rritja e numrit të nxënësve edhe nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika 

favorizuese e sociale dhe favorizimi i nxënësve ne nevoje përmes dhënies se 1800 bursave te reja, nxënësit, që regjistrohen në shkollat e mesme 

profesionale në degët bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim, shpim e shfrytëzim i vendburimeve të naftës dhe gazit dhe gjeologji-miniera

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri nxesve perfitues

2015 2016 2017

400 400 400

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 25.0 25.0 25.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Permiresimi i infrastruktures se shkollave te mesme profesionale

Blerje pajisje INFORMATIKE   per pajisjen e klasave te ndertuara dhe rindertuara

Përshkrimi
Blerje pajisje INFORMATIKE   per pajisjen e klasave te ndertuara dhe rindertuara

Objektivat

 0) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe e kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 19000 nxënës), përmes; pajisjes së 3-5 shkollave ne 

vit me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, kabinete Fizike dhe TIK, pajisjes se 6 shkollave të muzikës me instrumente dhe tërheqjes së mësuesve dhe 

specialistëve të kualifikuar 1) Rritja e cilësisë se procesit mësimor dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 20000 nxënës), përmes 

pajisjes së 3 shkollave me Lab. digitalë të gjuhëve te huaja, 5 shkollave me Lab. virtual, instalimit të 5 Lab. Kimi-biologji, Fizike dhe TIK; krijimit të 4 

kab. të reja Elektroteknikes, Mekanikes; pajisjes së 4 shkollave artistike me mjete pune, etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të 

kualifikuar 2) Rritja e cilësisë se mësimdhënies dhe kushteve të shkollave e konvikteve (përfitues afro 21000 nxënës), përmes pajisjes se 3 shkollave 

me Lab. digjitalë të gjuhëve te huaja, 10 shkollave me Lab. virtual; Instalimit te 10 Lab. kimi-biologji, fizike dhe Informatike; krijimit te 4 reparteve të 

reja elektronikes e tekstil dhe tërheqjes se mësuesve dhe specialisteve te kualifikuar. 3) Rritja e cilësisë së procesit mësimor dhe krijimi i kushteve në 

shkolla, përmes pajisjes me laboratorë digitalë të gjuhëve te huaja, Lab. Kimi-Biologji, 10 Fizike dhe Informatike; krijimit të 4 Kab. të Elektronikës, 

Bujqësi; pajisje kuzhine dhe pajisjes së 2 shkollave sportive me vegla sportive etj., tërheqjes dhe kualifikimit të mësuesve e specialisteve të kualifikuar.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i klasave/ laboratoreve

2015 2016 2017

20 20 25

Totali i Shpenzimeve 20,000.0 20,000.0 25,000.0

Shpenzime për njësi 1,000.0 1,000.0 1,000.0

Sasia 33.3 0 25

Totali i Shpenzimeve 33.3 0 25

Shpenzime për njësi 0 0 0

Objektivat

 0)  Rritja e numrit të nxënësve nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika sociale dhe favorizimi i nxënësve në nevojë sidomos në 

drejtimet , përmes dhënies së 1600 bursave të reja për çdo vit të PBA.  Nxënësit, që regjistrohen në shkollat e mesme profesionale në degët 

bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim, shpim e shfrytëzim i vendburimeve të naftës dhe gazit dhe gjeologji-miniera. 1) Rritja e numrit të nxënësve edhe 

nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika favorizuese e sociale. Nxënësit, që regjistrohen në shkollat e mesme profesionale në degët 

bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim, shpim e shfrytëzim i vendburimeve të naftës dhe gazit dhe gjeologji-miniera. Favorizimi i nxënësve në nevojë 

dhe sidomos për ato në drejtimet Bujqësi, Blegtori e Ndërtim, përmes dhënies së 1700 bursave të reja për çdo vit të PBA 2) Rritja e numrit të 

nxënësve edhe nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika favorizuese e sociale dhe favorizimi i nxënësve ne nevoje përmes dhënies se 

1750 bursave te reja, nxënësit, që regjistrohen në shkollat e mesme profesionale në degët bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim, shpim e shfrytëzim i 

vendburimeve të naftës dhe gazit dhe gjeologji-miniera 3) Rritja e numrit të nxënësve edhe nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika 

favorizuese e sociale dhe favorizimi i nxënësve ne nevoje përmes dhënies se 1800 bursave te reja, nxënësit, që regjistrohen në shkollat e mesme 

profesionale në degët bujqësore, veterinare, pyjore, ndërtim, shpim e shfrytëzim i vendburimeve të naftës dhe gazit dhe gjeologji-miniera

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i nxenesve perfitues

2015 2016 2017

3400 3500 3800

Totali i Shpenzimeve 180,000.0 186,000.0 205,000.0

Shpenzime për njësi 52.94 53.14 53.95

Sasia 6.3 2.9 8.6

Totali i Shpenzimeve 12.5 3.3 10.2

Shpenzime për njësi 5.9 0.4 1.5



Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0_2014

Viti 1_2015

Viti 2_2016

Arsimi I Larte

Pershkrimi i Politikes se Programit

Reforma në AL bazohet në parimet e Deklaratës së Bolonjës për arritjen e std. europiane. Prioritetet janë:

Rritja e autonomisë institucionale dhe financiare në IAL, vendosja e ekuilibrit të ri mes autonomisë dhe llogaridhënies së IAL

Reformimi i mekanizmave të kontrollit të cilësisë

Sigurimi i cilësisë në AL në nivel institucional e të programeve të studimit mbi bazën e kritereve e std ndërkombëtare në përputhje me kërkesat e Bolonjës nevojat e 

tregut

Integrimi i mësimdhënies me KSH duke ofruar studime të thelluara apo aplikative, në mbështetje të zhvillimit ekonomik e social të vendit 

Rritja e cilësisë në KSH në IAL, përmes politikave mbështetëse të pjesmarrjes në projekte kërkimore në promovimin akademik

Sigurimi i kualifikimit të vazhdueshëm profesional bazuar në konceptin e të mësuarit gjatë gjithë jetës

Rritja e dimensionit social në AL e përfshirja e grupeve në nevojë, përmes hartimit të politikave për kategori të vecanta. 

Lufta ndaj korrupsionit dhe rritja e transparencës

1. Rritja e kapaciteteve vendimmarrese te IAL-ve duke krijuar nje raport efektiv mes autonomise dhe llogaridhenies

2. integrimi i mësimdhënies me kërkimin shkencor, rritja e investimit per kerkimin shkencor dhe mesimdhenien duke nxitur pjesemarrjen ne projekte nderkombetare

3.Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies duke rritur raportin student/pedagog,  rishikim i standarteve kombëtare të cilësisë, verifikimi i kritereve të ligjshmërisë në IAL, 

reformim i kurrikulave në IAL dhe sigurimi i  cilësisë së programeve të studimit, akreditimi institucional dhe per program studimi

4. perfshirja ne trajtimin me kuota te vecanta e kandidateve te kategorive te vecanta si Tetrapkegjik, jetim etj qe aktualisht nuk perfitojne nga ky trajtim. Heqja e 

barrierave arkitektonike ne IAL per te mundesuar akses per te gjithe personat me aftesi te kufizuara. 

5. krijimi i një databaze unik per diplomat, karrieren universitare te studentit, provimet, stafin pedagogjik, etj per te ulur korrupsionin dhe bere transparencen e plote te 

karrieres akademike per cdo student e pedagog

 Përgatitja e ligjit të ri të arsimit të lartë dhe akteve nënëligjore; 

1)  Akreditimi institucional i IAL dhe kontraktimi i nje agjencie te huaj per kete qellim. Reformatm i mekanizmave te kontrollit te cilesise

rishikim i standarteve shteterore te cilesise konform atyre te HEAL, rivleresim i KSHK kundrejt KEK dhe problematikave te hasura deri tani si 

dhe duke mundesuar lidhjen e kualifikimeve me tregun e punes, verifikim I statusit dhe I zbatimit te kritereve te ligjshmerise ne IAL

2) Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 700, rritjen e 

numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave 

te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore. 

3) Reformim i programeve doktorale duke parashikuar pune me kohe te plote ne depatamentin perkates te doktorantit dhe integrimin e tij pergjate 

doktorates si pjese e njesise ku kryen doktoraten si dhe mundesimi nga ana ligjore i financimeve/bursave per doktorantet nga sistemi privat, 

rishikim i skemes se promovimit per tituj e grada konform praktikave perendimore dhe duke i dhene rendesi pjesemarrjes ne projekte 

nderkombetare

4 ) Përgatitja e regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me  RASH për të rritur transparencen dhe ulur 

korrupsionin si dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e 

stafit akademik, etj . Hartim i quadrit ligjor përkatës dhe fillimi i implementimit të projektit.

5) Ndërtimi i kuadrit ligjor që mundëson lehtësira fiskale për subjektet fizike dhe juridike që financojnë me bursa për të gjitha ciklet e studimit 

studentët sidomos ato të kategorive në nevojë apo fonde për kërkim shkencor

 6) Diversifikim të burimeve të  financimit, me qëllim optimizimin e investimit publik dhe privat në AL, në funksion të arritjes së objektivave të 

përgjithshme të AL.Përgatija e kuadrit ligjor dhe institucional për implementimin  e reformës financiare  në AL 

 7) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbeshtetjes financiare 

për përmiresimin e kushteve në shtëpitë e studentëve, heqjen e barrierave arkitektonike ne IAL, perfshirjen e kategorive te tjera te vecanta ne 

kuotat e parashikuara per keto kategori

 1) Akreditimi institucional i IAL dhe kontraktimi i nje agjencie te huaj per kete qellim. Reformatm i mekanizmave te kontrollit te cilesise 

rishikim i standarteve shteterore te cilesise konform atyre te HEAL, rivleresim i KSHK kundrejt KEK dhe problematikave te hasura deri tani si 

dhe duke mundesuar lidhjen e kualifikimeve me tregun e punes, verifikim I statusit dhe I zbatimit te kritereve te ligjshmerise ne IAL . 

2 ) Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 800, 

rritjen e numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e 

godinave te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore. si dhe hartimi i nevojave reale 

per keto komponente.  Përmiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave te reja rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat 

online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore

3 ) Reformim i programeve doktorale duke parashikuar pune me kohë të plotë në depatamentin përkatës, të doktorantit dhe integrimin e tij 

 1) Akreditimi institucional i IAL dhe kontraktimi i nje agjencie te huaj per kete qellim. Reformatm i mekanizmave te kontrollit te cilesise 

rishikim i standarteve shteterore te cilesise konform atyre te HEAL, rivleresim i KSHK kundrejt KEK dhe problematikave te hasura deri tani si 

dhe duke mundesuar lidhjen e kualifikimeve me tregun e punes, verifikim I statusit dhe I zbatimit te kritereve te ligjshmerise ne IAL . 

2 ) Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 900, rritjen e 

numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave 

te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore. si dhe hartimi i nevojave reale per keto 

komponente, planifikimi i pranimeve ne IAL dhe financimit bazuar ne nevojat e tregut te punes.  Përmiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL 

dhe ngritja e godinave te reja rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore

3 ) Reformim i programeve doktorale duke parashikuar pune me kohë të plotë në depatamentin përkatës, të doktorantit dhe integrimin e tij 

pergjate doktorates si pjese e njesise ku kryen doktoraten  si dhe mundesimi nga ana ligjore i financimeve/bursave per doktorantet nga sistemi 

privat, rishikim i skemes se promovimit per tituj e grada konform praktikave perendimore dhe duke i dhene rendesi pjesemarrjes ne projekte 

nderkombetare

4 ) Implementi i plotë  i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me  RASH.  për të rritur transparencen dhe ulur 

korrupsionin si dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e 

stafit akademik, etj . Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë. 

Zhvillimi i kuadrit ligjor përkatës për implementimin e projektit.

5 ) Zhvillimi  i kuadrit ligjor që mundëson lehtësira fiskale për subjektet fizike dhe juridike që financojnë me bursa për të gjitha ciklet e studimit 

studentët sidomos ato të kategorive në nevojë apo fonde për kërkim shkencor, dhe fillimi i implementimit modelit te ri te fiancimit te bursave.

 6) Funksionimi i plote e institucioneve të reja në strukturën e arsimit të lartë në RSH;  Implementimi i skemes se re te financimit  dhe skemes se 

re te ranimit në IAL, Implementimit te statusit te ri te IAL-ve dhe vendosja e prioriteteve kombetare per pranimin e studenteve vendosja e 

standardeve shteterore te cilesise konform atyre te HEAL. rivleresim i KSHK kundrejt KEK lidhja e kualifikimeve me tregun e punes, 

Implementimi në formatimin e programeve te studimit dhe sipas kerkesave te tregut te punes Diversifikim të burimeve të  financimit, me qëllim 

optimizimin e investimit publik dhe privat në AL, në funksion të arritjes së objektivave të përgjithshme të AL. Implementimi i kuadrit ligjor dhe 

institucional e reformës finaciare  në AL 

7 ) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbeshtetjes financiare 

për përmiresimin e kushteve në shtëpitë e studentëve, heqjen e barrierave arkitektonike ne IAL, perfshirjen e kategorive te tjera te vecanta ne 

kuotat e parashikuara per keto kategori



Viti 3_2017

Standardet e Politikes se Programit

B.Produktet e Programit

 Projekti 00119

 Produkti A

Shpenzime jashtë projekteve

Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies për arritjen e standardeve të OECD, matur kjo me raportin student/pedagog,  përmirësimin e metodave te mësimdhënies, rritjen e numrit të pedagogëve

 1) Akreditimi institucional i IAL dhe kontraktimi i nje agjencie te huaj per kete qellim. Reformatm i mekanizmave te kontrollit te cilesise 

rishikim i standarteve shteterore te cilesise konform atyre te HEAL, rivleresim i KSHK kundrejt KEK dhe problematikave te hasura deri tani si 

dhe duke mundesuar lidhjen e kualifikimeve me tregun e punes, verifikim I statusit dhe I zbatimit te kritereve te ligjshmerise ne IAL . 

2 ) Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 900, rritjen e 

numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave 

te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore. si dhe hartimi i nevojave reale per keto 

komponente, planifikimi i pranimeve ne IAL dhe financimit bazuar ne nevojat e tregut te punes.  Përmiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL 

dhe ngritja e godinave te reja rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore

3 ) Reformim i programeve doktorale duke parashikuar pune me kohë të plotë në depatamentin përkatës, të doktorantit dhe integrimin e tij 

pergjate doktorates si pjese e njesise ku kryen doktoraten  si dhe mundesimi nga ana ligjore i financimeve/bursave per doktorantet nga sistemi 

privat, rishikim i skemes se promovimit per tituj e grada konform praktikave perendimore dhe duke i dhene rendesi pjesemarrjes ne projekte 

nderkombetare

4 ) Implementi i plotë  i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me  RASH.  për të rritur transparencen dhe ulur 

korrupsionin si dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e 

stafit akademik, etj . Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë. 

Zhvillimi i kuadrit ligjor përkatës për implementimin e projektit.

5 ) Zhvillimi  i kuadrit ligjor që mundëson lehtësira fiskale për subjektet fizike dhe juridike që financojnë me bursa për të gjitha ciklet e studimit 

studentët sidomos ato të kategorive në nevojë apo fonde për kërkim shkencor, dhe fillimi i implementimit modelit te ri te fiancimit te bursave.

 6) Funksionimi i plote e institucioneve të reja në strukturën e arsimit të lartë në RSH;  Implementimi i skemes se re te financimit  dhe skemes se 

re te ranimit në IAL, Implementimit te statusit te ri te IAL-ve dhe vendosja e prioriteteve kombetare per pranimin e studenteve vendosja e 

standardeve shteterore te cilesise konform atyre te HEAL. rivleresim i KSHK kundrejt KEK lidhja e kualifikimeve me tregun e punes, 

Implementimi në formatimin e programeve te studimit dhe sipas kerkesave te tregut te punes Diversifikim të burimeve të  financimit, me qëllim 

optimizimin e investimit publik dhe privat në AL, në funksion të arritjes së objektivave të përgjithshme të AL. Implementimi i kuadrit ligjor dhe 

institucional e reformës finaciare  në AL 

7 ) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbeshtetjes financiare 

për përmiresimin e kushteve në shtëpitë e studentëve, heqjen e barrierave arkitektonike ne IAL, perfshirjen e kategorive te tjera te vecanta ne 

kuotat e parashikuara per keto kategori

 1) Akreditimi institucional i IAL dhe kontraktimi i nje agjencie te huaj per kete qellim. Reformatm i mekanizmave te kontrollit te cilesise 

rishikim i standarteve shteterore te cilesise konform atyre te HEAL, rivleresim i KSHK kundrejt KEK dhe problematikave te hasura deri tani si 

dhe duke mundesuar lidhjen e kualifikimeve me tregun e punes, verifikim I statusit dhe I zbatimit te kritereve te ligjshmerise ne IAL . 

2 ) Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 1000, rritjen e 

numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave 

te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore. si dhe hartimi i nevojave reale per keto 

komponente, planifikimi i pranimeve ne IAL dhe financimit bazuar ne nevojat e tregut te punes.  Përmiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL 

dhe ngritja e godinave te reja rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore

3 ) Reformim i programeve doktorale duke parashikuar pune me kohë të plotë në depatamentin përkatës, të doktorantit dhe integrimin e tij 

pergjate doktorates si pjese e njesise ku kryen doktoraten  si dhe mundesimi nga ana ligjore i financimeve/bursave per doktorantet nga sistemi 

privat, rishikim i skemes se promovimit per tituj e grada konform praktikave perendimore dhe duke i dhene rendesi pjesemarrjes ne projekte 

nderkombetare

4 ) Implementi i plotë  i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me  RASH.  për të rritur transparencen dhe ulur 

korrupsionin si dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e 

stafit akademik, etj . Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë. 

Zhvillimi i kuadrit ligjor përkatës për implementimin e projektit.

5 ) Implementimi   i kuadrit ligjor që mundëson lehtësira fiskale për subjektet fizike dhe juridike që financojnë me bursa për të gjitha ciklet e 

studimit studentët sidomos ato të kategorive në nevojë apo fonde për kërkim shkencor, dhe fillimi i implementimit modelit te ri te fiancimit te 

bursave.

 6) Funksionimi i plote e institucioneve të reja në strukturën e arsimit të lartë në RSH;  Implementimi i skemes se re te financimit  dhe skemes se 

re te ranimit në IAL, Implementimit te statusit te ri te IAL-ve dhe vendosja e prioriteteve kombetare per pranimin e studenteve vendosja e 

standardeve shteterore te cilesise konform atyre te HEAL. rivleresim i KSHK kundrejt KEK lidhja e kualifikimeve me tregun e punes, 

Implementimi në formatimin e programeve te studimit dhe sipas kerkesave te tregut te punes Diversifikim të burimeve të  financimit, me qëllim 

optimizimin e investimit publik dhe privat në AL, në funksion të arritjes së objektivave të përgjithshme të AL. Implementimi i kuadrit ligjor dhe 

institucional e reformës finaciare  në AL 

7 ) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbeshtetjes financiare 

për përmiresimin e kushteve në shtëpitë e studentëve, heqjen e barrierave arkitektonike ne IAL, perfshirjen e kategorive te tjera te vecanta ne 

kuotat e parashikuara per keto kategori.

1.Të arrihet raporti 17 studentë / 1 pedagog, (në 2014 rap 20.8 st për pedag, 2015 të arrihet  19.5 st për pedag, në 2016 synohet  të arrihet 18.2 st 

për pedag, në 2017 synohet te arrihet 17 st per pedag) i specifikuar edhe në standartet e OECD (ëëë.oecd.org); 

2. Arritja e standardit nje vend pune në laborator për dy studente; 

3. Arritja e standardit infrastrukturor 5 deri 8 m² për cdo student; 

4. Të sigurohet qe 100% e IAL dhe programeve te studimit  te jene te akredituara. 

5. Buxheti për  IAL (fonde publike dhe te ardhura) të arrijnë në 2 % ndaj PBB 

6. 30% e studenteve te ciklit të parë trajtohen me kredi studentore,

7. rreth 13 000 studente do të akomodohen në Shtëpite e Studentëve;

8. Implementimi i plotë i projektit për regjistrin elektronik kombëtar të diplomave universitare dhe i DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të 

dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, 



Viti Aktual

2014

130000

mijëra lekë 3,970,000.0

mijëra lekë 30.54

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02253

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00119

 Produkti B

Viti Aktual

2014

40

mijëra lekë 17,949.0

Sasia 0 0 50

Totali i Shpenzimeve 0 0 50

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

 Akreditimi institucional i IAL dhe kontraktimi i nje agjencie te huaj per kete qellim. Reformatm i mekanizmave te kontrollit te cilesise

Përshkrimi Akreditimi institucional i IAL dhe kontraktimi i nje agjencie te huaj per kete qellim. Reformatm i mekanizmave te kontrollit te cilesise rishikim i 

standarteve shteterore te cilesise konform atyre te HEAL

Objektivat

 0) Akreditimi institucional i IAL dhe kontraktimi i nje agjencie te huaj per kete qellim. Reformatm i mekanizmave te kontrollit te cilesise rishikim i 

standarteve shteterore te cilesise konform atyre te HEAL, rivleresim i KSHK kundrejt KEK dhe problematikave te hasura deri tani si dhe duke 

mundesuar lidhjen e kualifikimeve me tregun e punes, verifikim I statusit dhe I zbatimit te kritereve te ligjshmerise ne IAL 1) Akreditimi institucional i IAL 

dhe kontraktimi i nje agjencie te huaj per kete qellim. Reformatm i mekanizmave te kontrollit te cilesise rishikim i standarteve shteterore te cilesise 

konform atyre te HEAL, rivleresim i KSHK kundrejt KEK 2) Akreditimi institucional i IAL dhe kontraktimi i nje agjencie te huaj per kete qellim. 

Reformatm i mekanizmave te kontrollit te cilesise rishikim i standarteve shteterore te cilesise konform atyre te HEAL, rivleresim i KSHK kundrejt KEK 

dhe problematikave te hasura deri tani si dhe duke mundesuar lidhjen e kualifikimeve me tregun e punes, verifikim I statusit dhe I zbatimit te kritereve 

te ligjshmerise ne IAL 3) Akreditimi institucional i IAL dhe kontraktimi i nje agjencie te huaj per kete qellim. Reformatm i mekanizmave te kontrollit te 

cilesise rishikim i standarteve shteterore te cilesise konform atyre te HEAL, rivleresim i KSHK kundrejt KEK dhe problematikave te hasura deri tani si 

dhe duke mundesuar lidhjen e kualifikimeve me tregun e punes, verifikim I statusit dhe I zbatimit te kritereve te ligjshmerise ne IAL .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Vleresime dhe Akreditime

2015 2016 2017

42 42 45

Totali i Shpenzimeve 20,500.0 20,700.0 24,200.0

-1.5

Totali i Shpenzimeve 3.5 11.5 17.9

Shpenzime për njësi 3.5 11.5 19.7

Permiresimi i infrastruktures se IAL

Krijimi i Laboratoreve IT si dhe bibliotekave dixhitale per rritjen e cilesise se mesimdhenies dhe kerkimit shkencor ne IAL

Përshkrimi
Krijimi i Laboratoreve IT , si dhe bibliotekave dixhitale per rritjen e cilesise se mesimdhenies dhe kerkimit shkencor ne IAL

Objektivat

 0) Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 800, rritjen e numrit të 

laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e 

aksesit ne bibliotekat dhe revistat online 1) 2 ) Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit 

të pedagogëve me 800, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te 

IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore. si dhe hartimi i 

nevojave reale per keto komponente 2)  Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të 

pedagogëve me 900, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te 

IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore. 3) Rritja e kapaciteteve 

ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 1000, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore 

dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat 

dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i lab IT si dhe bibliotekave te krijuara

2015 2016 2017

24 24 36

Totali i Shpenzimeve 60,000.0 60,000.0 90,000.0

Shpenzime për njësi 2,500.0 2,500.0 2,500.0

Përshkrimi Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies për arritjen e standardeve të OECD, matur kjo me raportin student/pedagog,  përmirësimin e metodave te 

mësimdhënies, rritjen e numrit të pedagogëve

Objektivat

 0) Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 800, rritjen e numrit të 

laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e 

aksesit ne bibliotekat dhe revistat online 1) 2 ) Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit 

të pedagogëve me 800, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te 

IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore. si dhe hartimi i 

nevojave reale per keto komponente 2)  Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të 

pedagogëve me 900, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te 

IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore. 3) Rritja e kapaciteteve 

ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 1000, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore 

dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat 

dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Studente perfitues

2015 2016 2017

130000 130000 128000

Totali i Shpenzimeve 4,107,335.0 4,580,317.0 5,400,000.0

Shpenzime për njësi 31.59 35.23 42.19

Sasia 0 0



mijëra lekë 448.73

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00119

 Produkti C

Viti Aktual

2014

700

mijëra lekë 369,505.0

mijëra lekë 527.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00119

 Produkti D

Viti Aktual

2014

150

mijëra lekë 30,000.0

mijëra lekë 200.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00119

 Produkti E

Totali i Shpenzimeve 30,000.0 30,000.0 30,000.0

Shpenzime për njësi 200.0 200.0 200.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Përgatitja e regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me  RASH për të rritur transparencen dhe ulur korrupsionin si dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,

Përshkrimi Përgatitja e regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me  RASH për të rritur transparencen dhe ulur korrupsionin si dhe i 

nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,

Objektivat

 0) Përgatitja e regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me  RASH për të rritur transparencen dhe ulur korrupsionin si 

dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj . 

Hartim i quadrit ligjor përkatës dhe fillimi i implementimit të projektit. 1) Përgatitja e regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në 

bashkëpunim me  RASH për të rritur transparencen dhe ulur korrupsionin si dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të dhënat e karrierës 

akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj 2) Implementi i plotë  i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare 

në bashkëpunim me  RASH.  për të rritur transparencen dhe ulur korrupsionin si dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të dhënat e 

karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj . Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve 

dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë 3) Implementi i plotë  i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me  

RASH.  për të rritur transparencen dhe ulur korrupsionin si dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të dhënat e karrierës akademike, 

diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj . Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve dhe transparencës 

në linjë me rritjen e autonomisë. Zhvillimi i kuadrit ligjor përkatës për implementimin e projektit

Totali i Shpenzimeve 418,900.0 472,000.0 593,871.0

Shpenzime për njësi 523.63 524.44 593.87

Sasia 14.3 12.5 11.1

Totali i Shpenzimeve 13.4 12.7 25.8

Shpenzime për njësi -0.8 0.2 13.2

Shpenzime jashtë projekteve

Reformim i programeve doktorale duke parashikuar pune me kohe te plote ne depatamentin perkates te doktorantit dhe integrimin e tij pergjate doktorates si pjese e njesise ku kryen doktoraten si dhe mundesimi nga ana ligjore i financimeve/bursave

Përshkrimi Reformim i programeve doktorale duke parashikuar pune me kohe te plote ne depatamentin perkates te doktorantit dhe integrimin e tij pergjate 

doktorates si pjese e njesise ku kryen doktoraten si dhe mundesimi nga ana ligjore i financimeve/bursave

Objektivat

 0) Reformim i programeve doktorale duke parashikuar pune me kohe te plote ne depatamentin perkates te doktorantit dhe integrimin e tij pergjate 

doktorates si pjese e njesise ku kryen doktoraten si dhe mundesimi nga ana ligjore i financimeve/bursave per doktorantet nga sistemi privat, rishikim i 

skemes se promovimit per tituj e grada konform praktikave perendimore dhe duke i dhene rendesi pjesemarrjes ne projekte nderkombetare 1) 

Reformim i programeve doktorale duke parashikuar pune me kohë të plotë në depatamentin përkatës, të doktorantit dhe integrimin e tij pergjate 

doktorates si pjese e njesise ku kryen doktoraten  si dhe mundesimi nga ana ligjore i financimeve/bursave per doktorantet nga sistemi privat 2) 

Peformim i programeve doktorale duke parashikuar pune me kohë të plotë në depatamentin përkatës, të doktorantit dhe integrimin e tij pergjate 

doktorates si pjese e njesise ku kryen doktoraten  si dhe mundesimi nga ana ligjore i financimeve/bursave per doktorantet nga sistemi privat, rishikim i 

skemes se promovimit per tituj e grada konform praktikave perendimore dhe duke i dhene rendesi pjesemarrjes ne projekte nderkombetare. 3) 

Reformim i programeve doktorale duke parashikuar pune me kohë të plotë në depatamentin përkatës, të doktorantit dhe integrimin e tij pergjate 

doktorates si pjese e njesise ku kryen doktoraten  si dhe mundesimi nga ana ligjore i financimeve/bursave per doktorantet nga sistemi privat, rishikim i 

skemes se promovimit per tituj e grada konform praktikave perendimore dhe duke i dhene rendesi pjesemarrjes ne projekte nderkombetare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i perfituesve te bursave

2015 2016 2017

150 150 150

Shpenzime për njësi 488.1 492.86 537.78

Sasia 5 0 7.1

Totali i Shpenzimeve 14.2 1 16.9

Shpenzime për njësi 8.8 1 9.1

Shpenzime jashtë projekteve

Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 700, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre,

Përshkrimi Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 700, rritjen e numrit të 

laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre,

Objektivat

 0) Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 800, rritjen e numrit të 

laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e 

aksesit ne bibliotekat dhe revistat online 1) 2 ) Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit 

të pedagogëve me 800, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te 

IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore. si dhe hartimi i 

nevojave reale per keto komponente 2)  Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të 

pedagogëve me 900, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te 

IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore. 3) Rritja e kapaciteteve 

ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 1000, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore 

dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat 

dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i personelit akademik te shtuar

2015 2016 2017

800 900 1000



Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 8,546.0

mijëra lekë 712.17

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00119

 Produkti F

Viti Aktual

2014

8000

mijëra lekë 410,000.0

mijëra lekë 51.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00119

 Produkti G

Viti Aktual

2014

12000

mijëra lekë 350,000.0

mijëra lekë 29.17

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02253

 Produkti H

Totali i Shpenzimeve 350,000.0 350,000.0 350,000.0

Shpenzime për njësi 29.17 29.17 29.17

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Permiresimi i infrastruktures se IAL

Ngritja dhe ristrukturimi i laboratoreve kerkimore -shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre.

Totali i Shpenzimeve 410,000.0 410,000.0 420,000.0

Shpenzime për njësi 51.25 51.25 52.5

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 2.4

Shpenzime për njësi 0 0 2.4

Shpenzime jashtë projekteve

 Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbeshtetjes financiare për përmiresimin e kushteve në shtëpitë e studentëve,

Përshkrimi  Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbeshtetjes financiare për 

përmiresimin e kushteve në shtëpitë e studentëve,

Objektivat

 0) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbeshtetjes financiare për 

përmiresimin e kushteve në shtëpitë e studentëve, heqjen e barrierave arkitektonike ne IAL, perfshirjen e kategorive te tjera te vecanta ne kuotat e 

parashikuara per keto kategori 1) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore 

dhe mbeshtetjes financiare për përmiresimin e kushteve në shtëpitë e studentëve, heqjen e barrierave arkitektonike ne IAL, perfshirjen e kategorive te 

tjera te vecanta ne kuotat e parashikuara per keto kategori 2) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës 

së kredidhënies studentore dhe mbeshtetjes financiare për përmiresimin e kushteve në shtëpitë e studentëve, heqjen e barrierave arkitektonike ne IAL, 

perfshirjen e kategorive te tjera te vecanta ne kuotat e parashikuara per keto kategori 3) Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë 

në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbeshtetjes financiare për përmiresimin e kushteve në shtëpitë e studentëve, heqjen e 

barrierave arkitektonike ne IAL, perfshirjen e kategorive te tjera te vecanta ne kuotat e parashikuara per keto kategori.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i studenteve perfitues

2015 2016 2017

12000 12000 12000

Totali i Shpenzimeve 18,855.0 24,913.0 25,900.0

Shpenzime për njësi 1,571.25 2,076.08 2,158.33

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 120.6 32.1 4

Shpenzime për njësi 120.6 32.1 4

Shpenzime jashtë projekteve

Ndërtimi i kuadrit ligjor që mundëson lehtësira fiskale për subjektet fizike dhe juridike që financojnë me bursa për të gjitha ciklet e studimit studentët sidomos ato të kategorive në nevojë apo fonde për kërkim shkencor

Përshkrimi Ndërtimi i kuadrit ligjor që mundëson lehtësira fiskale për subjektet fizike dhe juridike që financojnë me bursa për të gjitha ciklet e studimit studentët 

sidomos ato të kategorive në nevojë apo fonde për kërkim shkencor

Objektivat

 0) Ndërtimi i kuadrit ligjor që mundëson lehtësira fiskale për subjektet fizike dhe juridike që financojnë me bursa për të gjitha ciklet e studimit studentët 

sidomos ato të kategorive në nevojë apo fonde për kërkim shkencor 1)  Ndërtimi i kuadrit ligjor që mundëson lehtësira fiskale për subjektet fizike dhe 

juridike që financojnë me bursa për të gjitha ciklet e studimit studentët sidomos ato të kategorive në nevojë apo fonde për kërkim shkencor, dhe fillimi i 

implementimit 2) Zhvillimi  i kuadrit ligjor që mundëson lehtësira fiskale për subjektet fizike dhe juridike që financojnë me bursa për të gjitha ciklet e 

studimit studentët sidomos ato të kategorive në nevojë apo fonde për kërkim shkencor, dhe fillimi i implementimit modelit te ri te fiancimit te bursave. 

3) Implementimi   i kuadrit ligjor që mundëson lehtësira fiskale për subjektet fizike dhe juridike që financojnë me bursa për të gjitha ciklet e studimit 

studentët sidomos ato të kategorive në nevojë apo fonde për kërkim shkencor, dhe fillimi i implementimit modelit te ri te fiancimit te bursave.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i studenteve

2015 2016 2017

8000 8000 8000

Objektivat

 0) Përgatitja e regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me  RASH për të rritur transparencen dhe ulur korrupsionin si 

dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj . 

Hartim i quadrit ligjor përkatës dhe fillimi i implementimit të projektit. 1) Përgatitja e regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në 

bashkëpunim me  RASH për të rritur transparencen dhe ulur korrupsionin si dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të dhënat e karrierës 

akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj 2) Implementi i plotë  i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare 

në bashkëpunim me  RASH.  për të rritur transparencen dhe ulur korrupsionin si dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të dhënat e 

karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj . Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve 

dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë 3) Implementi i plotë  i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me  

RASH.  për të rritur transparencen dhe ulur korrupsionin si dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të dhënat e karrierës akademike, 

diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj . Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve dhe transparencës 

në linjë me rritjen e autonomisë. Zhvillimi i kuadrit ligjor përkatës për implementimin e projektit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Institucione perfituese

2015 2016 2017

12 12 12



Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 35,000.0

mijëra lekë 8,750.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02253

 Produkti I

Viti Aktual

2014

30

mijëra lekë 125,500.0

mijëra lekë 4,183.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02253

 Produkti J

Viti Aktual

2014

0

Totali i Shpenzimeve 190,000.0 260,000.0 428,000.0

Shpenzime për njësi 4,222.22 4,333.33 4,280.0

Sasia 50 33.3 66.7

Totali i Shpenzimeve 51.4 36.8 64.6

Shpenzime për njësi 0.9 2.6 -1.2

Permiresimi i infrastruktures se IAL

Krijimi i fondit te bibliotekave dhe rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore

Përshkrimi
Krijimi i fondit te bibliotekave dhe rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore.

Objektivat

 0) Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 800, rritjen e numrit të 

laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e 

aksesit ne bibliotekat dhe revistat online 1) 2 ) Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit 

të pedagogëve me 800, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te 

IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore. si dhe hartimi i 

nevojave reale per keto komponente 2)  Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të 

pedagogëve me 900, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te 

IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore. 3) Rritja e kapaciteteve 

ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 1000, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore 

dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat 

dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i bibliotekave te krijuara

2015 2016 2017

12 12 12

Totali i Shpenzimeve 88,000.0 168,000.0 340,000.0

Shpenzime për njësi 8,800.0 8,400.0 8,500.0

Sasia 150 100 100

Totali i Shpenzimeve 151.4 90.9 102.4

Shpenzime për njësi 0.6 -4.5 1.2

Permiresimi i infrastruktures se IAL

Përmiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave te reja

Përshkrimi
Përmiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave te reja

Objektivat

 0) Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 800, rritjen e numrit të 

laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e 

aksesit ne bibliotekat dhe revistat online 1) 2 ) Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit 

të pedagogëve me 800, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te 

IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore. si dhe hartimi i 

nevojave reale per keto komponente 2)  Rritja e kapaciteteve ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të 

pedagogëve me 900, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te 

IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore. 3) Rritja e kapaciteteve 

ne staf dhe infrastrukture te IAL si dhe i nevojave te tregut te punes, rritjen e numrit të pedagogëve me 1000, rritjen e numrit të laboratoreve shkencore 

dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre, permiresim i infrastruktures ekzistuese te IAL dhe ngritja e godinave te reja , rritja e aksesit ne bibliotekat 

dhe revistat online dhe krijimi i nje rrjeti bibliotekash shkencore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i klasave-laboratoreve te krijuar

2015 2016 2017

45 60 100

Përshkrimi
Ngritja dhe ristrukturimi i laboratoreve kerkimore -shkencore dhe/ose përmirësimin dhe zgjerimin e tyre.

Objektivat

 0) Reformim i programeve doktorale duke parashikuar pune me kohe te plote ne depatamentin perkates te doktorantit dhe integrimin e tij pergjate 

doktorates si pjese e njesise ku kryen doktoraten si dhe mundesimi nga ana ligjore i financimeve/bursave per doktorantet nga sistemi privat, rishikim i 

skemes se promovimit per tituj e grada konform praktikave perendimore dhe duke i dhene rendesi pjesemarrjes ne projekte nderkombetare 1) 

Reformim i programeve doktorale duke parashikuar pune me kohë të plotë në depatamentin përkatës, të doktorantit dhe integrimin e tij pergjate 

doktorates si pjese e njesise ku kryen doktoraten  si dhe mundesimi nga ana ligjore i financimeve/bursave per doktorantet nga sistemi privat 2) 

Peformim i programeve doktorale duke parashikuar pune me kohë të plotë në depatamentin përkatës, të doktorantit dhe integrimin e tij pergjate 

doktorates si pjese e njesise ku kryen doktoraten  si dhe mundesimi nga ana ligjore i financimeve/bursave per doktorantet nga sistemi privat, rishikim i 

skemes se promovimit per tituj e grada konform praktikave perendimore dhe duke i dhene rendesi pjesemarrjes ne projekte nderkombetare. 3) 

Reformim i programeve doktorale duke parashikuar pune me kohë të plotë në depatamentin përkatës, të doktorantit dhe integrimin e tij pergjate 

doktorates si pjese e njesise ku kryen doktoraten  si dhe mundesimi nga ana ligjore i financimeve/bursave per doktorantet nga sistemi privat, rishikim i 

skemes se promovimit per tituj e grada konform praktikave perendimore dhe duke i dhene rendesi pjesemarrjes ne projekte nderkombetare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i laboratoreve

2015 2016 2017

10 20 40



mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02253

 Produkti K

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 230,000.0

mijëra lekë 19,166.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Totali i Shpenzimeve 200,000.0 200,000.0 80,000.0

Shpenzime për njësi 16,666.67 16,666.67 6,666.67

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -13 0 -60

Shpenzime për njësi -13 0 -60

Totali i Shpenzimeve 12,000.0 12,000.0 12,000.0

Shpenzime për njësi 1,000.0 1,000.0 1,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Permiresimi i infrastruktures se IAL

Përgatitja e regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me  RASH

Përshkrimi
Përgatitja e regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me  RASH

Objektivat

 0) Përgatitja e regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me  RASH për të rritur transparencen dhe ulur korrupsionin si 

dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj . 

Hartim i quadrit ligjor përkatës dhe fillimi i implementimit të projektit. 1) Përgatitja e regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në 

bashkëpunim me  RASH për të rritur transparencen dhe ulur korrupsionin si dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të dhënat e karrierës 

akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj 2) Implementi i plotë  i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare 

në bashkëpunim me  RASH.  për të rritur transparencen dhe ulur korrupsionin si dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të dhënat e 

karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj . Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve 

dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë 3) Implementi i plotë  i regjistri elektronik kombëtar të diplomave universitare në bashkëpunim me  

RASH.  për të rritur transparencen dhe ulur korrupsionin si dhe i nje DB kombëtar për regjistrin e studentëve,  të dhënat e karrierës akademike, 

diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj . Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve dhe transparencës 

në linjë me rritjen e autonomisë. Zhvillimi i kuadrit ligjor përkatës për implementimin e projektit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i institucioneve perfituese

2015 2016 2017

12 12 12

Zhvillimi I Sportit

Sigurimi dhe mbrojtja e të drejtave të shtetasve, që merren me edukim fizik dhe sport, në përputhje me Kartën Evropiane të Sportit dhe me rekomandimet e 

organizatave ndërkombëtare në këtë fushë. zbatimin dhe përmiresimin e politikave shteterore për sportin Elitar dhe sportin në institucionet arsimore në  drejtimin 

organizativ, teknik dhe funksional,  qëndror dhe lokal. Krijimin e shanceve të barabarta dhe kushteve për  pjesmarrjen në aktivitete sportive të të gjithë shtetasve shqiptar 

mbështetur në të drejtat e njeriut për të ushtruar aktivitet fizik e sportiv, duke krijuar infrastrukturën e duhur ligjore, financiare dhe fizike, rregullimin e mardhenieve shtet-

institucione sportive. Siguron shërbim cilësor në sistemin Arsimor para universitar dhe atë universitar, duke qënë se sporti është pjesë përbërëse e programit të edukimit 

të nxënësve dhe studentëve në institucionet arsimore publike dhe jopublike.

Harton, rishikon dhe zbaton politikën shtetërore në fushën e sportit për sigurimin e  një shërbimi cilësor në fushën e sportit, përmiresimin e kushteve për organizimine e 

sportit Elitar dhe sportit në institucionet arsimore në  drejtimin organizativ, teknik dhe funksional,  qëndror dhe lokal.  Krijimin e shanseve të barabarta dhe kushteve për  

pjesmarrjen në aktivitete sportive të të gjithë shtetasve shqiptar mbështetur në të drejtat e njeriut për të ushtruar aktivitet fizik e sportiv, duke krijuar infrastrukturën e 

duhur ligjore, financiare dhe fizike, rregullimin e mardhenieve shtet-institucione sportive. Mbron, promovon dhe çon përpara arritjet sportive duke patur synim masivizimin  

dhe  përmisimin cilësor të sportit.

Zhvillimin, ristruktrurimin, si dhe rindërtimin e infrastrukturës sportive, në nivel qendror, lokal dhe në institucione arsimore publike, me synim masivizimin  e  përmisimin 

cilësor të sportit me synim arritjen e standarteve ndërkombëtare.  Zhvillimi e programve arsimore për sportin si pjesë përbërëse e programit të edukimit të nxënësve dhe 

studentëve në institucionet arsimore publike dhe jopublike. Organizimin,  nxitjen dhe mbështetjen finaciare i veprimtarive të përbashkëta sportive me Njësitë e Qeverisjes 

Vendore, si dhe Federtat e Sportive  të disiplinave të ndryshme dhe me tradita të vyera në Shqipëri, për të krijuar kushtet e nevojshme për zhvillimin e sporteve të 

shëndetshëm, për nxënësit, studentët,  të zhvillojnë veprimtari fizike dhe sportive, individuale dhe/ose të organizuara. Thellimi i reformes institucionale ne fushen e 

menaxhimit, sportit ne institucionet arsimore dhe sportit elitar

 1). Rishikimi i formës së financimit në sistemin sportiv kombëtar në përputhje me Ligjin e Sportit,  me synim  respektimin e pavarësisë së tyre funksionale si organizata 

jofitimprurëse , në kuadër të miremenaxhimit të fondeve publike që do të kenë në dispozicion këto oragnizatat sportive duke repsektuar mireadministrimin, disiplinimin 

dhe përdorimin me eficencë të fondeve  2). Rritja e mbeshtetjes financiare  për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat 

sportive, sipas kalendareve të aktiviteteve në 38 Kampionate Kombetare dhe 38 Kupa Shqiperisë,  38 Kampionate Europiane , si dhe 38 Kampionate Boterore  3). 

Rishikimi i Statusit dhe rritja e mbeshtetjes financiare të sportisteve elitarë, duke përcaktuar standarded e arritjeve/ titujve/rekordeve dhe medaljeve  si dhe masën e 

shpërblimit të sportistëve që do të arrijnë rezultate në aktivitetet ndërkombëtare  4). Reformimi i keshillave konsultative te Sportit, Mbeshtetja e Agjensise se Sherbimit te 

Sportit  ne përmirësimin e infrastruktures së objekteve qe ajo ka ne administrim.  5). Krijimi i kushteve per rishikimin e formes dhe funksionimit te Klubeve Sportive  6). 

Mbështetje financiare e aktiviteteve të ekipeveve sportive perfaqesues të shkollave ne disiplina te ndryshme , me synim hedhjen e bazes per krijimin e shoqatave 

Sportive shkollore



Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 04442

 Produkti A

Viti Aktual

2014

21

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 476.19

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04442

 Produkti B

Sasia 0 19 0

Totali i Shpenzimeve 27.5 96.1 0

Shpenzime për njësi 27.5 64.7 0

Shpenzime jashte projekteve

Rritja e mbeshtetjes financiare  për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare

Përshkrimi
Rritja e mbeshtetjes financiare  për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare

Objektivat

 0) Rritja e mbeshtetjes financiare  për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive, sipas 

kalendareve të aktiviteteve në 38 Kampionate Kombetare dhe 38 Kupa Shqiperisë,  38 Kampionate Europiane , si dhe 38 Kampionate Boterore 1) 

Rritja e mbeshtetjes financiare  për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive, sipas 

kalendareve të aktiviteteve në 38 Kampionate Kombetare dhe 38 Kupa Shqiperisë,  38 Kampionate Europiane , si dhe 38 Kampionate Boterore 2) 

.Rritja e mbeshtetjes financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive   nga rritja e % per sportin  ne fondin kombetar 

te zhvillimit te Sporit,në të gjithat disilpinat sportive, sipas kalendareve të aktiviteteve në 38 Kampionate Kombetare dhe 38 Kupa Shqiperisë,  38 

Kampionate Europiane , si dhe 38 Kampionate Boterore 3) Rritja e mbeshtetjes financiare të sportisteve elitarë, duke përcaktuar standarded e 

arritjeve/ titujve/rekordeve dhe medaljeve  si dhe masën e shpërblimit të sportistëve që do të arrijnë rezultate në aktivitetet ndërkombëtare.

 1).  Sigurimi i mbeshtetejes financiare  për federatave Olimpike dhe Jo olimpike ne aktivitete kualifikuese per Lojrat Olimpike Rio 2016 ( Evropiane ,Boterore)  2). Rritja 

e mbeshtetjes financiare  për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive, sipas kalendareve të aktiviteteve në 38 

Kampionate Kombetare dhe 38 Kupa Shqiperisë,  38 Kampionate Europiane , si dhe 38 Kampionate Boterore  3). Rritja e numrit të sportistëve që do të përfitojnë 

statusin e Sportistit elitar, si dhe rritja e vlerës financiare të shpërblimit sportisteve elitarë, duke përcaktuar standarded e arritjeve/ titujve/rekordeve dhe medaljeve  si 

dhe masën e shpërblimit të sportistëve që do të arrijnë rezultate në aktivitetet ndërkombëtare  4). Kthimi i Agjensisë së Shërbimit të Sportit, në një Qendër Kombëtare të 

Sportit si një risi ne funksion të të gjithë sisitemit sportiv kombëtar.  5). Rishikimi  i statusit dhe formës së funksionimit të klubeve sportive të një ose disa disiplinave 

sportive.Krijimi i F.SH.te sportit ne shkolle  si dhe krijimi i kushteve per hapjen e F.SH.te Sportit Universitar.  6).  Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin 

shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport.

 1). Sigurimi i mbeshtetejes financiare  për federatave Olimpike ne aktivitete kualifikuese per Lojrat Olimpike Rio 2016, Evropiane ,Boterore, synimi për numrin e 

sportitëve  pjesmarrjes 15 sportistë dhe trajnerë  2). .Rritja e mbeshtetjes financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive   nga rritja e 

% per sportin  ne fondin kombetar te zhvillimit te Sporit,në të gjithat disilpinat sportive, sipas kalendareve të aktiviteteve në 38 Kampionate Kombetare dhe 38 Kupa 

Shqiperisë,  38 Kampionate Europiane , si dhe 38 Kampionate Boterore  3). Rritja e numrit të sportistëve që do të përfitojnë statusin e Sportistit elitar, si dhe rritja e 

vlerës financiare të shpërblimit sportisteve elitarë, duke përcaktuar standarded e arritjeve/ titujve/rekordeve dhe medaljeve  si dhe masën e shpërblimit të sportistëve që 

do të arrijnë rezultate në aktivitetet ndërkombëtare.  4). Mbeshtetja finaciare me investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive  pranë 

Agjensisë së Shërbimit të Sportit në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen  rritjen  e nummirt të ushturesve në sport.  5). Rishikimi  i statusit dhe formës së 

funksionimit të klubeve sportive të një ose disa disiplinave sportive.Krijimi i F.SH.te sportit ne shkolle  si dhe krijimi i kushteve per hapjen e F.SH.te Sportit Universitar .  

6). Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në 

funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti.

 1). Rritja e mbeshtetjes financiare  për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive, sipas kalendareve të 

aktiviteteve në 38 Kampionate Kombetare dhe 38 Kupa Shqiperisë,  38 Kampionate Europiane , si dhe 38 Kampionate Boterore.  2). Rritja e mbeshtetjes financiare të 

sportisteve elitarë, duke përcaktuar standarded e arritjeve/ titujve/rekordeve dhe medaljeve  si dhe masën e shpërblimit të sportistëve që do të arrijnë rezultate në 

aktivitetet ndërkombëtare.  3). Mbeshtetja e Agjensise se Sherbimit te Sportit  ne përmirësimin e infrastruktures së objekteve qe ajo ka ne administrim  4). Mbeshtetja 

finaciare me investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive  pranë Agjensisë së Shërbimit të Sportit në funksion të përmirësimit të kushteve, për 

nxitjen  rritjen  e nummirt të ushturesve në sport.  5). Mbështetje financiare e aktiviteteve të ekipeveve sportive perfaqesues të shkollave ne disiplina te ndryshme , me 

synim hedhjen e bazes per krijimin e shoqatave Sportive shkollore, ngritja e  Federates se Sportit Universitar dhe mbështetje financiare për aktivitetet kombëtare e 

ndërkombëtare, sipas kalendarit vjetor të paraqitur prej saj.  6). Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, 

Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti.

a) 15-20% ne vit trajnime për stafet teknike  të sistemit sportiv kombëtar ( 532 tenike-trainere,speciliste, instruktorë, mjekë etj). b) mbeshtetje financiare të sportisteve 

për 15-20 sportistë elitarë në vit, c) përmirësimin e infrastruktures së objekteve sportive të futbollit, baskëtboll, volejboll, peshëngritje, mundje, arte marciale etj; d) rritje e 

numrit te sportivëve të licensuar në federata shqiptare të sportit,  e) numri i pjemarrjeve në aktivitetet kombëtare: e) numri i pjemarrjeve në aktivitetet ndërkombëtare: f) 

numri i medaljeve  në aktivitetet ndërkombëtare:

Shpenzime jashte projekteve

Rishikimi i formës së financimit në sistemin sportiv kombëtar në përputhje me Ligjin e Sportit,

Përshkrimi
Rishikimi i formës së financimit në sistemin sportiv kombëtar në përputhje me Ligjin e Sportit,

Objektivat

 0) Rritja e mbeshtetjes financiare  për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive, sipas 

kalendareve të aktiviteteve në 38 Kampionate Kombetare dhe 38 Kupa Shqiperisë,  38 Kampionate Europiane , si dhe 38 Kampionate Boterore 1) 

Rritja e mbeshtetjes financiare  për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive, sipas 

kalendareve të aktiviteteve në 38 Kampionate Kombetare dhe 38 Kupa Shqiperisë,  38 Kampionate Europiane , si dhe 38 Kampionate Boterore 2) 

.Rritja e mbeshtetjes financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive   nga rritja e % per sportin  ne fondin kombetar 

te zhvillimit te Sporit,në të gjithat disilpinat sportive, sipas kalendareve të aktiviteteve në 38 Kampionate Kombetare dhe 38 Kupa Shqiperisë,  38 

Kampionate Europiane , si dhe 38 Kampionate Boterore 3) Rritja e mbeshtetjes financiare të sportisteve elitarë, duke përcaktuar standarded e 

arritjeve/ titujve/rekordeve dhe medaljeve  si dhe masën e shpërblimit të sportistëve që do të arrijnë rezultate në aktivitetet ndërkombëtare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri organizatave sportive

2015 2016 2017

21 25 25

Totali i Shpenzimeve 12,749.0 25,000.0 25,000.0

Shpenzime për njësi 607.1 1,000.0 1,000.0



Viti Aktual

2014

38

mijëra lekë 75,000.0

mijëra lekë 1,973.68

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04442

 Produkti C

Viti Aktual

2014

15

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 666.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04442

 Produkti D

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 49,600.0

mijëra lekë 4,133.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04442

 Produkti E

Totali i Shpenzimeve 54,220.0 56,668.0 62,143.0

Shpenzime për njësi 4,518.33 4,722.33 5,178.58

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 9.3 4.5 9.7

Shpenzime për njësi 9.3 4.5 9.7

Shpenzime jashte projekteve

Mbështetje financiare e aktiviteteve të ekipeveve sportive perfaqesues të shkollave ne disiplina te ndryshme , me synim hedhjen e bazes per krijimin e shoqatave Sportive shkollore

Përshkrimi Mbështetje financiare e aktiviteteve të ekipeveve sportive perfaqesues të shkollave ne disiplina te ndryshme , me synim hedhjen e bazes per krijimin e 

shoqatave Sportive shkollore

Objektivat

 0) Mbështetje financiare e aktiviteteve të ekipeveve sportive perfaqesues të shkollave ne disiplina te ndryshme , me synim hedhjen e bazes per 

krijimin e shoqatave Sportive shkollore 1)  Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport. 2) 

Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv 

kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti. 3) Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin 

shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti.

Totali i Shpenzimeve 12,000.0 20,000.0 25,000.0

Shpenzime për njësi 800.0 1,000.0 1,000.0

Sasia 0 33.3 25

Totali i Shpenzimeve 20 66.7 25

Shpenzime për njësi 20 25 0

Shpenzime jashte projekteve

Krijimi i kushteve per rishikimin e formes dhe funksionimit te Klubeve Sportive

Përshkrimi
Krijimi i kushteve per rishikimin e formes dhe funksionimit te Klubeve Sportive

Objektivat

 0) Reformimi i keshillave konsultative te Sportit, Mbeshtetja e Agjensise se Sherbimit te Sportit  ne përmirësimin e infrastruktures së objekteve qe ajo 

ka ne administrim. 1) Kthimi i Agjensisë së Shërbimit të Sportit, në një Qendër Kombëtare të Sportit si një risi ne funksion të të gjithë sisitemit sportiv 

kombëtar. 2) Mbeshtetja finaciare me investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive  pranë Agjensisë së Shërbimit të Sportit 

në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen  rritjen  e nummirt të ushturesve në sport. 3) Mbeshtetja finaciare me investime për ristrukturimin/ 

ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive  pranë Agjensisë së Shërbimit të Sportit në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen  rritjen  e 

nummirt të ushturesve në sport.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numri i klubeve sportive

2015 2016 2017

12 12 12

Shpenzime për njësi 1,973.68 2,160.67 2,502.0

Sasia 0 18.4 0

Totali i Shpenzimeve 0 29.6 15.8

Shpenzime për njësi 0 9.5 15.8

Shpenzime jashte projekteve

Statusit dhe rritja e mbeshtetjes financiare të sportisteve elitarë, duke përcaktuar standarded e arritjeve/ titujve/rekordeve dhe medaljeve  si dhe masën e shpërblimit të sportistëve që do të arrijnë rezultate në aktivitetet ndërkombëtare

Përshkrimi Statusit dhe rritja e mbeshtetjes financiare të sportisteve elitarë, duke përcaktuar standarded e arritjeve/ titujve/rekordeve dhe medaljeve  si dhe 

masën e shpërblimit të sportistëve që do të arrijnë rezultate në aktivitetet ndërkombëtare

Objektivat

 0) Rishikimi i Statusit dhe rritja e mbeshtetjes financiare të sportisteve elitarë, duke përcaktuar standarded e arritjeve/ titujve/rekordeve dhe medaljeve  

si dhe masën e shpërblimit të sportistëve që do të arrijnë rezultate në aktivitetet ndërkombëtare 1) Rritja e numrit të sportistëve që do të përfitojnë 

statusin e Sportistit elitar, si dhe rritja e vlerës financiare të shpërblimit sportisteve elitarë, duke përcaktuar standarded e arritjeve/ titujve/rekordeve dhe 

medaljeve  si dhe masën e shpërblimit të sportistëve që do të arrijnë rezultate në aktivitetet ndërkombëtare 2) Rritja e numrit të sportistëve që do të 

përfitojnë statusin e Sportistit elitar, si dhe rritja e vlerës financiare të shpërblimit sportisteve elitarë, duke përcaktuar standarded e arritjeve/ 

titujve/rekordeve dhe medaljeve  si dhe masën e shpërblimit të sportistëve që do të arrijnë rezultate në aktivitetet ndërkombëtare. 3) Mbeshtetja e 

Agjensise se Sherbimit te Sportit  ne përmirësimin e infrastruktures së objekteve qe ajo ka ne administrim

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i sportisteve elitare

2015 2016 2017

15 20 25

Objektivat

 0) Rritja e mbeshtetjes financiare  për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive, sipas 

kalendareve të aktiviteteve në 38 Kampionate Kombetare dhe 38 Kupa Shqiperisë,  38 Kampionate Europiane , si dhe 38 Kampionate Boterore 1) 

Rritja e mbeshtetjes financiare  për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive, sipas 

kalendareve të aktiviteteve në 38 Kampionate Kombetare dhe 38 Kupa Shqiperisë,  38 Kampionate Europiane , si dhe 38 Kampionate Boterore 2) 

.Rritja e mbeshtetjes financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive   nga rritja e % per sportin  ne fondin kombetar 

te zhvillimit te Sporit,në të gjithat disilpinat sportive, sipas kalendareve të aktiviteteve në 38 Kampionate Kombetare dhe 38 Kupa Shqiperisë,  38 

Kampionate Europiane , si dhe 38 Kampionate Boterore 3) Rritja e mbeshtetjes financiare të sportisteve elitarë, duke përcaktuar standarded e 

arritjeve/ titujve/rekordeve dhe medaljeve  si dhe masën e shpërblimit të sportistëve që do të arrijnë rezultate në aktivitetet ndërkombëtare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i aktiviteteve

2015 2016 2017

38 45 45

Totali i Shpenzimeve 75,000.0 97,230.0 112,590.0



Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 2,400.0

mijëra lekë 200.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04442

 Produkti F

Viti Aktual

2014

100

mijëra lekë 1,000.0

mijëra lekë 10.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04442

 Produkti G

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 20,000.0

mijëra lekë 20,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Fonde per Shkencen

Totali i Shpenzimeve 120,000.0 250,000.0 432,000.0

Shpenzime për njësi 20,000.0 25,000.0 25,411.76

Sasia 500 66.7 70

Totali i Shpenzimeve 500 108.3 72.8

Shpenzime për njësi 0 25 1.6

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia objekte te ristrukturuara dhe pajisura

Totali i Shpenzimeve 1,200.0 1,500.0 2,400.0

Shpenzime për njësi 12.0 15.0 20.0

Sasia 0 0 20

Totali i Shpenzimeve 20 25 60

Shpenzime për njësi 20 25 33.3

Shpenzime jashte projekteve

Mbeshtetja financiare me investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive  pranë Agjensisë së Shërbimit të Sportit në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen  rritjen  e nummirt të ushturesve në sport

Përshkrimi Mbeshtetja finaciare me investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive  pranë Agjensisë së Shërbimit të Sportit në funksion të 

përmirësimit të kushteve, për nxitjen  rritjen  e nummirt të ushturesve në sport

Objektivat

 0) Reformimi i keshillave konsultative te Sportit, Mbeshtetja e Agjensise se Sherbimit te Sportit  ne përmirësimin e infrastruktures së objekteve qe ajo 

ka ne administrim. 1) Kthimi i Agjensisë së Shërbimit të Sportit, në një Qendër Kombëtare të Sportit si një risi ne funksion të të gjithë sisitemit sportiv 

kombëtar. 2) Mbeshtetja finaciare me investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive  pranë Agjensisë së Shërbimit të Sportit 

në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen  rritjen  e nummirt të ushturesve në sport. 3) Mbeshtetja finaciare me investime për ristrukturimin/ 

ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive  pranë Agjensisë së Shërbimit të Sportit në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen  rritjen  e 

nummirt të ushturesve në sport.

Objektivat

 0) Mbështetje financiare e aktiviteteve të ekipeveve sportive perfaqesues të shkollave ne disiplina te ndryshme , me synim hedhjen e bazes per 

krijimin e shoqatave Sportive shkollore 1)  Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport. 2) 

Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv 

kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti. 3) Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin 

shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia

2015 2016 2017

6 10 17

Totali i Shpenzimeve 3,600.0 4,500.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 300.0 300.0 500.0

Sasia 0 25 33.3

Totali i Shpenzimeve 50 25 122.2

Shpenzime për njësi 50 0 66.7

Shpenzime jashte projekteve

Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti

Përshkrimi Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv 

kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti

Objektivat

 0) Mbështetje financiare e aktiviteteve të ekipeveve sportive perfaqesues të shkollave ne disiplina te ndryshme , me synim hedhjen e bazes per 

krijimin e shoqatave Sportive shkollore 1)  Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport. 2) 

Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv 

kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti. 3) Mbeshtetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin 

shkencor në sport, Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i perfituesve

2015 2016 2017

100 100 120

Numri i aktiviteteve.

2015 2016 2017

12 15 20

Realizimi i këtij Programi kërkon: të rrisë kapacitetet dhe kompetencat për menaxhimin e kërkimit fondamental dhe të aplikuar duke mbështetur kërkuesit e rinj në punën 

e tyre kërkimore shkencore; të rrisë efektivitetin e bashkëpunimit midis MAS, AKTI,  ministrive të linjës; të përmirësojë infrastrukturën e kërkimit shkencor në universitete 

dhe qendrat kërkimore shkencore;të mbwshtesë grupimet e kërkuesve shkencorë, me synim institucionalizimin e ndikimit të tyre në politikat e shtetit për shkencën; të 

integrojë Shqipërinë në hapësirën evropiane të kërkimit dhe të  rrisë volumin e bashkëpunimit shkencor e teknologjik ndërkombëtar; të nxisë pjesëmarrjen e biznesit në 

investime për kërkim e zhvillim; të realizojë vlerësimin e vazhdueshëm të cilësisë së kërkimit shkencor bazuar mbi treguesit ndërkombëtarë cilësor dhe sasior

Realizimi i këtij Programi kërkon: të rrisë kapacitetet dhe kompetencat për menaxhimin e kërkimit fondamental dhe të aplikuar duke mbështetur kërkuesit e rinj në punën 

e tyre kërkimore shkencore; të rrisë efektivitetin e bashkëpunimit midis MAS, AKTI,  ministrive të linjës; të përmirësojë infrastrukturën e kërkimit shkencor në universitete 

dhe qendrat kërkimore shkencore;të mbwshtesë grupimet e kërkuesve shkencorë, me synim institucionalizimin e ndikimit të tyre në politikat e shtetit për shkencën; të 

integrojë Shqipërinë në hapësirën evropiane të kërkimit dhe të  rrisë volumin e bashkëpunimit shkencor e teknologjik ndërkombëtar; të nxisë pjesëmarrjen e biznesit në 

investime për kërkim e zhvillim; të realizojë vlerësimin e vazhdueshëm të cilësisë së kërkimit shkencor bazuar mbi treguesit ndërkombëtarë cilësor dhe sasior



Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2014 të arrijë 0,50 % të GDP (e përllogaritur për 

IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si  dhe nga bizneset ), Përgatitja e Strategjisë së re për 

Kërkimin Shkencor 2015-2020, Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3 200 kërkuësve, si dhe mbështetje financiare për 

kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti  i shtetit, mbështeje financiare për funksionim e mirëmbatjen e laboratorëve didaktiko -kërkimorë në IAL 

publike. Aplikime dhe propozime projektesh për ngritjen e  Qendrave të Ekselences (përfshi të ardhurat e IAL publike dhe Private), Vlerësimit të Kërkimit Shkencor në 

Shqipëri" dhe akreditimit të institucioneve dhe programeve të kërkimit (numri i programeve të vlerësuara do të rritet me 40 % në 2020 krahasuar me 2013).Zgjerimi i 

bashkëpunimit  të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në 

IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare, Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program  për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). ¿Horizon 2020¿  do 

të bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet.  ¿Horizon 2020¿ do të ketë tri 

shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore. Finalizimi i marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe ne fushen e kerkimit dhe 

teknologjisë. Reformim i konceptit të Fondit të Ekselencës, me qëllim rritjen e efektivitetit të financimit  dhe rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, dhe të Brain 

Gain duke ndryshuar konceptin në Brain Circulation për të mundësuar kontributin e një kategorie më të gjerë profesionistesh për vendin. Mbështetja financiare për 50 

studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista  Shangai, ose FT) dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar  në kuadër të programit  "Brain 

Gain".

Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2014 të arrijë 0,65 % të GDP (e përllogaritur për 

IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si  dhe nga bizneset ), Përgatitja e Strategjisë së re për 

Kërkimin Shkencor 2015-2020, Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3 500 kërkuësve, si dhe mbështetje financiare për 

kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti  i shtetit, mbështeje financiare për funksionim e mirëmbatjen e laboratorëve didaktiko -kërkimorë në IAL 

publike. Aplikime dhe propozime projektesh për ngritjen e  Qendrave të Ekselences (përfshi të ardhurat e IAL publike dhe Private), Vlerësim të Kërkimit Shkencor në 

Shqipëri si dhe akreditimit të institucioneve dhe programeve të kërkimit (numri i programeve të vlerësuara do të rritet me 40 % në 2020 krahasuar me 2013). Zgjerimi i 

bashkëpunimit  të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në 

IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare, Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program  për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). ¿Horizon 2020¿  do 

të bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet.  ¿Horizon 2020¿ do të ketë tri 

shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore. Finalizimi i marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe ne fushen e kerkimit dhe 

teknologjisë. Reformim i konceptit të Fondit të Ekselencës, me qëllim rritjen e efektivitetit të financimit  dhe rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, dhe të Brain 

Gain duke ndryshuar konceptin në Brain Circulation për të mundësuar kontributin e një kategorie më të gjerë profesionistesh për vendin. Mbështetja financiare për 50 

studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista  Shangai, ose FT) dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar  në kuadër të programit  "Brain 

Gain".

Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2014 të arrijë 0,80 % të GDP (e përllogaritur për 

IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si  dhe nga bizneset ), Përgatitja e Strategjisë së re për 

Kërkimin Shkencor 2015-2020, Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3800 kërkuësve, si dhe mbështetje financiare për kërkim 

fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti  i shtetit, mbështeje financiare për funksionim e mirëmbatjen e laboratorëve didaktiko -kërkimorë në IAL publike. 

Aplikime dhe propozime projektesh për ngritjen e  Qendrave të Ekselences (përfshi të ardhurat e IAL publike dhe Private), Vlerësim të Kërkimit Shkencor në Shqipëri si 

dhe akreditimit të institucioneve dhe programeve të kërkimit (numri i programeve të vlerësuara do të rritet me 40 % në 2020 krahasuar me 2013).Zgjerimi i 

bashkëpunimit  të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në 

IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare, Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program  për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). ¿Horizon 2020¿  do 

të bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet.  ¿Horizon 2020¿ do të ketë tri 

shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore. Finalizimi i marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe ne fushen e kerkimit dhe 

teknologjisë. Reformim i konceptit të Fondit të Ekselencës, me qëllim rritjen e efektivitetit të financimit  dhe rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, dhe të Brain 

Gain duke ndryshuar konceptin në Brain Circulation për të mundësuar kontributin e një kategorie më të gjerë profesionistesh për vendin. Mbështetja financiare për 50 

studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista  Shangai, ose FT) dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar  në kuadër të programit  "Brain 

Gain".

Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2014 të arrijë 1.0 % të GDP (e përllogaritur për 

IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si  dhe nga bizneset ), Përgatitja e Strategjisë së re për 

Kërkimin Shkencor 2015-2020, Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 4 000 kërkuësve, si dhe mbështetje financiare për 

kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti  i shtetit, mbështeje financiare për funksionim e mirëmbatjen e laboratorëve didaktiko -kërkimorë në IAL 

publike. Aplikime dhe propozime projektesh për ngritjen e  Qendrave të Ekselences (përfshi të ardhurat e IAL publike dhe Private), Vlerësim të Kërkimit Shkencor në 

Shqipëri si dhe akreditimit të institucioneve dhe programeve të kërkimit (numri i programeve të vlerësuara do të rritet me 40 % në 2020 krahasuar me 2013). Zgjerimi i 

bashkëpunimit  të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në 

IAL mbi Programet Kombëtare dhe NdërkombëtarePjesëmarrja në programin Horizon 2020, program  për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). ¿Horizon 2020¿  do 

të bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet.  ¿Horizon 2020¿ do të ketë tri 

shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore. Finalizimi i marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe ne fushen e kerkimit dhe 

teknologjisë. Reformim i konceptit të Fondit të Ekselencës, me qëllim rritjen e efektivitetit të financimit  dhe rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, dhe të Brain 

Gain duke ndryshuar konceptin në Brain Circulation për të mundësuar kontributin e një kategorie më të gjerë profesionistesh për vendin. Mbështetja financiare për 50 

studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista  Shangai, ose FT) dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar  në kuadër të programit  "Brain 

Gain".

Synimi kryesor politik i programit është që sistemi i kërkimit shkencor t'i përgjigjet me besim të lartë sfidave të së ardhmes si çështjeve të mjedisit, mungesës së 

burimeve, cështjeve të shëndetit publik, të kohesionit social si dhe drejt zhvillimeve globale dhe integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Programi synon zgjerimin 

dhe rritjen e cilësisë së kërkimit shkencor në Shqipëri duke integruar kërkimin shkencor shqiptar në Hapësirën Evropiane të Kërkimit (ERA), dhe orientuar kërkimin 

shkencor kah nevojave të tregut nëpërmjet forcimit të lidhjeve të Programeve Kombëtarë dhe Ndërkombëtarë me biznesin privat.

Realizimi i këtij Programi kërkon: të rrisë kapacitetet dhe kompetencat për menaxhimin e kërkimit fondamental dhe të aplikuar duke mbështetur kërkuesit e rinj në punën 

e tyre kërkimore shkencore; të rrisë efektivitetin e bashkëpunimit midis MAS, AKTI,  ministrive të linjës; të përmirësojë infrastrukturën e kërkimit shkencor në universitete 

dhe qendrat kërkimore shkencore;të mbwshtesë grupimet e kërkuesve shkencorë, me synim institucionalizimin e ndikimit të tyre në politikat e shtetit për shkencën; të 

integrojë Shqipërinë në hapësirën evropiane të kërkimit dhe të  rrisë volumin e bashkëpunimit shkencor e teknologjik ndërkombëtar; të nxisë pjesëmarrjen e biznesit në 

investime për kërkim e zhvillim; të realizojë vlerësimin e vazhdueshëm të cilësisë së kërkimit shkencor bazuar mbi treguesit ndërkombëtarë cilësor dhe sasior



Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00121

 Produkti A

Viti Aktual

2014

30

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 133.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00121

 Produkti B

Viti Aktual

2014

85

mijëra lekë 150,000.0

mijëra lekë 1,764.71

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00121

 Produkti C

Totali i Shpenzimeve 115,000.0 115,000.0 115,000.0

Shpenzime për njësi 2,300.0 2,300.0 2,300.0

Sasia -41.2 0 0

Totali i Shpenzimeve -23.3 0 0

Shpenzime për njësi 30.3 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Financimi i Programe Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te mbeshtetura financiarisht.

Totali i Shpenzimeve 6,000.0 80,000.0 123,000.0

Shpenzime për njësi 150.0 160.0 161.84

Sasia 33.3 1150 52

Totali i Shpenzimeve 50 1233.3 53.8

Shpenzime për njësi 12.5 6.7 1.2

Shpenzime jashtë projekteve

Kerkues dhe shkencetare TE rinj qe kryejne studimet e tyre Universitare & sudime doktorature ne 15 universitet me te mira te botes, si programi BRAIN  GAIN

Përshkrimi Mbeshtetje financiare per kerkuesite shkencetaret e rinj qe studiojne jashte vendit ne 15 Universitetet me te mira te botes, ne ciklin e Doktorature e 

post Doktoratur ,si dhe specialistet e ekspertet fitues ne programi BRAIN GAIN  te sektorit te arsimit.

Objektivat

 0) Reformim i konceptit të Fondit të Ekselencës, me qëllim rritjen e efektivitetit të financimit  dhe rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, dhe të 

Brain Gain duke ndryshuar konceptin në Brain Circulation për të mundësuar kontributin e një kategorie më të gjerë profesionistesh për vendin. 

Mbështetja financiare për 50 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista  Shangai, ose FT) dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo 

të punësuar  në kuadër të programit  "Brain Gain". 1) Reformim i konceptit të Fondit të Ekselencës, me qëllim rritjen e efektivitetit të financimit  dhe 

rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, dhe të Brain Gain duke ndryshuar konceptin në Brain Circulation për të mundësuar kontributin e një 

kategorie më të gjerë profesionistesh për vendin. Mbështetja financiare për 50 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista  Shangai, ose 

FT) dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar  në kuadër të programit  "Brain Gain". 2) Reformim i konceptit të Fondit të Ekselencës, 

me qëllim rritjen e efektivitetit të financimit  dhe rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, dhe të Brain Gain duke ndryshuar konceptin në Brain 

Circulation për të mundësuar kontributin e një kategorie më të gjerë profesionistesh për vendin. Mbështetja financiare për 50 studentet në 15 

universitetet me të mira të botës (Lista  Shangai, ose FT) dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar  në kuadër të programit  "Brain 

Gain". 3) Reformim i konceptit të Fondit të Ekselencës, me qëllim rritjen e efektivitetit të financimit  dhe rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, 

dhe të Brain Gain duke ndryshuar konceptin në Brain Circulation për të mundësuar kontributin e një kategorie më të gjerë profesionistesh për vendin. 

Mbështetja financiare për 50 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista  Shangai, ose FT) dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo 

të punësuar  në kuadër të programit  "Brain Gain".

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i Studenteve kerkuesve.

2015 2016 2017

50 50 50

Shpenzime jashtë projekteve

Mbeshtetje financiare per Programe Kerkimore ne IAL  dhe kerkues te rinj te mbeshtetura financiarisht.

Përshkrimi
Mbeshtetja financiare me fonde e kerkimit shkencor, kerkuesve te rinj ne universitete ne bashkefinacim me IAL publike.

Objektivat

 0) Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3 200 kërkuësve, si dhe mbështetje financiare për kërkim 

fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti  i shtetit, mbështeje financiare për funksionim e mirëmbatjen e laboratorëve didaktiko -kërkimorë në 

IAL publike. Aplikime dhe propozime projektesh për ngritjen e  Qendrave të Ekselences (përfshi të ardhurat e IAL publike dhe Private) 1) Nxitja e 

punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3 500 kërkuësve, si dhe mbështetje financiare për kërkim fondamental në IAL 

publike me fonde nga buxheti  i shtetit, mbështeje financiare për funksionim e mirëmbatjen e laboratorëve didaktiko -kërkimorë në IAL publike. Aplikime 

dhe propozime projektesh për ngritjen e  Qendrave të Ekselences (përfshi të ardhurat e IAL publike dhe Private) 2) Nxitja e punës kërkimore në IAL 

publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3800 kërkuësve, si dhe mbështetje financiare për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga 

buxheti  i shtetit, mbështeje financiare për funksionim e mirëmbatjen e laboratorëve didaktiko -kërkimorë në IAL publike. Aplikime dhe propozime 

projektesh për ngritjen e  Qendrave të Ekselences (përfshi të ardhurat e IAL publike dhe Private) 3) Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet 

financimit të drejtpërdrejte të 4 000 kërkuësve, si dhe mbështetje financiare për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti  i shtetit, 

mbështeje financiare për funksionim e mirëmbatjen e laboratorëve didaktiko -kërkimorë në IAL publike. Aplikime dhe propozime projektesh për ngritjen 

e  Qendrave të Ekselences (përfshi të ardhurat e IAL publike dhe Private)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i kerkuesve

2015 2016 2017

40 500 760

Rritja e numrit të kërkuesve  të mbështetur me fonde me synim treguesit e OECD  në deri në 7 kërkues për cdo 1000 të punësuar, në vitin 2020.,mbi 40% e personelit  

në kërkim dhe zhvillim  të jenë nga IAL, mbi 30% e kerkuesve shkencore të jenë  femra. numri i aplikimeve nga programet bilaterale dhe Programin Horizon 2020  të 

rritet me 10% në vit ,mbi 40% e personelit  në kërkim dhe zhvillim  të jenë nga IAL, nxitja e kerkimit ne IAL publike duke financuar punen kerkim 4 000 kërkuesve në vitin 

2015-2017,synim në vitin 2020 fondi per kerkim te jete  2% të GDP-së



Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 6,000.0

mijëra lekë 500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00121

 Produkti D

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00121

 Produkti E

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 15,000.0

mijëra lekë 3,750.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 40,800.0 87,000.0 100,000.0

Shpenzime për njësi 13,600.0 21,750.0 25,000.0

Sasia -25 33.3 0

Totali i Shpenzimeve 172 113.2 14.9

Shpenzime për njësi 262.7 59.9 14.9

Totali i Shpenzimeve 6,400.0 6,400.0 8,000.0

Shpenzime për njësi 800.0 800.0 1,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 25

Shpenzime për njësi 0 0 25

Shpenzime jashtë projekteve

Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program  për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020).

Përshkrimi Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program  për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). Horizon 2020  do të bashkojë kërkimin me inovacionin 

dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet.

Objektivat

 0) Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program  për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). Horizon 2020  do të bashkojë kërkimin me 

inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet.  Horizon 2020 do të ketë tri shtylla 

kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore. Finalizimi i marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe ne fushen e 

kerkimit dhe teknologjisë. 1) Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program  për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). Horizon 2020  do të 

bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet.  Horizon 2020 

do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore. Finalizimi i marrëveshjeve dypalëshe dhe 

shumëpalëshe ne fushen e kerkimit dhe teknologjisë. 2) Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program  për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 

2020). Horizon 2020  do të bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe 

universitetet.  Horizon 2020¿ do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore. Finalizimi i 

marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe ne fushen e kerkimit dhe teknologjisë. 3) Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program  për 

Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). Horizon 2020¿  do të bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet 

paraardhëse për kompanitë dhe universitetet.  Horizon 2020¿ do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat 

shoqërore. Finalizimi i marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe ne fushen e kerkimit dhe teknologjisë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i Projekteve

2015 2016 2017

3 4 4

Totali i Shpenzimeve 6,400.0 8,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 800.0 800.0 1,000.0

Sasia -33.3 25 0

Totali i Shpenzimeve 6.7 25 25

Shpenzime për njësi 60 0 25

Shpenzime jashtë projekteve

Promovimi dhe finacimi i projekteve ne kuadrin e Programeve Kombetare dhe Nderkombetare te Kerkimit dhe Zhvillimit, nepermjet Konferencave dhe Seminareve te organizuara nga MAS.

Përshkrimi Promovimi i projekteve ne kuader Programeve Kombetare dhe Nderkombetare te Kerkimit dhe Zhvillimit, nepermjet Konferencave e Seminareve te 

organizuara nga MAS, institucionet kerkimore, Institucionet e arsimit te larte, bashkefinacime me donatore.

Objektivat

 0) Zgjerimi i bashkëpunimit  të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të 

seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare 1) Zgjerimi i bashkëpunimit  të Universiteteve me 

biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi 

Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare 2) Zgjerimi i bashkëpunimit  të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe 

Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare 3) Zgjerimi i 

bashkëpunimit  të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe 

takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i konferncave/ seminareve promovues.

2015 2016 2017

8 8 8

Përshkrimi
Financimi i  Programe Bilaterale te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik midis Shqiperise dhe vendeve te ndryshme.

Objektivat

 0) Zgjerimi i bashkëpunimit  të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të 

seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare 1) Zgjerimi i bashkëpunimit  të Universiteteve me 

biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi 

Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare 2) Zgjerimi i bashkëpunimit  të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe 

Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare 3) Zgjerimi i 

bashkëpunimit  të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe 

takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i projekteve qe perfitojne mbeshtetje financiare

2015 2016 2017

8 10 10



 Projekti 00121

 Produkti F

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 2,000.0

mijëra lekë 500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 2,400.0 3,600.0 4,000.0

Shpenzime për njësi 600.0 900.0 1,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 20 50 11.1

Shpenzime për njësi 20 50 11.1

Shpenzime jashtë projekteve

Financimi i Projekte te Rendesise se vecante te mbeshtetura financiarisht nga MAS.

Përshkrimi Projektet te rendesise se vecante qe finacohen bashkefinancohen me institucione te tjera, ne interes te zhvllimit kombetar. si pjesmarrje në Programin 

LIFELONG LEARNING, lmarreveshja MAS e Universitetit Eötvös Loránd (ELTE) Budapest, etj

Objektivat

 0) Zgjerimi i bashkëpunimit  të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të 

seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare 1) Zgjerimi i bashkëpunimit  të Universiteteve me 

biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi 

Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare 2) Zgjerimi i bashkëpunimit  të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe 

Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare 3) Zgjerimi i 

bashkëpunimit  të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe 

takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i Projekteve te mbeshtetur me fonde.

2015 2016 2017

4 4 4



C.6 Kodi i Grupit 12

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

08220

08230

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi" siguron mbështetje juridike, financiare dhe me burime njerëzore në qëllim të përmbushjes së objektivave të 

Ministrise te Kulturës, në fushën e artit dhe kulturës, trashëgimise kulturore dhe diplomacisë kulturore shqiptare në përputhje me programin e Qeverisë së 

Republikës së Shqipërisë dhe detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA). Ky program është gjithashtu garant për luftën kundër 

korrupsionit dhe vendim-marrjen bazuar mbi principet e transparencës dhe gjithpë?rfshirjes.

Politikat e këtij programi fokusohen në trajnimin dhe specializimin e punonjësve të Ministrisë së Kulturës në fushat përkatese dhe ushtrimin e auditimit të 

brendshëm. Gjithashtu, politika e ketij programi synon nxitjen e marrëdhenieve nderkombetare, përafrimin e legjislacionit shqiptar ne fushën e Ministrise te Kulturës 

me atë të Bashkimit Evropian, si edhe pjesmarrjen e Shqiperisë në instrumentat dhe programet e Bashkimit Evropian.

Rritja e nivelit te nëpunesve me qëllim rritjen e cil?ësisë së shërbimit dhe politikbërjes; - Zbatimi i legjislacionit te fushës; - Kontrolli dhe auditimi i struktures së 

Ministrise së Kulturës; - Finalizimi i marrëveshjeje dypaleshe dhe protokolleve të bashkpunimit; - Pjesmarrja e Shqiperisë në programent Evropiane dhe 

nderkombetare; - Përafrimi i legjislacionit shqiptar me atë të BE-së për përbushjen e kritereve në fushën e kultures që rrjedhin nga MSA dhe acquis communautaire; 

- Pjesmarrja e Shqiperisë në takime rajonale dhe ndërkombetare 

Arti dhe Kultura Programi "Arti dhe Kultura" është një nga programet e Ministrise se Kultures, nëpërmjet të cilit 
zbatohen politikat e programit qeverises, për evidentimin, promovimin,  mbrojtjen,  forcimin e 
vlerave kulturore Kombëtare dhe mbikëqyr format e realizimit të tyre sipas parametrave të 
përcaktuara në politikë si dhe bazuar në dokumentat strategjikë të sektorit. Ky program, zbatohet 
nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Artin dhe Kulturën, si dhe 
Institucioneve në varësi të saj, (Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Teatri 
Kombëtar, Galeria Kombëtare e Arteve, Zyra Shqiptare per te Drejtat e Autorit, Biblioteka 
Kombetare, Cirku Kombetar, Qendra Kulturore për Fëmijë, etj). Ky program realizohet nëpërmjet 
strukturave përgjegjëse, institucioneve të varësisë, partnerëve dhe grupeve të interesit.

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Ministria e Kultures

Ministria e Kulturës, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, ka 
mision: 1. Të hartojë, të programojë, të zhvillojë duke udhëhequr, mbështetur, mbrojtur dhe promovuar politikat kombëtare të kulturës, të 
trashëgimisë kulturore, materiale dhe shpirtërore, të rritjes së dialogut kulturor dhe integrimit kulturor në familjen, evropiane dhe botërore, në 
përputhje me programin e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë. 2. Të hartojë dhe të bashkërendojë punën për politikat në fushën e artit e të 
kulturës nëpërmjet edukimit të popullsisë, rijetësimit të vlerave dhe trashëgimisë kulturore, nxitjes se investimeve, publike dhe private, në këta 
sektorë, monitorimit te mënyrës së përdorimit të fondeve publike në mbështetje të zhvillimit kulturor, edukimit ne kulturë, mbrojtjes së 
trashëgimisë kulturore, ruajtjes dhe vijimësisë së traditës së harmonisë fetare në kulturën shqiptare, si dhe të bashkëpunimit rajonal. 

Planifikimi, Menaxhimi dhe 

Administrimi

Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi" siguron mbështetje juridike, financiare dhe 
me burime njerëzore në qëllim të përmbushjes së objektivave të Ministrise te Kulturës, në fushën 
e artit dhe kulturës, trashëgimise kulturore dhe diplomacisë kulturore shqiptare në përputhje me 
programin e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja 
e Stabilizim Asociimit (MSA). Ky program është gjithashtu garant për luftën kundër korrupsionit 
dhe vendim-marrjen bazuar mbi principet e transparencës dhe gjithpë?rfshirjes.

Trashegimia Kulturore dhe 

Muzete

Programi "Trashëgimia Kulturore" është një nga programet e Ministrisë së Kulturës i cili synon 
ruajtjen e integruar të tërësisë së vlerave të trashëgimisë kulturore, mbrojtjen dhe promovimin e 
saj si dëshmi e vlerave të trashëguara nga e kaluara, si shprehi e identitetit kombëtar dhe si 
pasuri e tradites kolektive. Trashëgimia kulturore përbëhet nga vlera materiale të luajtshme dhe 
të paluajtshme (dëshmi të arkitekturës, peisazhit, arkeologjisë) dhe vlera jomateriale që përbëjnë 
dijen dhe përvojën shpirtërore (ritet, zakonet, zejet tradicionale, folklori dhe gjuha) të krijuar dhe 
transmetuar nga populli përgjatë shekujve. Ky program zbatohet nëpërmjet Drejtorisë së 
Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Trashëgiminë dhe Diversitetin Kulturor, pjesë e 
Ministrise se Kultures si dhe nëpërmjet 19 institucioneve në varësi të saj.



Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B.Produktet e Programit

 Projekti 02113

 Produkti A

Viti Aktual

2014

20

mijëra lekë 23,500.0

mijëra lekë 1,175.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01415

 Produkti B

Viti Aktual

2014

7

mijëra lekë 25,500.0

mijëra lekë 3,642.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02459

 Produkti C

 1). Trajnim i gjithe punonjesve te institucionit ne bashkepunim me Dap,Itap dhe BE  2). Permisimi i kapacitetve te burimeve financiare e njerezore ne 40%  3). 

Permisimi i sistemit IT dhe i sherbimeve te Brendshme ne 30%  4). Hartimi i 20 marreveshjeve dhe projekteve sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA  5). Auditimi i 

brendshem i ushtruar ne 30 institucione vartesie  6). Antaresimi dhe Aderimi i kater konventave dhe du marreveshjeve nderkombetare te vendit ne BE  7). 

Permisimi i infrastrukture akomoduese ne sherbim te punonjesve te MK

 1). Trajnim i gjithe punonjesve te institucionit ne bashkepunim me Dap,Itap dhe BE  2). Permisimi i kapacitetve te burimeve financiare e njerezore ne 40%  3). 

Permisimi i sistemit IT dhe i sherbimeve te Brendshme ne 30%  4). Hartimi i 20 marreveshjeve dhe projekteve sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA  5). Auditimi i 

brendshem i ushtruar ne 30 institucione vartesie  6). Antaresimi dhe Aderimi i kater konventave dhe du marreveshjeve nderkombetare te vendit ne BE  7). 

Permisimi i infrastrukture akomoduese ne sherbim te punonjesve te MK

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 23,500.0 23,500.0 23,500.0

Shpenzime për njësi 1,175.0 1,175.0 1,175.0

Sasia Pajisje

2015 2016 2017

20 20 20

Përshkrimi
Pajisje elektornike dhe elektrike per permisimin e infrastruktures IT dhe sherbimit

Objektivat  0) Permisimi i sistemit IT dhe i sherbimeve te Brendshme ne 30% 1) Permisimi i sistemit IT dhe i sherbimeve te Brendshme ne 30% 2) 

Permisimi i sistemit IT dhe i sherbimeve te Brendshme ne 30% 3) Permisimi i sistemit IT dhe i sherbimeve te Brendshme ne 30%

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

 1). Trajnim i gjithe punonjesve te institucionit ne bashkepunim me Dap,Itap dhe BE  2). Permisimi i kapacitetve te burimeve financiare e njerezore ne 40%  3). 

Permisimi i sistemit IT dhe i sherbimeve te Brendshme ne 30%  4). Hartimi i 20 marreveshjeve dhe projekteve sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA  5). Auditimi i 

brendshem i ushtruar ne 30 institucione vartesie  6). Antaresimi dhe Aderimi i kater konventave dhe du marreveshjeve nderkombetare te vendit ne BE  7). 

Permisimi i infrastrukture akomoduese ne sherbim te punonjesve te MK

 1). Trajnim i gjithe punonjesve te institucionit ne bashkepunim me Dap,Itap dhe BE  2). Permisimi i kapacitetve te burimeve financiare e njerezore ne 40%  3). 

Permisimi i sistemit IT dhe i sherbimeve te Brendshme ne 30%  4). Hartimi i 20 marreveshjeve dhe projekteve sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA  5). Auditimi i 

brendshem i ushtruar ne 30 institucione vartesie  6). Antaresimi dhe Aderimi i kater konventave dhe du marreveshjeve nderkombetare te vendit ne BE  7). 

Permisimi i infrastrukture akomoduese ne sherbim te punonjesve te MK

Pe4rafrimi i legjistacionit shqipetar te fushave te MK(Ministria Kultures)me ate te acquis communitare.Thithja e kapacitetve te reja dhe permisimi i infarstruktures se 

sherbimit. Rritja e shkalles se zbatimit te legjislacionit perkates. Vendosja e Shqiperise ne vendin e duhur ne komunitetin kulturor,Europian dhe Global.

Permiresimi i infrastruktures se Teknologjise dhe Informacionit

Pajisje elektronike dhe elektrike

Sasia 42.9 0 0

Totali i Shpenzimeve 11.8 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 28,500.0 28,500.0 28,500.0

Shpenzime për njësi 2,850.0 2,850.0 2,850.0

Sasia Nr zyrash

2015 2016 2017

10 10 10

Përshkrimi Blerje pajisjesh per mobilim zyrash dhe punime ne ambjentet e institucionit

Objektivat

 0) Permisimi i infrastrukture akomoduese ne sherbim te punonjesve te MK 1) Permisimi i infrastrukture akomoduese ne sherbim te 

punonjesve te MK 2) Permisimi i infrastrukture akomoduese ne sherbim te punonjesve te MK 3) Permisimi i infrastrukture akomoduese ne 

sherbim te punonjesve te MK

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Permiresimi i infrastruktures akomoduese ne sherbim te punojesve te MK

Pajisje Zyrash

Përshkrimi
Rishikimi dhe krijimi i Akteve ligjore dhe nenligjore dhe pojekt-akteve

Objektivat
 0) Hartimi i 20 marreveshjeve dhe projekteve sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA 1) Hartimi i 20 marreveshjeve dhe projekteve sipas 

-21.8 0 0

Mbeshtetja ligjore e te gjithe aktivitetit te MK, ne perputhje me programin e qeverise

Akte ligjore dhe nenligjore



Viti Aktual

2014

15

mijëra lekë 16,000.0

mijëra lekë 1,066.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02461

 Produkti D

Viti Aktual

2014

10

mijëra lekë 15,000.0

mijëra lekë 1,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04177

 Produkti E

Viti Aktual

2014

10

mijëra lekë 16,000.0

mijëra lekë 1,600.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04248

 Produkti F

Viti Aktual

2014

30

mijëra lekë 20,000.0

mijëra lekë 666.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02496

 Produkti G

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 16,000.0 16,000.0 16,000.0

Shpenzime për njësi 1,066.67 1,066.67 1,066.67

Sasia Akte

2015 2016 2017

15 15 15

Objektivat
 0) Hartimi i 20 marreveshjeve dhe projekteve sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA 1) Hartimi i 20 marreveshjeve dhe projekteve sipas 

detyrimeve qe rrjedhin nga MSA 2) Hartimi i 20 marreveshjeve dhe projekteve sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA 3) Hartimi i 20 

marreveshjeve dhe projekteve sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 15,000.0 15,000.0 15,000.0

Shpenzime për njësi 1,500.0 1,500.0 1,500.0

Sasia struktura

2015 2016 2017

10 10 10

Përshkrimi Pershtatje e strukturave aktuale me objektivat

Objektivat  0) Permisimi i kapacitetve te burimeve financiare e njerezore ne 40% 1) Permisimi i kapacitetve te burimeve financiare e njerezore ne 40% 2) 

Permisimi i kapacitetve te burimeve financiare e njerezore ne 40% 3) Permisimi i kapacitetve te burimeve financiare e njerezore ne 40%

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Menaxhimi me efiktivitet i burimeve njerezore dhe financiare per realizimin e objektivave

Ristrukturimi i strukturave aktuale

Sasia 20 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 16,000.0 16,000.0 16,000.0

Shpenzime për njësi 1,333.33 1,333.33 1,333.33

Sasia nr vendimesh

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi Shlyerje e detyrimeve qe dalin nga vendime gjyqesore

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Permbushje detyrimi financiaro-ligjor

Pagesa vendimesh gjyqesore

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -13 5.4 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 17,400.0 18,345.0 18,345.0

Shpenzime për njësi 580.0 611.5 611.5

Sasia nr auditimesh

2015 2016 2017

30 30 30

Përshkrimi Realizimi i auditimeve te brendshme ne institucione

Objektivat  0) Auditimi i brendshem i ushtruar ne 30 institucione vartesie 1) Auditimi i brendshem i ushtruar ne 30 institucione vartesie 2) Auditimi i 

brendshem i ushtruar ne 30 institucione vartesie 3) Auditimi i brendshem i ushtruar ne 30 institucione vartesie

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-16.7 0 0

Kontrolli i zbatimit me perpikmeri te legjislacionit te fushes

Auditime

Përshkrimi

-13 5.4 0

Ekspansion  i kultures shqiptare ne funksion te zgjerimit dhe forcimit te diplomacise kulturore.

Aktmarveshje



Viti Aktual

2014

8

mijëra lekë 22,900.0

mijëra lekë 2,862.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Sasia 25 10 9.1

Totali i Shpenzimeve -1.7 4.4 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 22,500.0 23,500.0 23,500.0

Shpenzime për njësi 2,250.0 2,136.36 1,958.33

Sasia nenshkrim marveshjesh

2015 2016 2017

10 11 12

Përshkrimi
Nenshkrim i aktmarveshjeve

Objektivat
 0) Antaresimi dhe Aderimi i kater konventave dhe du marreveshjeve nderkombetare te vendit ne BE 1) Antaresimi dhe Aderimi i kater 

konventave dhe du marreveshjeve nderkombetare te vendit ne BE 2) Antaresimi dhe Aderimi i kater konventave dhe du marreveshjeve 

nderkombetare te vendit ne BE 3) Antaresimi dhe Aderimi i kater konventave dhe du marreveshjeve nderkombetare te vendit ne BE

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Politika e programit synon: konsolidimin e mekanizmave mbështetëse për krijimtarinë e artistëve dhe zhvillimin e veprimtarisë së tyre artistike brenda dhe jashtë 

vendit, veçanërisht ndaj krijuesve si dhe artisteve të rinj në arte dhe prirje alternative; rritjen e aftësive konkurruese dhe përfaqësimit të pjesëmarrjes së artistëve 

dhe produkteve kulturore shqiptare në aktivitete ndërkombëtare; funksionimin e një mekanizmi të ri në projektimin, shperndarjen dhe menaxhimin e fondeve publike 

për projektet kulturore dhe artistike; përmirësimin e mëtejshëm të infrastrukturës dhe shërbimeve në institucionet kulturore në vend, me qëllim edukimin dhe afrimin 

e shoqërisë drejt artit dhe kulturës; forcimin dhe konsolidimin e rolit të Zyrës të së Drejtës së Autorit për mbrojtjen e pronesise intelektuale. Vëmendje e veçantë në 

këtë program  i kushtohet edukimit artistik tërësor në ciklin e plotë edukativo-arsimor parauniversitar.

 1). Rritja me 3% e  prurjeve artistike, aksesit, përmirësimit të kushteve infrastrukturore si dhe promovimit të vlerave kulturore nepermjet rikonceptimit te fuksionimit 

institucional në fushen e Artit dhe Kulturës deri ne vitin 2016.  2). Rritja me  5 % e projekteve krijuese nepermjet konkurrencës artistike dhe nje mireadministrimi në 

projektim, shpërndarje; menaxhim të fondeve për projektet kulturore artistike;  me synim nxitjen dhe promovim e krijimtarisë artistike dhe edukimit përmes kulturës.  

3). Zgjerimi me 4 % i hapesirave nderkombetare te komunikimit dhe performit artstik dhe kulturor ne programe dhe evenimente nderkombetare.

 1). Rritja me 4% e  prurjeve artistike, aksesit, përmirësimit të kushteve infrastrukturore si dhe promovimit të vlerave kulturore nepermjet rikonceptimit te fuksionimit 

institucional në fushen e Artit dhe Kulturës deri ne vitin 2017.  2). Rritja me  7 % e projekteve krijuese nepermjet konkurrencës artistike dhe nje mireadministrimi në 

projektim, shpërndarje; menaxhim të fondeve për projektet kulturore artistike;  me synim nxitjen dhe promovim e krijimtarisë artistike dhe edukimit përmes kulturës.  

3). Zgjerimi me 5 % i hapesirave nderkombetare te komunikimit dhe performimit artstik dhe kulturor ne programe dhe evenimente nderkombetare.

 1). Rritja me 5% e  prurjeve artistike, aksesit, përmirësimit të kushteve infrastrukturore si dhe promovimit të vlerave kulturore nepermjet rikonceptimit te fuksionimit 

institucional në fushen e Artit dhe Kulturës deri ne vitin 2017.  2).  Rritja me  8 % e projekteve krijuese nepermjet konkurrencës artistike dhe nje mireadministrimi në 

projektim, shpërndarje; menaxhim të fondeve për projektet kulturore artistike;  me synim nxitjen dhe promovim e krijimtarisë artistike dhe edukimit përmes kulturës.  

3). Zgjerimi me 6 % i hapesirave nderkombetare te komunikimit dhe performimitt artstik dhe kulturor ne programe dhe evenimente nderkombetare.

 1). .Rritja me 5% e  prurjeve artistike, aksesit, përmirësimit të kushteve infrastrukturore si dhe promovimit të vlerave kulturore nepermjet rikonceptimit te fuksionimit 

institucional në fushen e Artit dhe Kulturës deri ne vitin 2017.  2). Rritja me  9 % e projekteve krijuese nepermjet konkurrencës artistike dhe nje mireadministrimi në 

projektim, shpërndarje; menaxhim të fondeve për projektet kulturore artistike;  me synim nxitjen dhe promovim e krijimtarisë artistike dhe edukimit përmes kulturës.  

3). Zgjerimi me 7 % i hapesirave nderkombetare te komunikimit dhe performimitt artstik dhe kulturor ne programe dhe evenimente nderkombetare.

Ne fushen e artit dhe kultures, do të vijoje procesi i harmonizimit te legjislacionin e saj me acquis e BE-së:  Neni 73 MSA "Pronësia Intelektuale  Neni 101 MSA 

"Bashkëpunimi Kulturor"; Neni 102 MSA "Bashkëpunimin në fushën Audio-Vizuale" ; Ligj Nr. 9380, Datë 28.4.2005  "Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të 

lidhura me të" ; VKM Nr. 760, Dt 1.09.2010 "Strategjia për Zbatimin e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale"; Ligj nr.10 352, datë 18.11.2010 "Për artin dhe kulturën" i 

ndryshuar; ligj nr.8096, datë 21.3.1996 "Per kinematografinë" në RSH i ndryshuar; ligj nr.8576, datë 3.2.2000 "Për bibliotekat në Republikën e Shqipërisë" (i 

ndryshuar); Ligj  nr. 9616, datë 27.9.2006 "Për librin në Republikën e Shqipërisë" Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.465, datë 18.07.2012 "Për integrimin gjinor në 

Programin Buxhetor Afatmesëm".

-21.4 -5.1 -8.3

Arti dhe Kultura

Programi "Arti dhe Kultura" është një nga programet e Ministrise se Kultures, nëpërmjet të cilit zbatohen politikat e programit qeverises, për evidentimin, 

promovimin,  mbrojtjen,  forcimin e vlerave kulturore Kombëtare dhe mbikëqyr format e realizimit të tyre sipas parametrave të përcaktuara në politikë si dhe bazuar 

në dokumentat strategjikë të sektorit. Ky program, zbatohet nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Artin dhe Kulturën, si dhe 

Institucioneve në varësi të saj, (Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Teatri Kombëtar, Galeria Kombëtare e Arteve, Zyra Shqiptare per te 

Drejtat e Autorit, Biblioteka Kombetare, Cirku Kombetar, Qendra Kulturore për Fëmijë, etj). Ky program realizohet nëpërmjet strukturave përgjegjëse, institucioneve 

të varësisë, partnerëve dhe grupeve të interesit.

"Programi i Artit dhe Kulturës" programon legjislacionin e duhur për konsolidimin e mëtjeshëm të Institucioneve Kulturore dhe iniciativave private në këtë fushë. 

Ndikon ne rritjen e rolit te kultures në jetën shoqërore dhe krijimin e një klime të favorshme për zhvillimin e industrisë kulturore duke siguruar integrimin gjinor ne 

zhvillimet kulturore artistike. Parësore mbetet rritja e aftësisë konkurruese të protagonisteve, risive artitike si dhe produkteve shqiptare në sistemin e vlerave 

evropiane, nëpërmjet proceseve modernizuese të kulturës shqiptare në botë; mbështet funkionimin me kapacitete te plote te mekanizmave bashkëpunuese për 

nisma e projekte te posaçme ne partneritetet kombëtare dhe ndërkombëtare.



B.Produktet e Programit

 Projekti 00325

 Produkti A

Viti Aktual

2014

10

mijëra lekë 628,966.0

mijëra lekë 62,896.6

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00325

 Produkti B

Viti Aktual

2014

80

mijëra lekë 189,291.0

mijëra lekë 2,366.14

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00325

 Produkti C

Viti Aktual

2014

7

mijëra lekë 15,563.0

mijëra lekë 2,223.29

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 716,747.96 718,939.81 711,724.81

Shpenzime për njësi 71,674.8 71,893.98 71,172.48

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Nr. veprimtarish

2015 2016 2017

10 10 10

Shpenzime jashtë projekteve

Veprimtari te realizuara ne institucionet e art kultures

Përshkrimi Realizimi i veprave skenike, pamore dhe botimeve artistikene institucionet e varesise, duke synuar vecanerisht permiresimin e performances 

artistike dhe dukurive kulturore. Ngritja ne nivel sa me profesional e funkionimit dhe operativitetit institucional.

Objektivat

 0) Rritja me 3% e  prurjeve artistike, aksesit, përmirësimit të kushteve infrastrukturore si dhe promovimit të vlerave kulturore nepermjet 
rikonceptimit te fuksionimit institucional në fushen e Artit dhe Kulturës deri ne vitin 2016. 1) Rritja me 4% e  prurjeve artistike, aksesit, 
përmirësimit të kushteve infrastrukturore si dhe promovimit të vlerave kulturore nepermjet rikonceptimit te fuksionimit institucional në fushen e 
Artit dhe Kulturës deri ne vitin 2017. 2) Rritja me 5% e  prurjeve artistike, aksesit, përmirësimit të kushteve infrastrukturore si dhe promovimit 
të vlerave kulturore nepermjet rikonceptimit te fuksionimit institucional në fushen e Artit dhe Kulturës deri ne vitin 2017. 3) .Rritja me 5% e  
prurjeve artistike, aksesit, përmirësimit të kushteve infrastrukturore si dhe promovimit të vlerave kulturore nepermjet rikonceptimit te 
fuksionimit institucional në fushen e Artit dhe Kulturës deri ne vitin 2017.

Totali i Shpenzimeve 103,776.04 112,460.04 119,460.04

Shpenzime për njësi 1,297.2 1,405.75 1,493.25

Sasia Nr. projektesh te realizuara

2015 2016 2017

80 80 80

Përshkrimi Jetezimi i nismave konkrete ne harmoni me politikat kulturore dhe strategjite sektoriale, nepermjet harimit dhe zbatimit te projekteve ne 

fushene  artit dhe kultures.

Objektivat

 0) Rritja me  5 % e projekteve krijuese nepermjet konkurrencës artistike dhe nje mireadministrimi në projektim, shpërndarje; menaxhim të 
fondeve për projektet kulturore artistike;  me synim nxitjen dhe promovim e krijimtarisë artistike dhe edukimit përmes kulturës. 1) Rritja me  7 
% e projekteve krijuese nepermjet konkurrencës artistike dhe nje mireadministrimi në projektim, shpërndarje; menaxhim të fondeve për 
projektet kulturore artistike;  me synim nxitjen dhe promovim e krijimtarisë artistike dhe edukimit përmes kulturës. 2)  Rritja me  8 % e 
projekteve krijuese nepermjet konkurrencës artistike dhe nje mireadministrimi në projektim, shpërndarje; menaxhim të fondeve për projektet 
kulturore artistike;  me synim nxitjen dhe promovim e krijimtarisë artistike dhe edukimit përmes kulturës. 3) Rritja me  9 % e projekteve 
krijuese nepermjet konkurrencës artistike dhe nje mireadministrimi në projektim, shpërndarje; menaxhim të fondeve për projektet kulturore 
artistike;  me synim nxitjen dhe promovim e krijimtarisë artistike dhe edukimit përmes kulturës.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

14 0.3 -1

Shpenzime jashtë projekteve

Veprimtari te realizuara me fondet e programit art kulture

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 14 0.3 -1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 12,916.0 11,617.15 12,242.15

Shpenzime për njësi 1,845.14 1,659.59 1,748.88

Sasia Nr. perfaqesimesh

2015 2016 2017

7 7 7

Përshkrimi Aderimi dhe rritja e shkalles se perfaqesimit te kultures shqipare ne organizma dhe programe prestigjoze nderkombetare te cilat rrisin 

ndjeshem aksesin dhe ballafaqimin e vlerave te kultures shqiptare me ate evropiane dhe boterore.

Objektivat

 0) Zgjerimi me 4 % i hapesirave nderkombetare te komunikimit dhe performit artstik dhe kulturor ne programe dhe evenimente 

nderkombetare. 1) Zgjerimi me 5 % i hapesirave nderkombetare te komunikimit dhe performimit artstik dhe kulturor ne programe dhe 

evenimente nderkombetare. 2) Zgjerimi me 6 % i hapesirave nderkombetare te komunikimit dhe performimitt artstik dhe kulturor ne programe 

dhe evenimente nderkombetare. 3) Zgjerimi me 7 % i hapesirave nderkombetare te komunikimit dhe performimitt artstik dhe kulturor ne 

programe dhe evenimente nderkombetare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-45.2 8.4 6.2

Shpenzime jashtë projekteve

Perfaqesimi ne programe dhe evenimente nderkombetare

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -45.2 8.4 6.2

Shpenzime për njësi

-17 -10.1 5.4

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -17 -10.1 5.4

Shpenzime për njësi



Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Produkti A

Viti Aktual

2014

6

mijëra lekë 100,552.0

mijëra lekë 16,758.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia Nr. muzesh

2015 2016 2017

6 6 6

Muze Kombetare me standarte dhe sherbime te permiresuara

Përshkrimi
Nderhyrje mirembajtjeje, permiresimi i kapaciteteve logjistike dhe rritja e standarteve dhe sherbimeve te ofruara

Objektivat
 0) Përmirësimi i standarteve dhe rritja e cilësisë të shërbimeve të ofruara në Muzetë Kombëtarë përmes rritjes me 2% të numrit vizitorëve. 1) 
Përmirësimi i standarteve dhe rritja e cilësisë të shërbimeve të ofruara në Muzetë Kombëtarë përmes rritjes me 4% të numrit të vizitorëve. 2) 
Përmirësimi i standarteve dhe rritja e cilësisë të shërbimeve të ofruara në Muzetë Kombëtarë përmes rritjes me 6% të numrit të vizitorëve 3) 
Përmirësimi i standarteve dhe rritja e cilësisë të shërbimeve të ofruara në Muzetë Kombëtarë përmes rritjes me 8% të numrit të vizitorëve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Politika e programit ka për qëllim: -Identifikimin , konservimin, restaurimin dhe mbrojtjen e  trashëgimisë materiale (qendra historike, ansamble, monumente kulture, 

parqe arkeologjikë), dhe shndërrimin e tyre në qendra të  vizitueshme -permiresimin ei produktit turistik ne funksion te rritjes se nivelit te kenaqesise.   -përfshirjen e 

trashëgimisë materiale në politikat kombëtare për planifikimin e territorit dhe në planet e pergjithshme vendore, - forcimin e rolit të institucioneve të ruajtjes së 

kujtesës në jetën kulturore të vendit dhe në edukimin e brezave përmes kulturës,  -ruajtjen e trashëgimisë jomateriale, rivitalizimin e gjuhës shqipe dhe zhvillimin e 

diversitetit kulturor, -Institucionalizimin dhe përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga Konventat e UNESCO-s dhe të Këshillit të Evropës për trashëgiminë dhe 

diversitetin kulturor 

 1). . Rehabilitimi i trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% e sipërfaqes të rehabilituar (krahasuar me vitin 2013)  2). Përmirësimi i 

standarteve dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara në Parqet Kombëtare Arkeologjikë përmes rritjes me 2% të ndërhyrjeve rehabilituese dhe përmiresimit të ofertës 

turistike  3). Përmirësimi i standarteve dhe rritja e cilësisë të shërbimeve të ofruara në Muzetë Kombëtarë përmes rritjes me 2% të numrit vizitorëve.  4). Promovimi i 

vlerave të trashëgimisë shpirtërore dhe diversitetit kulturor përmes rritjes me 2% të numrit të veprimtarive të përvitshme.

 1). Rehabilitimi i trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 4% e sipërfaqes të rehabilituar  2). Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së 

shërbimeve të ofruara në Parqet Kombëtare Arkeologjikë përmes rritjes me 4% të ndërhyrjeve rehabilituese dhe shtimit të ofertës turistike  3). Përmirësimi i 

standarteve dhe rritja e cilësisë të shërbimeve të ofruara në Muzetë Kombëtarë përmes rritjes me 4% të numrit të vizitorëve.  4). Promovimi i vlerave të 

trashëgimisë shpirtërore dhe diversitetit kulturor përmes rritjes me 4% të numrit të veprimtarive të përvitshme

 1). Rehabilitimi i trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 6% e sipërfaqes të rehabilituar  2). Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së 

shërbimeve të ofruara në Parqet Kombëtare Arkeologjikë përmes rritjes me 6% të ndërhyrjeve rehabilituese dhe shtimit të ofertës turistike  3). Përmirësimi i 

standarteve dhe rritja e cilësisë të shërbimeve të ofruara në Muzetë Kombëtarë përmes rritjes me 6% të numrit të vizitorëve  4). Promovimi i vlerave të trashëgimisë 

shpirtërore dhe diversitetit kulturor përmes rritjes me 6% të numrit të veprimtarive të përvitshme.

 1). Rehabilitimi i trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 8% e sipërfaqes të rehabilituar  2). Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së 

shërbimeve të ofruara në Parqet Kombëtare Arkeologjikë përmes rritjes me 8% të ndërhyrjeve rehabilituese dhe shtimit të ofertës turistike  3). Përmirësimi i 

standarteve dhe rritja e cilësisë të shërbimeve të ofruara në Muzetë Kombëtarë përmes rritjes me 8% të numrit të vizitorëve.  4). Promovimi i vlerave të 

trashëgimisë shpirtërore dhe diversitetit kulturor përmes rritjes me 8% të numrit të veprimtarive të përvitshme

-Restaurimi dhe rehabilitimi i trashëgimisë arkitektonike, arkeologjike dhe të peisazhit sipas standarteve te parashikuara ne dispozitat e ligjit nr. 9048 dt. 7.4.2003 

"Per trashegimine kulturore", (i ndryshuar), ligjit nr. 9386 dt. 4.5.2008 "Per muzete" dhe VKM nr. 426 dt. 13.07.2007 "Per miratimin e kartes se restaurimit", 

Konventës së UNESCO-s për mbrojtjen e trashëgimisë botërore kulturore dhe natyrore, Paris 1972. Konventat e Keshillit te Evropes Paris 1954 dhe Faro 2005.  

Trashegimia Kulturore dhe Muzete

Programi "Trashëgimia Kulturore" është një nga programet e Ministrisë së Kulturës i cili synon ruajtjen e integruar të tërësisë së vlerave të trashëgimisë kulturore, 

mbrojtjen dhe promovimin e saj si dëshmi e vlerave të trashëguara nga e kaluara, si shprehi e identitetit kombëtar dhe si pasuri e tradites kolektive. Trashëgimia 

kulturore përbëhet nga vlera materiale të luajtshme dhe të paluajtshme (dëshmi të arkitekturës, peisazhit, arkeologjisë) dhe vlera jomateriale që përbëjnë dijen dhe 

përvojën shpirtërore (ritet, zakonet, zejet tradicionale, folklori dhe gjuha) të krijuar dhe transmetuar nga populli përgjatë shekujve. Ky program zbatohet nëpërmjet 

Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Trashëgiminë dhe Diversitetin Kulturor, pjesë e Ministrise se Kultures si dhe nëpërmjet 19 institucioneve në 

varësi të saj.

Nëpërmjet këtij programi, zbatohen politikat e Qeverisë për ruajtjen ,mbrojtjen ,rehabilitimin e integruar dhe promovimin e  trashëgimisë kulturore. Permes ketij 

programi hartohet kuadri ligjor, dhe menaxhohen vlerat e trashëgimisë kulturore materiale dhe jomateriale në gjithë territorin e vendit, duke krijuar një mjedis sa me 

të favorshëm për vënien në dispozicion të këtyre pasurive sipas kritereve të përcaktuara në legjislacionin vendas dhe konventat ndërkombëtare të nënshkruara. 

Politika e programit synon ruajtjen e autenticitetit te vlerave të trashëgimisë duke siguruar ekuilibrin e duhur midis shfrytëzimit të trashegimise arkitektonike dhe 

arkeologjike për veprimtari kulturore, edukative, turistike, dhe ruajtja e integritetit fizik te tyre per nje zhvillim te qendrueshem ekonomik.

11.7 -1.3 4.2

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 11.7 -1.3 4.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 112,304.0 110,816.0 115,500.0

Shpenzime për njësi 18,717.33 18,469.33 19,250.0



 Projekti 00324

 Produkti B

Viti Aktual

2014

6

mijëra lekë 43,462.0

mijëra lekë 7,243.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00324

 Produkti C

Viti Aktual

2014

100

mijëra lekë 237,179.0

mijëra lekë 2,371.79

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00324

 Produkti D

Viti Aktual

2014

50

mijëra lekë 54,441.0

mijëra lekë 1,088.82

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00324

 Produkti E

Sasia Nr. Parqesh

2015 2016 2017

6 6 6

Përshkrimi
Nderhyrje konservuese, permiresim ne infrastrukture dhe peisazh dhe rritje e standartit te sherbimeve te ofruara

Objektivat

 0) Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara në Parqet Kombëtare Arkeologjikë përmes rritjes me 2% të ndërhyrjeve 
rehabilituese dhe përmiresimit të ofertës turistike 1) Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara në Parqet Kombëtare 
Arkeologjikë përmes rritjes me 4% të ndërhyrjeve rehabilituese dhe shtimit të ofertës turistike 2) Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së 
shërbimeve të ofruara në Parqet Kombëtare Arkeologjikë përmes rritjes me 6% të ndërhyrjeve rehabilituese dhe shtimit të ofertës turistike 3) 
Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara në Parqet Kombëtare Arkeologjikë përmes rritjes me 8% të ndërhyrjeve 
rehabilituese dhe shtimit të ofertës turistike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Infrastrukture arkeologjike, monumentale, peizazhistike ne Parqet Arkeologjike

Sasia Nr. Objektesh

2015 2016 2017

120 130 130

Përshkrimi
Nderhyrje konservuese dhe restauruese dhe permiresim te infrastruktures dhe peisazhit ne dhe prane objekteve te trashegimise kulturore

Objektivat

 0) . Rehabilitimi i trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 2% e sipërfaqes të rehabilituar (krahasuar me vitin 2013) 1) 
Rehabilitimi i trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 4% e sipërfaqes të rehabilituar 2) Rehabilitimi i trashëgimisë 
arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes me 6% e sipërfaqes të rehabilituar 3) Rehabilitimi i trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes 
rritjes me 8% e sipërfaqes të rehabilituar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-0.3 -28.6 -10.5

Shpenzime jashtë projekteve

Objekte "monument kulture" te konservuara dhe restauruara

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -0.3 -28.6 -10.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 43,338.0 30,936.0 27,700.0

Shpenzime për njësi 7,223.0 5,156.0 4,616.67

Sasia Nr. aktivitetetesh

2015 2016 2017

60 60 70

Përshkrimi Zhvillimi i nje rrjeti aktivitetesh ne gjithe vendin ne funksion te promovimit te trashegimise jomateriale, rivitalizimit te gjuhes dhe diversitetit 

kulturor

Objektivat
 0) Promovimi i vlerave të trashëgimisë shpirtërore dhe diversitetit kulturor përmes rritjes me 2% të numrit të veprimtarive të përvitshme. 1) 
Promovimi i vlerave të trashëgimisë shpirtërore dhe diversitetit kulturor përmes rritjes me 4% të numrit të veprimtarive të përvitshme 2) 
Promovimi i vlerave të trashëgimisë shpirtërore dhe diversitetit kulturor përmes rritjes me 6% të numrit të veprimtarive të përvitshme. 3) 
Promovimi i vlerave të trashëgimisë shpirtërore dhe diversitetit kulturor përmes rritjes me 8% të numrit të veprimtarive të përvitshme

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-24.9 1 -3

Shpenzime jashtë projekteve

Aktivitete te trashegimise jomateriale dhe diversitetit kulturor te realizuara

Sasia 20 8.3 0

Totali i Shpenzimeve -9.9 9.5 -3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 213,720.0 233,950.0 226,988.0

Shpenzime për njësi 1,781.0 1,799.62 1,746.06

Përshkrimi Katalogimi ,permes pajisjes dhe regjistrimit me kartela standarte (ID) te objekteve te luajtshme, te paluajtshme, trashegimise jomateriale ne 

pronesi shteterore dhe private

-18.5 0.5 -7

Shpenzime jashtë projekteve

Katalogimi i vlerave te trashegimise kulturore materiale dhe jomateriale

Sasia 20 0 16.7

Totali i Shpenzimeve -2.2 0.5 8.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 53,234.0 53,486.0 58,050.0

Shpenzime për njësi 887.23 891.43 829.29



Viti Aktual

2014

10000

mijëra lekë 7,966.0

mijëra lekë 0.8

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

C.7 Kodi i Grupit 13

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

07220

0726

07330

07450

Programi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Sasia Nr. kartelash

2015 2016 2017

12000 10000 12000

Objektivat

 0) Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara në Parqet Kombëtare Arkeologjikë përmes rritjes me 2% të ndërhyrjeve 
rehabilituese dhe përmiresimit të ofertës turistike 1) Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara në Parqet Kombëtare 
Arkeologjikë përmes rritjes me 4% të ndërhyrjeve rehabilituese dhe shtimit të ofertës turistike 2) Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së 
shërbimeve të ofruara në Parqet Kombëtare Arkeologjikë përmes rritjes me 6% të ndërhyrjeve rehabilituese dhe shtimit të ofertës turistike 3) 
Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara në Parqet Kombëtare Arkeologjikë përmes rritjes me 8% të ndërhyrjeve 
rehabilituese dhe shtimit të ofertës turistike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Ky program mbulon funksione qe kryen aparati i Ministrise se Shendetesise dhe Qendra Kombetare e Sigurimit te Cilesise  Akreditimit te Institucioneve 

Shendetesore dhe Qendres se Edukimit ne Vazhdim

Ky program mbulon funksione te formulimit te politikave e strategjive per te gjitha sherbimet shendetesore, hartimin e permiresimin e kuadrit ligjor dhe standarteve  

te sherbimeve te kujdesit shendetesor, ngritjen e permiresimin e kapaciteteve planifikuese e menaxhuese, hartimin e planit te investimeve ne zhvillimin e 

infrastruktures se kujdesit shendetesor, licensimin, akreditimin, monitorimin, inspektimin, etj.

Permbushja 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare ne fushen e shendetesise deri ne vitin 2020; plotesimi 100% i nje kuadri ligjor ne perputhje me 

direktivat europiane deri ne vitin 2020; permiresimi i kapaciteteve manaxheriale ne masen 50% deri ne vitin 2020.

Sherbimet e Shendetit Publik Sherbimi i SHP ofrohet nepermjet programeve kombetare te imunizimit, TBC, HIV/AIDS dhe IST, 

te survejances epidemiologjike dhe ndjekjes se semundshmerise infektive (semundshmerise me 

origjine nga uji, ushqimet etj), semundshmerise kronike me pasoja ne shendet publik te ndikuara 

nga kushtet e mjedisit (Shendeti mjedisor, te sherbimeve higjeno-sanitare dhe epidemiologjike 

me laboratoret e tyre (LSHP ne nivel nacional e lokal) si dhe te programeve te sigurise 

ushqimore, kontrollit te ujit te pishem, shendetit riprodhues.

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

Sherbimet e Kujdesit Paresor Kujdesi shendetesor paresor ofrohet permes nje rrjeti ekstensiv te perbere nga qendra 

shendetesore urbane dhe rurale si edhe nga ambulanca fshatrash. Ky program ofron sherbimet e 

kujdesit mjekesor baze si edhe nje pakete programesh parandaluese, vecanerisht ato te 

imunizimit dhe te shendetit riprodhues, nepermjet  423 Qsh. Sherbimet e specializuara ofrohen 

per pacientet e referuar nga mjeku i familjes drejt sherbimit ambulator te specializuar ose 

poliklinikave te specialiteteve prane spitaleve.

Sherbimi Kombetar i Urgjences Ky program mbulon sherbimet e urgjences te ofruar ne nivel kombetar i urgjences

Sherbimet e Kujdesit Dytesor Ky program mbulon sherbimet e orfruara nga strukturat e kujdesit te specializuar me shtreter 

(inpatient) ose jo (outpatient).  Ky program ofrohet nga 42 spitale (institucione buxhetore me 

struktura te vecanta) si dhe nje rrjet poliklinikash te specializuara.

18.6 18.1 -9.6

Ministria e Shendetësisë

Ministria e Shendetesise ka si mision realizimin e politikes shendetesore te programit te Qeverise. Ministria e Shendetesise harton politiken 

shendetesore ne shkalle vendi, percakton zhvillimin planifikimin e sherbimit shendetesor ne nivel kombetar dhe sipas zonave. Harton 

legjislacionin qe percakton marredheniet ne fushen e ruajtjes dhe mbrojtjes se shendetit dhe zbaton me rigorozitet legjislacionin ne fushen e 

shendetesise. Harton strategjine e zhvillimit shendetesor dhe taktikave te venies ne jete te programit te Qeverise. Studjon dhe harton 

programin e investimeve ne zhvillimin e infrastruktures se sherbimit shendetesor. Kryen drejtimin operativ te sherbimit shendetesor ne shkalle 

Planifikimi, Menaxhimi dhe 

Administrimi

Ky program mbulon funksione qe kryen aparati i Ministrise se Shendetesise dhe Qendra 

Kombetare e Sigurimit te Cilesise  Akreditimit te Institucioneve Shendetesore dhe Qendres se 

Edukimit ne Vazhdim

Sasia 20 -16.7 20

Totali i Shpenzimeve 42.3 -1.6 8.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 11,334.0 11,150.0 12,100.0

Shpenzime për njësi 0.94 1.12 1.01



Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

B. Produktet e Programit

 Projekti 00122

 Produkti A

Viti Aktual

2014

20

mijëra lekë 226,499.0

mijëra lekë 11,324.95

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00758

 Produkti B

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 1,000.0

mijëra lekë 1,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02504

 Produkti C

direktivat europiane deri ne vitin 2020; permiresimi i kapaciteteve manaxheriale ne masen 50% deri ne vitin 2020.

 1). Arritja e 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare  2). Plotesimi 100% i angazhimeve ligjore ne fushen e shendetesise  sipas matrices se 

projektakteve per vitin 2014  3). Zbatimi i planit  te perafrimit te legjislacionit 2014-2015

Sasia 0 0 30

Totali i Shpenzimeve 1.5 4.3 12.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 230,000.0 240,000.0 270,000.0

Shpenzime për njësi 11,500.0 12,000.0 10,384.62

Sasia Numri i dokumentave

2015 2016 2017

20 20 26

Përshkrimi Ketu perfshihet prodhimi i dokumentave qe kane te bejne me politikat shendetesore nga Ministria e Shendetesise, Qendra Kombetare e 

Edukimit ne Vazhdim dhe Qendra Kombetare e Cilesise Sigurise Kontrollit dhe Akreditimit te Institucioneve Shendetesore

Objektivat

 0) Arritja e 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare 1) Arritja e 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare 2) Arritja e 

100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare 3) Arritja e 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

 1). Arritja e 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare  2). Plotesimi 100% i angazhimeve ligjore ne fushen e shendetesise  sipas matrices se 

projektakteve per vitin 2015

 1). Arritja e 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare  2). Plotesimi 100% i angazhimeve ligjore ne fushen e shendetesise  sipas matrices se 

projektakteve per vitin 2016

 1). Arritja e 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare  2). Plotesimi 100% i angazhimeve ligjore ne fushen e shendetesise  sipas matrices se 

projektakteve per vitin 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Menaxhimi i politikes sektoriale

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numri i projekteve

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Ketu perfshihet kosto lokale e projektit" Ndertimi i spitalit te ri ne QSUT"

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

1.5 4.3 -13.5

Kosto lokale per NJKP

Projekte te mbeshteura me kosto kolale

Përshkrimi
Ketu perfshihet blerja e paisjeve te mobilimit, teknologjike dhe elektrike per nevoja te Ministrise se Shendetesise

Objektivat

-100 0 0

Blerje pajisje zyre, mobilimi dhe kompiuterike

Numur pajisje



Viti Aktual

2014

20

mijëra lekë 2,500.0

mijëra lekë 125.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02504

 Produkti D

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04244

 Produkti E

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Sherbimet e Kujdesit Paresor

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numer pajisje

2015 2016 2017

0 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia 0 50 -20

Totali i Shpenzimeve 0 50 -33.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 15,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 200.0 200.0 166.67

Sasia Numri i pajisjeve

2015 2016 2017

50 75 60

Përshkrimi
Ketu perfshihen pajisjet e mobilimit, zyres dhe kompiuterike

Objektivat

 0) Arritja e 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare 1) Arritja e 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare 2) Arritja e 

100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare 3) Arritja e 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Blerje pajisje zyre, mobilimi dhe kompiuterike

Pajisje te blera

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 200.0 0.0 0.0

Sasia M2

2015 2016 2017

25 0 0

Përshkrimi
Ketu perfshihet rikonstruksioni/nderimi i disa ambejnteve ne MSH

Objektivat

 0) Arritja e 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare 1) Arritja e 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare 2) Arritja e 

100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare 3) Arritja e 100% e angazhimeve kombetare dhe nderkombetare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -16.7

Ndertime e rikonstruksione

Siperfaqe te rikonstruktuara

Ofrimi i shërbimeve cilësore të kujdesit shëndetësor parësor të bazuar në parimet e mjekesise familjare nepermjet zbatimit te sherbimeve qe perfshihen ne paketen 

baze te kujdesit shendetesor paresor, standardeve dhe normave  te miratuara. Forcimi i autonomise te QSH.

Permiresim i ofrimit te sherbimit shendetesor paresor nepermjet zgjerimit te skemes se rimbursimit te medikamenteve; Akreditim i institucioneve te kujdesit paresor, 

sipas standarteve te akreditimit  te cilesise; Zvogelim i vdekshmerise foshnjore; Mbajtja e niveleve te vdekshmerise amtare nen 5/100000; Perfshirja e popullates 40-

65 vjec, rezidente ne RSH ne Programin e Kontrollit Mjekesor Periodik; Plotesim me pajisje mjekesore standarde te 421 Qendrave Shendetesore; Plotesim me 

infrastrukturen e nevojshme te sistemit te informacionit te 421 Qendrave Shendetesore.

0 -100 0

Kujdesi shendetesor paresor ofrohet permes nje rrjeti ekstensiv te perbere nga qendra shendetesore urbane dhe rurale si edhe nga ambulanca fshatrash. Ky 

program ofron sherbimet e kujdesit mjekesor baze si edhe nje pakete programesh parandaluese, vecanerisht ato te imunizimit dhe te shendetit riprodhues, 

nepermjet  423 Qsh. Sherbimet e specializuara ofrohen per pacientet e referuar nga mjeku i familjes drejt sherbimit ambulator te specializuar ose poliklinikave te 

specialiteteve prane spitaleve.



Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00123

 Produkti A

Viti Aktual

2014

477

mijëra lekë 8,340,000.0

mijëra lekë 17,484.28

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00123

 Produkti B

Viti Aktual

2014

6300000

mijëra lekë 8,197,000.0

mijëra lekë 1.3

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00123

Totali i Shpenzimeve 8,500,000.0 8,800,000.0 9,000,000.0

Shpenzime për njësi 17.53 17,600.0 17,578.13

Sasia Numri i barnave ne listen e ri

2015 2016 2017

485000 500 512

Përshkrimi
Ketu perfshihet sigurimi i mbulimit me barna te rimbursueshme per popullsine aktive dhe joaktive.

Objektivat
 0) Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikameneteve nga 435 ne vitin 2012 ne 477 ne vitin 2014 1) 

Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikamenteve nga 477 ne vitin 2014 ne 485 ne vitin 2015 2) 

Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikamenteve nga 485 ne vitin 2015 ne 500 ne vitin 2016 3) 

Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikamenteve nga 500 ne vitin 2016 ne 512 ne vitin 2017

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

1 Mjek per 1700 banore ne fshat. 1 Mjek per 2000 banore ne qytet. Ambulanca me infermjere per cdo fshat ku nuk ka mjek. 1 Mjek stomatolog per 2500 popullate te 

grup moshes 0-18 vjec. Projekte tip per ndertimin e Qendrave shendetesore (T1,T2) dhe ambulancave (A1,A2) miratuar nga Ministri i Shendetesise. Set standart i 

moblimit te qendrave shendetesore dhe ambulancave miratuar nga Ministri i Shendetesise.Paketa baze e sherbimeve ne KSHP miratuar me urdher Ministri Nr.95 

date 16.2.2009. Standartet e cilesise per akreditimin e istitucioneve te KSHP miratuar me urdher Ministri Nr.298 date 14.5.2009. Standartet e pajisjeve dhe 

funksionimit te laboratoreve klinik ne KSHP miratuar me urdher Ministri. Dokumenti Strategjik per shendetin riprodhues dhe plani i veprimit per vitet 2010- 2015 

miratuar me urdher Ministri Nr.620 adate 17.11.2009

Shpenzime jashtë projekteve

Barna te rimbursueshme

 1). Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikameneteve nga 435 ne vitin 2012 ne 477 ne vitin 2014  2). Zvogelim i 

vdekshmerise foshnjore ne vitin 2014 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2013  3).  Zvogelim I vdekshmerise amtare me 1/100000 ne vitin 2014 krahasuar me 19 

per 100000  ne vitin 2012  4). Trajnimi i personelit per ofrimin e Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjec (1700 mjeke dhe 6600 infemiere)  5). Plotesim i 

qendrave shendetesore ne masen 100% me pajisje mjekesore standarde per kontrollin baze.

 1). Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikamenteve nga 477 ne vitin 2014 ne 485 ne vitin 2015  2). Zvogelim i 

vdekshmerise foshnjore ne vitin 2015 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2014  3). Zvogelim I vdekshmerise amtare me 1/100000 ne vitin 2015 krahasuar me 19 

per 100000  ne vitin 2012  4).  Ofrimi i Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjec per te pakten 800 000 persona.  5). Trajnimi i personelit (1700 mjeke dhe 

6600 infemiere) per ofrimin e Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjec.  6). Plotesim i qendrave shendetesore ne masen 100% me insfrastrukturen e 

nevojshme per funksionimin e sistemit te informacionit.

 1). Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikamenteve nga 485 ne vitin 2015 ne 500 ne vitin 2016  2).  Zvogelim i 

vdekshmerise foshnjore ne vitin 2016 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2015  3).  Zvogelim I vdekshmerise amtare me 3/100000 ne vitin 2016 krahasuar me 19 

per 100000  ne vitin 2012  4). Ofrimi i Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjec per 868 000 persona.  5). Trajnimi i personelit per ofrimin e Programit te 

Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjec (1700 mjeke dhe 6600 infemiere).  6). Plotesim i qendrave shendetesore ne masen 100% me insfrastrukturen e nevojshme 

per funksionimin e sistemit te informacionit.

 1). Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikamenteve nga 500 ne vitin 2016 ne 512 ne vitin 2017  2). Zvogelim i 

vdekshmerise foshnjore ne vitin 2017 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2016  3).  Zvogelim I vdekshmerise amtare me 3/100000 ne vitin 2017 krahasuar me 19 

per 100000  ne vitin 2012  4). Ofrimi i Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjec per te pakten 868 000 persona.  5). Trajnimi i personelit per ofrimin e 

Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjec. (1700 mjeke dhe 6600 infemiere)  6). Plotesim i qendrave shendetesore ne masen 100% me insfrastrukturen e 

nevojshme per funksionimin e sistemit te informacionit.

Totali i Shpenzimeve 8,984,500.0 9,104,500.0 9,927,800.0

Shpenzime për njësi 1.41 1.98 1.42

Sasia Numri i vizitave

2015 2016 2017

6350000 4600000 7000000

Përshkrimi
Ketu perfshihen pacientet qe trajtohen ne njesite e kujdesit shendetesor  paresor ne te gjithe vendin.

Objektivat  0) Trajnimi i personelit per ofrimin e Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjec (1700 mjeke dhe 6600 infemiere) 1)  Ofrimi i 

Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjec per te pakten 800 000 persona. 2) Ofrimi i Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 

vjec per 868 000 persona. 3) Ofrimi i Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjec per te pakten 868 000 persona.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-99.9 100323.5 -0.1

Shpenzime jashtë projekteve

Vizita te kryera

Sasia 101577.1 -99.9 2.4

Totali i Shpenzimeve 1.9 3.5 2.3

Shpenzime për njësi

8.7 39.9 -28.3

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia 0.8 -27.6 52.2

Totali i Shpenzimeve 9.6 1.3 9

Shpenzime për njësi



 Produkti C

Viti Aktual

2014

610

mijëra lekë 28,500.0

mijëra lekë 46.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00123

 Produkti D

Viti Aktual

2014

6100

mijëra lekë 50,000.0

mijëra lekë 8.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00226

 Produkti E

Viti Aktual

2014

446

mijëra lekë 26,788.0

mijëra lekë 60.06

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04220

 Produkti F

Totali i Shpenzimeve 29,000.0 30,000.0 32,030.0

Shpenzime për njësi 47.15 48.78 48.53

Sasia Numri i pacienteve

2015 2016 2017

615 615 660

Përshkrimi
Ketu perfshihen numri i pacioenteve te trajtuar ne Kliniken e Sherbimeve Qeveritare.

Objektivat
 0) Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikameneteve nga 435 ne vitin 2012 ne 477 ne vitin 2014 1) 

Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikamenteve nga 477 ne vitin 2014 ne 485 ne vitin 2015 2) 

Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikamenteve nga 485 ne vitin 2015 ne 500 ne vitin 2016 3) 

Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikamenteve nga 500 ne vitin 2016 ne 512 ne vitin 2017

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Paciente te trajtuar ne Kliniken Qeveritare

Totali i Shpenzimeve 51,000.0 51,890.0 53,500.0

Shpenzime për njësi 8.29 8.44 8.11

Sasia Numri i vizitave

2015 2016 2017

6150 6150 6600

Përshkrimi
Ketu perfshihen vizitat e kryera ne Kliniken Stomatologjike Universitare

Objektivat
 0) Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikameneteve nga 435 ne vitin 2012 ne 477 ne vitin 2014 1) 

Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikamenteve nga 477 ne vitin 2014 ne 485 ne vitin 2015 2) 

Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikamenteve nga 485 ne vitin 2015 ne 500 ne vitin 2016 3) 

Permiresim I ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikamenteve nga 500 ne vitin 2016 ne 512 ne vitin 2017

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0.9 3.4 -0.5

Shpenzime jashtë projekteve

Vizita te kryera

Sasia 0.8 0 7.3

Totali i Shpenzimeve 1.8 3.4 6.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 53,798.0 52,340.0 50,000.0

Shpenzime për njësi 44.83 67.97 84.75

Sasia M2

2015 2016 2017

1200 770 590

Përshkrimi
Ketu perfshihen ndertime dhe rikonstruksionet ne ambjentet e Drejtorive te Shendetit Publik ne rrethe.

Objektivat  0) Trajnimi i personelit per ofrimin e Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjec (1700 mjeke dhe 6600 infemiere) 1)  Ofrimi i 

Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjec per te pakten 800 000 persona. 2) Ofrimi i Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 

vjec per 868 000 persona. 3) Ofrimi i Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjec per te pakten 868 000 persona.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

1.2 1.7 -3.9

Ndertime dhe rikonstruksione ne ambjentet e DSHP-ve

Siperfaqe te ndertuara/rikonstruktuara

Sasia 0.8 0 7.3

Totali i Shpenzimeve 2 1.7 3.1

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Ketu perfshihen ndertimet/rikonstruksionet e kryera nepermjet Fondit te Zhvillimit te Rajoneve ne njesite e ofrimit te kujdesit shendetesor 

paresor.

Objektivat  0) Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2014 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2013 1) Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 

2015 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2014 2)  Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2016 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2015 

-25.4 51.6 24.7

Riionstruksione ne QSH dhe ambulanca

Siperfaqe te ndertuara/rikonstruktuara

Sasia 169.1 -35.8 -23.4

Totali i Shpenzimeve 100.8 -2.7 -4.5

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

260

mijëra lekë 23,000.0

mijëra lekë 88.46

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04223

 Produkti G

Viti Aktual

2014

70

mijëra lekë 421,180.0

mijëra lekë 6,016.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04226

 Produkti H

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 80,000.0

mijëra lekë 40,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04227

 Produkti I

Viti Aktual

2014

560

mijëra lekë 39,439.0

mijëra lekë 70.43

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 18,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 88.24 0.0 0.0

Sasia M2

2015 2016 2017

204 0 0

2015 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2014 2)  Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2016 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2015 

3) Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2017 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2016

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 143,247.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 572.99 0.0 0.0

Sasia Numri i pajisjeve

2015 2016 2017

250 0 0

Përshkrimi
Ketu perfshihet blerja e pajisjeve mjekesore te grupit te dyte nga Kooperacioni Italian.

Objektivat  1) Plotesim i qendrave shendetesore ne masen 100% me insfrastrukturen e nevojshme per funksionimin e sistemit te informacionit. 2) 

Plotesim i qendrave shendetesore ne masen 100% me insfrastrukturen e nevojshme per funksionimin e sistemit te informacionit. 3) Plotesim i 

qendrave shendetesore ne masen 100% me insfrastrukturen e nevojshme per funksionimin e sistemit te informacionit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-0.3 -100 0

Blerje pajisje mjekesore - Grupi i dyte

Pajisje mjekesore te blera

Sasia -21.5 -100 0

Totali i Shpenzimeve -21.7 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numri i konsulencave

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Ketu perfshihen konsulencat qe do te kryhen ne kuader te projektit "Rritja e cilesise se sherbimit shendetesor", projekt i Bankes Boterore.

Objektivat  0) Trajnimi i personelit per ofrimin e Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjec (1700 mjeke dhe 6600 infemiere) 1)  Ofrimi i 

Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjec per te pakten 800 000 persona. 2) Ofrimi i Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 

vjec per 868 000 persona. 3) Ofrimi i Programit te Kontrollit Mjekesor Periodik 40-65 vjec per te pakten 868 000 persona.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-90.5 -100 0

Modernizimi i sistemit shendetesor

Konsulenca te kryera

Sasia 257.1 -100 0

Totali i Shpenzimeve -66 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 44,481.0 30,000.0 30,000.0

Shpenzime për njësi 52.33 48.39 48.39

Sasia M2

2015 2016 2017

850 620 620

Përshkrimi
Ketu perfshihet ndetimi i QSH dhe Ambulancave nga Gjysmehena e Kuqe.

Objektivat  1) Plotesim i qendrave shendetesore ne masen 100% me insfrastrukturen e nevojshme per funksionimin e sistemit te informacionit. 2) 

Plotesim i qendrave shendetesore ne masen 100% me insfrastrukturen e nevojshme per funksionimin e sistemit te informacionit. 3) Plotesim i 

qendrave shendetesore ne masen 100% me insfrastrukturen e nevojshme per funksionimin e sistemit te informacionit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Ndertimi i QSH dhe ambulancave nga GjysmeHena e Kuqe

Siperfaqe te ndertuara

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Sasia 51.8 -27.1 0



% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04305

 Produkti J

Viti Aktual

2014

474

mijëra lekë 11,081.0

mijëra lekë 23.38

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00123

 Produkti K

Viti Aktual

2014

16000

mijëra lekë 707,000.0

mijëra lekë 44.19

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04314

 Produkti L

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04577

 Produkti M

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numri i pacienteve

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Ketu perfshihet trajtimi i pacienteve me HIV/AIDS me antiretrovirale nepermjet Fondit Global

Objektivat  0) Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2014 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2013 1) Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 

2015 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2014 2)  Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2016 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2015 

3) Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2017 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2016

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-25.7 -7.5 0

Fuqizimi i mbeshtetjes kombetare ne luften kuder HIV/AIDS

Paciente te trajtuar

Totali i Shpenzimeve 12.8 -32.6 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 748,500.0 771,500.0 800,000.0

Shpenzime për njësi 45.36 45.38 44.44

Sasia Numri i pacienteve

2015 2016 2017

16500 17000 18000

Përshkrimi
Ketu perfshihen pacientet e trajtuar ne Spitalin Rajonal te Durresit

Objektivat  0) Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2014 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2013 1) Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 

2015 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2014 2)  Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2016 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2015 

3) Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2017 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2016

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Paciente te trajtuar

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,600.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 18.57 0.0 0.0

Sasia Numri i pajisjeve

2015 2016 2017

140 0 0

Përshkrimi
Ketu perfshihen pajisjet ektrike elektronike per godinat e kujdesit paresor

Objektivat  1) Plotesim i qendrave shendetesore ne masen 100% me insfrastrukturen e nevojshme per funksionimin e sistemit te informacionit. 2) 

Plotesim i qendrave shendetesore ne masen 100% me insfrastrukturen e nevojshme per funksionimin e sistemit te informacionit. 3) Plotesim i 

qendrave shendetesore ne masen 100% me insfrastrukturen e nevojshme per funksionimin e sistemit te informacionit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

2.7 0 -2.1

Blerje pajisjesh mobilimi, teknologjike dhe elektrike

Pajisje te blera

Sasia 3.1 3 5.9

Totali i Shpenzimeve 5.9 3.1 3.7

Shpenzime për njësi

0 -100 0

Ristrukturimi dhe pajija e 5 poliklinikave

Poliklinika te ristrukturuara

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Sherbimet e Kujdesit Dytesor

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00124

 Produkti A

Viti Aktual

2014

260000

mijëra lekë 15,665,800.0

mijëra lekë 60.25

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 0.0 127,660.0 108,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 51.33 313.95

Sasia M2

2015 2016 2017

0 2487 344

Përshkrimi
Ketu perfshihet rikonstruksioni i poliklinikave ne Gjirokaster dhe Peshkoi dhe furnizimi i tyre me pajisjet e nevojshme

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

275000 280000

Totali i Shpenzimeve 16,781,000.0 17,768,000.0 18,463,200.0

Objektivat
 0) Mbulim 88% I nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2014 krahasuar me 85% qe jane plotesuar ne 2013 1) Mbulim 90% I nevojes per 

sherbim spitalor ne vitin 2015 krahasuar me 88% qe jane plotesuar ne 2014 2) Mbulim 92% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne 

vitin 2016 krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015 3) Mbulim 93% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne vitin 2017 

krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i pacienteve

2015 2016 2017

270000

Ligji per Sherbimin Spitalor ne Republiken e Shqiperise nr. 9106, date 17.7.2003; VKM per "Financimin e sherbimeve shendetesore spitalore nga skema e 

detyrueshme e sigurimeve te kujdesit shendetesor (ISKSH) nr. 1661m date 29.12.2008;

Shpenzime jashtë projekteve

Numri i pacienteve te trajtuar ne spitale

Përshkrimi
Ketu perfshihen shpenzimet qe kryhen per trajtimin e pacienteve te shtruar ne te gjithe spitalet e vendit

 1). Mbulim 92% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne vitin 2016 krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015  2). Plotesim ne masen 77% te nevojave 

te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2016 krahasuar me 76% qe jane ne vitin 2015  3). Aplikim i sherbimit outsourcing per sterilizimin  e sallave 

kirurgjikale ne te gjithe spitalet e vendit.  4). Rritja e kapacieteve nepermjet edukimit ne vazhdim per 10 specialiste.  5). Regjistrimi dhe kontrolli  i te gjithe barnave 

dhe  materialeve mjekesore qe hyjne ne vendin tone.  6). Ofrimi i sherbimit spitalor per psikiatrine  ligjore per 200 paciente  7). Ngritja e Sistemit Kombetar te 

Telemjekesise dhe Shendetit Elektronik ne spitalet universitare dhe spitalet rajonale te vendit.

 1). Mbulim 93% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne vitin 2017 krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015  2). Plotesim ne masen 77% te nevojave 

te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2016 krahasuar me 76% qe jane ne vitin 2015  3). Aplikim i sherbimit outsourcing per sterilizimin  e sallave 

kirurgjikale ne te gjithe spitalet e vendit.  4). Rritja e kapacieteve nepermjet edukimit ne vazhdim per 10 specialiste  5). Regjistrimi dhe kontrolli  i te gjithe barnave 

dhe  materialeve mjekesore qe hyjne ne vendin tone.  6). Ofrimi i sherbimit spitalor per psikiatrine  ligjore per 200 paciente.  7). Konsolidimi i Sistemit te 

Telemjekesise dhe Shendetit Elektronik dhe shtrirja e tyre dhe ne spitalet bashkiake.

Ky program mbulon sherbimet e orfruara nga strukturat e kujdesit te specializuar me shtreter (inpatient) ose jo (outpatient).  Ky program ofrohet nga 42 spitale 

(institucione buxhetore me struktura te vecanta) si dhe nje rrjet poliklinikash te specializuara.

Ofrim i kujdesit mjekesor spitalor nga strukturat perkatese nepermjet permiresimit te mekanizmit te financimit, forcimit te autonomise, zhvillimit te standardeve, 

rritjes se kapaciteteve dhe kopetencave, futjes se teknikave dhe praktikave te reja dignostikuese dhe mjekuese dhe matjes se performances me ane te treguesve 

perkates dhe zhvillimit te sistemit te akreditimit.

Plotesimi gjithnje ne rritje i nevojave te popullates per kujdes mjekesor te specializuar, nepermjet ngritjes se nje kuadri ligjor modern per nje sistem financimi 

adekuat, modeleve bashkekohore te manaxhimit te spitaleve, ngritjes se nje sistemi monitorimi i cili do te mase performancen dhe do te lejoje akreditimin e 

spitaleve, deri ne vitin 2022 futjes se aktiviteteve "outsourcing" ne sherbimet me karakter jo mjekesor

 1). Mbulim 88% I nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2014 krahasuar me 85% qe jane plotesuar ne 2013  2). Plotesim 80% i nevojave te spitaleve   me pajisjet e 

domosdoshme per sherbimin e imazherise ne vitin 2014, referuar 75% qe plotesohen ne 2013  3).  Plotesim ne masen 74% te nevojave te spitaleve me 

infrastrukture ndertimore ne vitin 2014 krahasuar me 72% qe jane ne vitin 2013  4). Financim i 5 paketave  te sherbimeve.

 1). Mbulim 90% I nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2015 krahasuar me 88% qe jane plotesuar ne 2014  2). Plotesim ne masen 77% te nevojave te spitaleve me 

infrastrukture ndertimore ne vitin 2016 krahasuar me 76% qe jane ne vitin 2015.  3). Aplikim i sherbimit outsourcing per sterilizimin  e sallave kirurgjikale ne spitalet 

universitare  4). Permiresimi i cilesise se sherbimit  te urgjences me helikopter  ne masen 60 %  5). Rritja e kapacieteve nepermjet edukimit ne vazhdim per 10 

specialiste.

0 0 511.6

Sasia 0 0 -86.2

Totali i Shpenzimeve 0 0 -15.4

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi 62.15 64.61 65.94

Sasia 3.8 1.9 1.8



% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00124

 Produkti B

Viti Aktual

2014

1400

mijëra lekë 610,700.0

mijëra lekë 436.21

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00124

 Produkti C

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 604,000.0

mijëra lekë 120,800.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00222

 Produkti D

Viti Aktual

2014

5833

mijëra lekë 352,005.0

mijëra lekë 60.35

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04232

 Produkti E

Totali i Shpenzimeve 616,000.0 619,000.0 650,000.0

Shpenzime për njësi 440.0 442.14 361.11

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i pacienteve te trajtuar

2015 2016 2017

1400 1400 1800

Shpenzime jashtë projekteve

Numri i pacenteve te trajtuar ne spitalet psikiatrike

Përshkrimi
Ketu perfshihen shpenzimet per trajtimin e te semureve ne Spitalin Psikiatrik ne Vlore, Elbasan dhe Shkoder

Objektivat
 0) Mbulim 88% I nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2014 krahasuar me 85% qe jane plotesuar ne 2013 1) Mbulim 90% I nevojes per 

sherbim spitalor ne vitin 2015 krahasuar me 88% qe jane plotesuar ne 2014 2) Mbulim 92% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne 

vitin 2016 krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015 3) Mbulim 93% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne vitin 2017 

krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015

7.1 5.9 3.9

Shpenzime për njësi 3.2 4 2.1

Totali i Shpenzimeve

Totali i Shpenzimeve 734,000.0 931,000.0 1,100,000.0

Shpenzime për njësi 146,800.0 186,200.0 220,000.0

Sasia Numri i institucioneve

2015 2016 2017

5 5 5

Përshkrimi Ketu perfshihen shpenzimet per Qendren Kombetare te KOntrollit te Gjakut, Qendren Kombetare te Kontrollit te Barnave, NJesise se 

Helikoptereve, Qendres KOmbetare te Zhvillimit, Rritjes dhe Rehabilitimit te Femijeve dhe Oficina Biomjekesore

Objektivat
 0) Mbulim 88% I nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2014 krahasuar me 85% qe jane plotesuar ne 2013 1) Mbulim 90% I nevojes per 

sherbim spitalor ne vitin 2015 krahasuar me 88% qe jane plotesuar ne 2014 2) Mbulim 92% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne 

vitin 2016 krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015 3) Mbulim 93% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne vitin 2017 

krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0.9 0.5 -18.3

Shpenzime jashtë projekteve

Numri i institucioneve kombetare

Sasia 0 0 28.6

Totali i Shpenzimeve 0.9 0.5 5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 326,514.0 50,000.0 50,000.0

Shpenzime për njësi 72.56 62.5 62.5

Sasia M2

2015 2016 2017

4500 800 800

Përshkrimi
Ketu perfshihen shpenzimet e investimeve qe kryhen per ndertime/rikontruksione ne spitale

Objektivat
 0) Plotesim 80% i nevojave te spitaleve   me pajisjet e domosdoshme per sherbimin e imazherise ne vitin 2014, referuar 75% qe plotesohen 

ne 2013 1) Plotesim ne masen 77% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2016 krahasuar me 76% qe jane ne vitin 

2015. 2) Plotesim ne masen 77% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2016 krahasuar me 76% qe jane ne vitin 2015 

3) Plotesim ne masen 77% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2016 krahasuar me 76% qe jane ne vitin 2015

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

21.5 26.8 18.2

Rikontruksion i ambjenteve spitalore

Siperfaqe te ndertuara/rikontruktuara

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 21.5 26.8 18.2

Shpenzime për njësi

20.2 -13.9 0

Blerje pajisje mjekesore - Grupi i pare

Pajisje te grupit te pare

Sasia -22.9 -82.2 0

Totali i Shpenzimeve -7.2 -84.7 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 130,000.0

mijëra lekë 43,333.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04233

 Produkti F

Viti Aktual

2014

47

mijëra lekë 104,351.0

mijëra lekë 2,220.23

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04240

 Produkti G

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 331,756.0

mijëra lekë 331,756.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04242

 Produkti H

Viti Aktual

Totali i Shpenzimeve 170,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 85,000.0 0.0 0.0

Sasia Numri pajisjeve

2015 2016 2017

2 0 0

Përshkrimi
Ketu perfshihen blerja e pajisjeve me vlera te medha te tilla si: mamografi, rezonance, skaner, akselerator linear, etj

Objektivat
 0) Mbulim 88% I nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2014 krahasuar me 85% qe jane plotesuar ne 2013 1) Mbulim 90% I nevojes per 

sherbim spitalor ne vitin 2015 krahasuar me 88% qe jane plotesuar ne 2014 2) Mbulim 92% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne 

vitin 2016 krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015 3) Mbulim 93% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne vitin 2017 

krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numri i pajisjeve

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Ketu perfshihen pajisje te grupit te dyte te tilla si: echo, radiografi, skopi, etj

Objektivat
 0) Mbulim 88% I nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2014 krahasuar me 85% qe jane plotesuar ne 2013 1) Mbulim 90% I nevojes per 

sherbim spitalor ne vitin 2015 krahasuar me 88% qe jane plotesuar ne 2014 2) Mbulim 92% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne 

vitin 2016 krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015 3) Mbulim 93% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne vitin 2017 

krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

96.2 -100 0

Blerje pajisje mjekesore - Grupi i dyte

Pajisje te grupit te dyte

Sasia -33.3 -100 0

Totali i Shpenzimeve 30.8 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 300,000.0 26,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 300,000.0 26,000.0 0.0

Sasia Numri i pajisjeve

2015 2016 2017

1 1 0

Përshkrimi
Ketu perfshihet blerja e nje akseleratori linear per sherbimin e onkologjise ne QSUT.

Objektivat
 0) Mbulim 88% I nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2014 krahasuar me 85% qe jane plotesuar ne 2013 1) Mbulim 90% I nevojes per 

sherbim spitalor ne vitin 2015 krahasuar me 88% qe jane plotesuar ne 2014 2) Mbulim 92% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne 

vitin 2016 krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015 3) Mbulim 93% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne vitin 2017 

krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Fuqizimi me pajisje mjeksore per onkologjine

Pajisje onkologjike

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi
Ketu perfshihen shpenzimet e kryera per projektin e informatizimit te sisitemit shendeteso "eHealth" , kredia austriake

Objektivat
 0) Mbulim 88% I nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2014 krahasuar me 85% qe jane plotesuar ne 2013 1) Mbulim 90% I nevojes per 

sherbim spitalor ne vitin 2015 krahasuar me 88% qe jane plotesuar ne 2014 2) Mbulim 92% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne 

vitin 2016 krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015 3) Mbulim 93% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne vitin 2017 

krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-9.6 -91.3 -100

Projekti i informatizimit te sistemit shendetesor E-Health

Pajisje elektronike

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve -9.6 -91.3 -100

Shpenzime për njësi



2014

150

mijëra lekë 314,900.0

mijëra lekë 2,099.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04323

 Produkti I

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 122,000.0

mijëra lekë 122,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04513

 Produkti J

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04514

 Produkti K

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numri i pajisjeve

2015 2016 2017

0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numri i projekt preventivave

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Ketu perfshihet kryerja e sherbimit te konsulences per hartimin e projekt preventivit ne zbatim te fazes se dyte te rehabilitimit te QSUT

Objektivat
 0) Plotesim 80% i nevojave te spitaleve   me pajisjet e domosdoshme per sherbimin e imazherise ne vitin 2014, referuar 75% qe plotesohen 

ne 2013 1) Plotesim ne masen 77% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2016 krahasuar me 76% qe jane ne vitin 

2015. 2) Plotesim ne masen 77% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2016 krahasuar me 76% qe jane ne vitin 2015 

3) Plotesim ne masen 77% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2016 krahasuar me 76% qe jane ne vitin 2015

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Faza e dyte e rikonstruksionit te QSUT sipas masterplanit

Projekt preventiv per fazen e dyte QSUT

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 149,520.0 235,000.0 240,000.0

Shpenzime për njësi 364.68 573.17 585.37

Sasia Numer pajisjesh

2015 2016 2017

410 410 410

Përshkrimi
Ketu perfshihen pajisje mjekesore per fuqizimin e Qendres se Traumes (kredi e qeverise italiane)

Objektivat
 0) Plotesim 80% i nevojave te spitaleve   me pajisjet e domosdoshme per sherbimin e imazherise ne vitin 2014, referuar 75% qe plotesohen 

ne 2013 1) Plotesim ne masen 77% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2016 krahasuar me 76% qe jane ne vitin 

2015. 2) Plotesim ne masen 77% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2016 krahasuar me 76% qe jane ne vitin 2015 

3) Plotesim ne masen 77% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2016 krahasuar me 76% qe jane ne vitin 2015

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Projekti i fuqizimit te Qendres se Traumes

Pajisje per Qendren e Traumes

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 272,840.0 952,000.0 609,000.0

Shpenzime për njësi 32.93 179.62 114.91

Sasia M2

2015 2016 2017

8285 5300 5300

Përshkrimi
Ketu perfshihet perfundimi i dy kateve shtese te spitalit te ri dhe rikonstruksioni i 6 kateshit

Objektivat
 0) Mbulim 88% I nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2014 krahasuar me 85% qe jane plotesuar ne 2013 1) Mbulim 90% I nevojes per 

sherbim spitalor ne vitin 2015 krahasuar me 88% qe jane plotesuar ne 2014 2) Mbulim 92% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne 

vitin 2016 krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015 3) Mbulim 93% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne vitin 2017 

krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 57.2 2.1

Projekti i Fazes se dyte te ndertimit te QSUT-se (Kredi CEB)

Siperfaqe te rikonstruktuara

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 57.2 2.1

Shpenzime për njësi

0 445.4 -36

Sasia 0 -36 0

Totali i Shpenzimeve 0 248.9 -36

Shpenzime për njësi



 Projekti 04515

 Produkti L

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04322

 Produkti M

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04515

 Produkti N

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04575

 Produkti O

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

Totali i Shpenzimeve 318,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 63,600.0 0.0 0.0

Sasia Numri i kontratave per konsu

2015 2016 2017

5 0 0

Përshkrimi
Ketu perfshihet zbatimi i projektit te Bankes Boterore per permiresimin e cilesise se kujdesit shendetesor

Objektivat
 0) Mbulim 88% I nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2014 krahasuar me 85% qe jane plotesuar ne 2013 1) Mbulim 90% I nevojes per 

sherbim spitalor ne vitin 2015 krahasuar me 88% qe jane plotesuar ne 2014 2) Mbulim 92% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne 

vitin 2016 krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015 3) Mbulim 93% I nevojes per sherbim spitalor te standartizuar ne vitin 2017 

krahasuar me 90% qe jane plotesuar ne 2015

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Permiresimi i cilesise se sherbimit shendetesor (Banka Boterore)

Konsulenca

Totali i Shpenzimeve 21,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 150.0 0.0 0.0

Sasia Numri i pajisjeve

2015 2016 2017

140 0 0

Përshkrimi
Ketu perfshihen pajisjet e mobilimit, kompiuterike, elektrike per kujdesin dytesor

Objektivat
 0) Plotesim 80% i nevojave te spitaleve   me pajisjet e domosdoshme per sherbimin e imazherise ne vitin 2014, referuar 75% qe plotesohen 

ne 2013 1) Plotesim ne masen 77% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2016 krahasuar me 76% qe jane ne vitin 

2015. 2) Plotesim ne masen 77% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2016 krahasuar me 76% qe jane ne vitin 2015 

3) Plotesim ne masen 77% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2016 krahasuar me 76% qe jane ne vitin 2015

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Blerje pajisje mobilimi, kompiuterike dhe teknologjike

Pajisje te blera

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 175,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 1,166.67 0.0

Sasia Numer pajisjesh

2015 2016 2017

0 150 0

Përshkrimi
Ketu perfshihen pjajisje elektronike ne kuader te projektit te Bankes Boterore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Permiresimi i cilesise se sherbimit shendetesor (Banka Boterore)

Pajisje te blera

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 230,000.0 675,000.0

Sasia M2

2015 2016 2017

0 2250 6120

Përshkrimi
Perfshihet ndertimi i nje spitali te ri per psikiatrine ligjore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Ndertimi i spitalit te psikiatrise ligjore

Spitali i ndertuar

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi



mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04576

 Produkti P

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04515

 Produkti Q

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04578

 Produkti R

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Sherbimet e Shendetit Publik

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Shpenzime për njësi 0.0 102.22 110.29

Totali i Shpenzimeve 0.0 252,000.0 252,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 1,680.0 1,680.0

Sasia Numer pajisjesh

2015 2016 2017

0 150 150

Përshkrimi
Ketu perfshihet ngritja e nje sistemi e-receta per sherbimin shendetesor

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 7.9

Ngritja e sistemit e-receta per sherbimin shendetesor

Sistemi i e-recetave funksional

Sasia 0 0 172

Totali i Shpenzimeve 0 0 193.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 218,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 145.33

Sasia M2

2015 2016 2017

0 0 1500

Përshkrimi
Ketu perfshihet rikonstruksioni i ambjenteve te pediatrise dhe onlokogjine ne QSUT

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Permiresimi i cilesise se sherbimit shendetesor (Banka Boterore)

Siperfaqe te rikonstruktuara ne QSUT

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 1,008,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 4,480.0

Sasia Numer pajisjesh

2015 2016 2017

0 0 225

Përshkrimi
Ketu perfshihet blerja e aparaturrave mjekesore per dy katet shtese ne spitalin e ri ne QSUT dhe godinen 6 kateshe ne QSUT

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Furnizimi me aparatura mjekesore ne QSUT - CEB

Pajisje te blera per QSUT (CEB)

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

0 0 0

Sherbimi i SHP ofrohet nepermjet programeve kombetare te imunizimit, TBC, HIV/AIDS dhe IST, te survejances epidemiologjike dhe ndjekjes se semundshmerise 

infektive (semundshmerise me origjine nga uji, ushqimet etj), semundshmerise kronike me pasoja ne shendet publik te ndikuara nga kushtet e mjedisit (Shendeti 

mjedisor, te sherbimeve higjeno-sanitare dhe epidemiologjike me laboratoret e tyre (LSHP ne nivel nacional e lokal) si dhe te programeve te sigurise ushqimore, 

kontrollit te ujit te pishem, shendetit riprodhues.

Politika në shërbimet e shëndetit publik konsiston në ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të popullatës, parandalimin e sëmundjeve infektive dhe kronike 

nëpërmjet sistemit të survejancës, parandalimit dhe diagnostikimit te heshem dhe zbatimit të masave dhe programeve përkatëse në fushën e shëndetit publik në 

bashkëpunim me shërbimin e mjekësisë familjare.

Kontrolli i semundjeve infektive  nepermjet:  forcimit te programit te imunzimit  duke siguruar  vaksinat 100% sipas kalendarit te vaksinimit dhe mbulesen vaksinale 

te tyre mbi 95%;  forcimit te survejances  epidemiologjike;  monitorimit te ujit te pijshem;  kontrollit te semundjeve jo infektive permes vleresimit te faktoreve te riskut, 

nxitjes se procesit te depistimit dhe promovimit te nje jete te shendetshme. Ne bashkepunim me Ministrine e Mjedisit, zgjerimi dhe forcimi i monitorimit te agjenteve 

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00125

 Produkti A

Viti Aktual

2014

240000

mijëra lekë 325,000.0

mijëra lekë 1.35

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00125

 Produkti B

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i femijeve

2015 2016 2017

240000 240000 240000

Numri i femijeve te vaksinuar

Përshkrimi
Ketu perfshihet blerja dhe monitorimi i vaksinave

Objektivat

 0) Sigurimi i qendrueshmerise se mbuleses vaksinale per vaksinat e kalendarit te vaksiminit ne masen 95% 1) Sigurimi i qendrueshmerise se 

mbuleses vaksinale per vaksinat e kalendarit te vaksiminit ne masen 95%. Permiresimi i cilesise se kalendarit te vaksinimit permes 

zevendesimit te vaksines orale te poliomelitit me vaksinen injektabel . 2) Sigurimi i qendrueshmerise se mbuleses vaksinale per vaksinat e 

kalendarit te vaksiminit ne masen 95% 3) Sigurimi i qendrueshmerise se mbuleses vaksinale per vaksinat e kalendarit te vaksiminit ne masen 

95%

 1). Sigurimi i qendrueshmerise se mbuleses vaksinale per vaksinat e kalendarit te vaksiminit ne masen 95%  2). Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me 

burim ndotjen e ujit ne jo me shume se 3 ne vit ne vitin 2014, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2007-2009  3). Sigurimi i kryerjes se 2400 Inspektime 

shendetesore ne vitin 2014  krahasuar me 2200 ne vitin 2012  4).  Monitorimi i agjenteve mjedisore ne vitin 2014 me 350 akt ekspertiza  krahasuar me 300 

inspektime ne vitin 2013  5). Reduktimi me 50%  i  qarkullimit te vektoreve (mushkonjave) ne fazen larvore te zhvillimit ne zonat ligatinore te vendit.  6). Rritja e 

numrit te testimeve dhe keshillimeve ne Qendrat e Tesitmit dhe Keshillimit Vullnetar Konfidencial ne 500 krahasuar me mesatarisht 300 ne periudhen 2010-2012  

7). Organizimi i te pakten 2 fushatave kombetare te promovimit te jeteses se shendetshme.

 1). Sigurimi i qendrueshmerise se mbuleses vaksinale per vaksinat e kalendarit te vaksiminit ne masen 95%. Permiresimi i cilesise se kalendarit te vaksinimit 

permes zevendesimit te vaksines orale te poliomelitit me vaksinen injektabel .  2). Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me 

shume se 2 ne vit ne vitin 2015, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2007-2009  3).  Sigurimi i kryerjes se 2500 Inspektime shendetesore ne vitin 2015  

krahasuar me 2400 ne vitin 2014.  4). Krijimii Regjistrit te Kancerit  5).  Monitorimi i agjenteve mjedisore ne vitin 2015 me 400 akt ekspertiza  krahasuar me 350 

inspektime ne vitin 2014  6). 50%  e laboratoreve te pajisuara me pajisjet e nevojshme per identifikimin e shkaktareve te semundjeve me origjine ushqimore 

krahasuar me 40% qe ofohet ne vitin 2013.  7). Rritja e numrit te testimeve dhe keshillimeve ne Qendrat e Testimit dhe Keshillimit Vullnetar Konfidencial ne me 

qendrat e Testimit ne 550 ne vitin 2015 krahasuar me mesatarisht 500 ne periudhen vitin 2014.  8). Rreth 800 000 persona te grupmoshes 40-65 vjec depistohen 

per diabetin, HTA, kancerin kolo-rektal, stresin dhe depresionin.  9). Organizimi i jo me pak se 2 fushatave kombetare te promovimit te jeteses se shendetshme.  

10). Trajnimi i 3 profesionisteve te shendetesise ne programe te plota te formimit te specialitetit apo nenspecialitetit.

 1). Sigurimi i qendrueshmerise se mbuleses vaksinale per vaksinat e kalendarit te vaksiminit ne masen 95%  2). eduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me 

burim ndotjen e ujit ne jo me shume se 2 ne vit ne vitin 2016, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2007-2009  3). Sigurimi i kryerjes se 2700 Inspektime 

shendetesore ne vitin 2016  krahasuar me 2500 ne vitin 2015.  4).  Monitorimi i agjenteve mjedisore ne vitin 2016 me 420 akt ekspertiza  krahasuar me 400 

inspektime ne vitin 2014.  5). Ndertimi i nje qendre komunitare te shendetit mendor.  6). 0%  e laboratoreve te pajisuara me pajisjet e nevojshme per identifikimin e 

shkaktareve te semundjeve me origjine ushqimore krahasuar me 50% qe ofohet ne vitin 2015  7). Rritja e numrit te testimeve dhe keshillimeve ne Qendrat e 

Testimit dhe Keshillimit Vullnetar Konfidencial ne 600 ne vitin 2016 krahasuar me mesatarisht 550 ne periudhen vitin 2015.  8).  Rreth 800 000 persona te 

grupmoshes 40-65 vjec depistohen per diabetin, HTA, kancerin kolo-rektal, stresin dhe depresionin.  9). Ndertimi i nje qendre komunitare te shendetit mendor

 1). Sigurimi i qendrueshmerise se mbuleses vaksinale per vaksinat e kalendarit te vaksiminit ne masen 95%  2). Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me 

burim ndotjen e ujit ne jo me shume se 2 ne vit ne vitin 2017, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2007-2009  3).  Sigurimi i kryerjes se 3000 Inspektime 

shendetesore ne vitin 2017  krahasuar me 2700 ne vitin 2016.  4). Monitorimi i agjenteve mjedisore ne vitin 2017 me 450 akt ekspertiza  krahasuar me 420 

inspektime ne vitin 2016.  5). Ndertimi i nje qendre te kujdesit paliativ.  6). 70%  e laboratoreve te pajisuara me pajisjet e nevojshme per identifikimin e shkaktareve 

te semundjeve me origjine ushqimore krahasuar me 60% qe ofohet ne vitin 2016.  7). . Rritja e numrit te testimeve dhe keshillimeve ne Qendrat e Testimit dhe 

Keshillimit Vullnetar Konfidencial ne 650 ne vitin 2017 krahasuar me mesatarisht 600 ne periudhen vitin 2016.  8). Rreth 850 000 persona te grupmoshes 40-65 vjec 

depistohen per diabetin, HTA, kancerin kolo-rektal, stresin dhe depresionin.

Ligji per Shendetin Publik Nr10 138, date 11.5.2009 ¿, Ligji Per inspektoriatin sanitar shteteror Nr 7643, date 2.12.1992, Ligji per semundjet ngjitese Nr7761, date 

19.10.1993 .  Pershtatje e standarteve kombetare sipas standarteve te BE (direktiva e ujit, te ujrave te ndotura, direktiva e kimikateve, direktivat e monitorimit te 

ajrit, zhurmave, ujerave rekreacionale, biocideve, sigurise dhe shendetit ne pune).

Shpenzime jashtë projekteve

nxitjes se procesit te depistimit dhe promovimit te nje jete te shendetshme. Ne bashkepunim me Ministrine e Mjedisit, zgjerimi dhe forcimi i monitorimit te agjenteve 

mjedisore bazuar ne standartet e BE (ajri, zhurmat dhe ujrat siperfaqesore).

Përshkrimi Ketu perfshihen kontrollet e kryera nga Drejtorite  e Shendetit Publik per monitorimin e situatave epidemiologjike per semundjet infektive, 

joinfektive , mjedist etj.

Objektivat
 0) Sigurimi i kryerjes se 2400 Inspektime shendetesore ne vitin 2014  krahasuar me 2200 ne vitin 2012 1)  Sigurimi i kryerjes se 2500 

Inspektime shendetesore ne vitin 2015  krahasuar me 2400 ne vitin 2014. 2) Sigurimi i kryerjes se 2700 Inspektime shendetesore ne vitin 

2016  krahasuar me 2500 ne vitin 2015. 3)  Sigurimi i kryerjes se 3000 Inspektime shendetesore ne vitin 2017  krahasuar me 2700 ne vitin 

2016.

7.7 14.3 5

Shpenzime jashtë projekteve

Kontrolle te kryera

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 7.7 14.3 5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 350,000.0 400,000.0 420,000.0

Shpenzime për njësi 1.46 1.67 1.75



Viti Aktual

2014

2400

mijëra lekë 2,194,000.0

mijëra lekë 914.17

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04320

 Produkti C

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 2,000.0

mijëra lekë 166.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04237

 Produkti D

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 1,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04236

 Produkti E

Viti Aktual

2014

114

mijëra lekë 25,000.0

mijëra lekë 219.3

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia Numri i kontrolleve

2015 2016 2017

2500 2700 3000

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numri i pajisjeve

2015 2016 2017

42 42 42

Përshkrimi
Ketu perfshihet pajisjet kompiuterike, elektrike dhe elektronike per drejtorite e shendetit publik dhe ISHP.

Objektivat

 0) Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me shume se 3 ne vit ne vitin 2014, krahasuar me mesatarisht 

4 ne periudhen 2007-2009 1) Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me shume se 2 ne vit ne vitin 2015, 

krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2007-2009 2) eduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me shume 

se 2 ne vit ne vitin 2016, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2007-2009 3) Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim 

ndotjen e ujit ne jo me shume se 2 ne vit ne vitin 2017, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2007-2009

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

22.4 -10 -5.9

Blerje pajisje kompiuterike, elektrike dhe teknologjike

Pajise elektronike

Sasia 4.2 8 11.1

Totali i Shpenzimeve 27.5 -2.8 4.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,797,700.0 2,720,000.0 2,844,000.0

Shpenzime për njësi 1,119.08 1,007.41 948.0

Sasia M2

2015 2016 2017

400 500 350

Përshkrimi
Ketu perfshihet ndertimi /rikonstruksioni i ambjenteve te njesive te shendetit publik dhe kryerja e projektpreventivave perkates

Objektivat

 0) Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me shume se 3 ne vit ne vitin 2014, krahasuar me mesatarisht 

4 ne periudhen 2007-2009 1) Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me shume se 2 ne vit ne vitin 2015, 

krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2007-2009 2) eduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me shume 

se 2 ne vit ne vitin 2016, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2007-2009 3) Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim 

ndotjen e ujit ne jo me shume se 2 ne vit ne vitin 2017, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2007-2009

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-28.6 0 0

Ndertime dhe rikonstruksione ambjentesh per DSHP-te e rretheve

Siperfaqe te ndertuara/rikonstruktuara

Sasia 250 0 0

Totali i Shpenzimeve 150 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 5,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 119.05 119.05 119.05

Sasia Numri i pajisjeve

2015 2016 2017

120 0 120

Përshkrimi
Ketu perfshihet pajisjet mjekesore per njesit e shendetit publik

Objektivat

 0) Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me shume se 3 ne vit ne vitin 2014, krahasuar me mesatarisht 

4 ne periudhen 2007-2009 1) Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me shume se 2 ne vit ne vitin 2015, 

krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2007-2009 2) eduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me shume 

se 2 ne vit ne vitin 2016, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2007-2009 3) Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim 

ndotjen e ujit ne jo me shume se 2 ne vit ne vitin 2017, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2007-2009

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-96.3 6.7 7.1

Blerje pajisje mjekesore per laboratoret e shendetit publik ne rrethe

Pajisje mjekesore

Sasia 13233.3 25 -30

Totali i Shpenzimeve 400 33.3 -25

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 15,000.0 20,000.0 15,000.0

Shpenzime për njësi 37.5 40.0 42.86

Sasia 5.3 -100 0

Totali i Shpenzimeve 40 -100 0

Totali i Shpenzimeve 35,000.0 0.0 20,000.0

Shpenzime për njësi 291.67 0.0 166.67



% ndryshimit

Programi Sherbimi Kombetar i Urgjences

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 04454

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04454

 Produkti B

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 1.0

mijëra lekë 1.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04591

 Produkti C

Shpenzime jashte projekteve

Institucion funksional

Përshkrimi
Ketu perfshihet krijimi dhe funksionimi i Sherbimit Kombetar te Urgjences

Objektivat

 1) 1.Ngritja e Sherbimit Kombetar te Urgjences. 2) 1.Funksionimi i Sherbimit Kombetar te Urgjences dhe ngritja e Qendres se Koordinimit te 

Urgjencave Mjeksore. 3) 1.Funksionimi i Sherbimit Kombetar te Urgjences dhe ngritja e Qendres se Koordinimit te Urgjencave

 .Ngritja e Sherbimit Kombetar te Urgjences.

Funksionimi i Sherbimit Kombetar te Urgjences dhe ngritja e Qendres se Koordinimit te Urgjencave Mjeksore.

.Funksionimi i Sherbimit Kombetar te Urgjences dhe ngritja e Qendres se Koordinimit te Urgjencave

Ky program mbulon sherbimet e urgjences te ofruar ne nivel kombetar i urgjences

Ofrim i kujdesit mjekesor te urgjences nga strukturat perkatese permes riorganizimit, zhvillimit te standarteve, rritjes se kapaciteteve dhe permiresimit te 

performances ne kete sherbim.

Plotesimi i nevojave te popullates per sherbimin e urgjences mjekesore nepermjet ngritjes se nje kuadri ligjor dhe rregullator modern dhe perdorimin kosto-efektiv te 

burimeve.

Ligji per Sherbimin Spitalor ne Republiken e Shqiperise nr.9106 date 17.7.2003; VKM per "Financimin e sherbimeve shendetesore spialore nga skema e 

detyrueshme e sigurimeve te kujdesit shendetesor.

33 -100 0Shpenzime për njësi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 3125.2 -8.8

Shpenzime jashte projekteve

institucion funksional

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 3125.2 -8.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 30,200.0 974,000.0 888,000.0

Shpenzime për njësi 30,200.0 974,000.0 888,000.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numur institucionesh

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi

-100 0 0

Blerje pajisje mjekesore per nevojat e sherbimit kombetar te urgjences

Pajisje per sherbimin e urgjences

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 0



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

C.8 Kodi i Grupit 14

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

01120

01130

01160

01180

03350

03440

03490

Programi Planifikimi, Menaxhimi, Administrimi

B. Produktet e Programit

 Projekti 00357

 Produkti D

Përshkrimi
Ketu perfshihen pajisjet per sherbimin kombetar te urgjences

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Ministria e Drejtësisë

Planifikimi, Menaxhimi dhe 

Administrimi

Ministria e Drejtësisë, në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacion në fuqi, ka për mision 

konceptimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme shtetërore për çështjet e sistemit të 

drejtësisë dhe të reformës legjislative në këtë sektor, si dhe për të përmbushur e ushtruar 

përgjegjësitë përkatëse me pushtetin gjyqësor dhe prokurorinë, duke respektuar parimin 

kushtetues të ndarjes dhe balancimit të pushteteve.  Në përmbushje të detyrimeve ligjore dhe 

kushtetuese, Ministria e Drejtësisë, ka në  kompetencë hartimin dhe administrimin e nje sistemi 

drejtesie qe siguron sherbime ne kete fushe, me cilesi, ne menyre te drejperdrejte e te 

paaneshme per te gjithe qytetaret shqiptare, ne perputhje me standartet e BE.

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 20,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 250.0 0.0

Sasia Numri i pajisjeve

2015 2016 2017

0 80 0

Sherbimi i proves Permiresimi dhe organizimi i plote i Sherbimit te Proves, nepermjet organizimit te zyrave te reja 

vendore, nepermjet kompletimit te infrastruktures, krijimit te rregjistrit elektronik, rritjes se aftesive 

profesionale te punonjesve, krijimit te nje rrjeti bashkekohor informacioni sipas standarteve te 

vendeve te zhvilluara.

Sherbimi i Kthimit dhe 

Kompensimit te Pronave

Pranimi, shqyrtimi, vlerësimi dhe trajtimi me vendim, i kërkesave të subjekteve të shpronësuara 

për njohjen, kthimin, kompensimin në të holla dhe formave të tjera të përcaktuara në ligj, duke 

respektuar proçedurat ligjore.     

Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor Ekzekutimi i titujve ekzekutiv në përputhje me ligjin.Respektimi i afateve ligjore për ekzekutimin e 

titujve ekzekutiv.,

Sistemi i Burgjeve Akomodimi i te paraburgosurve ne ambientet perkatese ne pritje te vendimeve gjyqesore, dhe 

ybatimi i vendimeve gjyqesore per personat qe marrin denimin sipas shkalleve te sigurise ne 

burg, ne eprputhje me strategjine kombetare per zhvillim dhe integrim. Ofrimi i punesimit te 

favorshem per te paraburgosurit dhe te denuarit. Menaxhimi dhe realiyimi i buxhetit te akorduar 

per zhvillimin e aktivitetit ne burgje dhe paraburgime.

Publikimet Zyrtare Publikimi në kohën më të shkurtër i normave ligjore, duke rritur aksesin e publikut në ligj dhe 

transparencën e normave juridike për një zbatim sa më të mirë të tyre.

Mjekesia Ligjore Programi i Institutit te Mjekesise Ligjore parashikon zhvillimin e veprimtarise se ekspertimeve 

mjeko-ligjore ne Republiken e Shqiperise, rritjen e games se ekspertimeve nepermjet metodave 

bashkekohore, pasjisjen me aparatura dhe me elemente te tjere te nevojshem per te zgjidhur te 

gjitha ceshtjet e kerkuara me karakter mjekesor dhe biologjik, qe hasen ne praktiken hetimore 

dhe gjyqesore, si dhe per sigurimin e nje mjedisi bashkekohor pune.

Sherbimet per çeshtjet e 

biresimeve

Biresimi i te miturve brenda dhe jashte vendit ne perputhje me legjislacionin ne fuqi , dhe 

perafrimi i legjislacionit me standartet nderkombetare, sipas konventes se Hages.

Përshkrimi Puna e personelit ne MD nepermjet menaxhimit te larte te sherbimeve financiare, menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem 

dhe sigurimit te sherbimit te pergjithshem te stafit te ministrise

Objektivat

 0) Zhvillim dhe permiresim i sitemit ICMIS, ALBIS,  dixhitalizimi i regjistrit noterial 1)  Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit 

te larte, sherbimeve financiare , 2) Mbikqyrja elektronike ne fushen penale. 3) Mbikqyrja elektronike ne fushen penale.

Shpenzime jashtë projekteve

Menaxhimi i Ministrise se Drejtesise



Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 171,306.0

mijëra lekë 14,275.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00357

 Produkti E

Viti Aktual

2014

47

mijëra lekë 27,316.0

mijëra lekë 581.19

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00357

 Produkti F

Viti Aktual

2014

32

mijëra lekë 38,518.0

mijëra lekë 1,203.69

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00357

 Produkti G

Viti Aktual

2014

45

mijëra lekë 9,000.0

mijëra lekë 200.0

% ndryshimit

% ndryshimit

Shpenzime jashtë projekteve

0 0 0

-7.5 0 0

Sasia nr muajsh

2015 2016

Shpenzime për njësi -7.5 0 0

Totali i Shpenzimeve

0 44.4 15.4

0 0 0

Sasia

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nr licensimesh

Shpenzime për njësi 8.8 -39.7 42.9

Totali i Shpenzimeve

-6.3 66.7 -30

2 0.4 0

Sasia

Totali i Shpenzimeve 9,000.0 9,000.0 9,000.0

Shpenzime për njësi 200.0 138.46 120.0

Akte ligjore te pergatitura

Përshkrimi
Pergatitja e akteve ligjore  te reja, oponenca dhe konsulenca ligjore per te gjitha aktet e tjera.

Objektivat

 0) Permiresimi i procesit te hartimit te legjislacionit, pergatitja e rreth 50 projekt ligjeve dhe projektvendimeve  në fushën e drejtësisë dhe 

projektaktet e tjera normative të Këshillit të Ministrave, të ministrive dhe institucioneve qëndrore. 1)  Permiresimi i procesit te hartimit te 

legjislacionit, pergatitja e 30 projekt ligjeve dhe projektvendimeve ne fushen e drejtesise dhe projektakte te tjera te Keshillit te Ministrave, 

ministrive dhe institucioneve qendrore, permiresimi i aftesive per draftimin e legjislacionit permes standarteve bashkekohore, përafrimi me 

acquis communautaire dhe rregullave antikorupsion. 2) Zhvillim dhe permiresim i sitemit ICMIS, ALBIS,  dixhitalizimi i regjistrit noterial 3)  

Permiresimi i procesit te hartimit te legjislacionit, pergatitja e 25 projekt ligjeve dhe projektvendimeve ne fushen e drejtesise dhe projektakte te 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime për njësi 13,207.08 13,203.58 13,203.58

Sasia

Totali i Shpenzimeve

2017

12 12 12

Totali i Shpenzimeve 158,485.0 158,443.0 158,443.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 39,271.0 39,442.0 39,442.0

Shpenzime për njësi 1,309.03 788.84 1,126.91

2015 2016 2017

30 50 35

Shpenzime jashtë projekteve

Inspektime ne gjyqesor, ne prokurori pronesi dhe ne Institucione vartese.

Përshkrimi
Kryerja e inspektimeve tematike dhe sporadike ne gjykata, ne prokurori, dhe ne Institucionet vartese, per te rritur eficensen ne punen e tyre.

Objektivat

 0) Rritja e  efektivitetit dhe bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera, nepermjet 30 inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se 

pare dhe te Apelit, nëpërmjet 10 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne organin e Prokurorise, permiresimi i funksionimit te, Agjensise se 

Kthimit dhe Kompesimit te Pronave dhe instutucioneve te tjera vartese, nepermjet 24 inspektimeve te pergjithshme tematike, si edhe 

zgjidhjen e ankesave të subjekteve fizike e juridike. 1) Rritja e  efektivitetit dhe bashkerendimit me organet e pushteteve te tjera, nepermjet 32 

inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te Apelit, nëpërmjet 15 kontrolleve dhe inspektimeve tematike ne organin e 

Prokurorise, permiresimi i funksionimit te , Agjensise se Kthimit dhe Kompesimit te Pronave dhe instutucioneve te tjera vartese, nepermjet 24 

Shpenzime për njësi 600.09 561.5 561.5

Sasia

Totali i Shpenzimeve

2016 2017

47 50 50

Totali i Shpenzimeve 28,204.0 28,075.0 28,075.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nr inspektimesh

Shpenzime për njësi 3.3 -6.4 0

0 6.4 0

3.3 -0.5 0

Sasia numer aktesh

2015

2015 2016 2017

45 65 75

Shpenzime jashtë projekteve

Administratore Falimenti te Licensuar.

Përshkrimi Licensimi i administratoreve dhe mbikqyrja e tyre eshte nje nga detyrat kryesore te agjensise. E gjithe kjo per te promovuar integritetin dhe 

efikasitetin e sistemit te falimentit per te gjitha palet e interesuara, debitore kreditore dhe publike.

Objektivat

 0) Permiresimi i performances se Agjensise se Mbikqyrjes se Falimentit, nepermjet perfundimit te draft-akteve nenligjore, si edhe trajnimit 

paraprak e organizimit te provimit, mbi procedurat e lincensimit te 45 administratoreve te rinj. 1)  Permiresimi i performances se A M 

Falimentit, nepermjet perfundimit te draft-akteve nenligjore, si edhe trajnimit paraprak e organizimit te provimit, mbi procedurat e lincensimit te 

5 administratoreve te rinj. 2)  Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te 

burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise. 3) . Permiresimi i performances 

se A M Falimentit, nepermjet perfundimit te draft-akteve nenligjore, si edhe trajnimit paraprak e organizimit te provimit, mbi procedurat e 



% ndryshimit

 Projekti 00357

 Produkti H

Viti Aktual

2014

80

mijëra lekë 8,700.0

mijëra lekë 108.75

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00357

 Produkti I

Viti Aktual

2014

4500

mijëra lekë 89,940.0

mijëra lekë 19.99

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00357

 Produkti J

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 30,880.0

mijëra lekë 10,293.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00357

 Produkti K

0

Sasia

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer rastesh

Shpenzime për njësi 0 -30.8 -13.3

Shpenzime për njësi -100 0 0

Totali i Shpenzimeve

-100 0 0

-100 0 0

Sasia

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer sistemesh

2015 2016 2017

78 88 114

Shpenzime jashtë projekteve

Ndihme juridike per individet perfitues.

Përshkrimi Ofrimi i shërbimeve të këshillimit, përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 50 procese gjyqësore civile dhe 

administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes Juridike.

Objektivat

 0) Ofrimi i shërbimeve të këshillimit, përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 80 procese gjyqësore civile dhe 

administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes Juridike,  implementimi i një projekti pilot në funksion të zgjerimit të veprimtarisë së 

Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike nëpërmjet hapjes së zyrave lokale në 6 (gjashtë) qarqe: Durrës, Elbasan, Shkodër, Kukës, Korçë, 

Fier. 1) Ofrimi i shërbimeve të këshillimit, përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 100 procese gjyqësore civile dhe 

administrative, nga Komisioni Shteteror i Ndihmes Juridike. 2)  Permiresimi i performances se A M Falimentit, nepermjet perfundimit te draft-

akteve nenligjore, si edhe trajnimit paraprak e organizimit te provimit, mbi procedurat e lincensimit te 10 administratoreve te rinj. 3)  Ofrimi i 

Shpenzime jashtë projekteve

Sisteme te zhvilluara dhe permiresuara

Përshkrimi
Permiresimi i sitemit ALBIS, ICMIS, Regjistrit noterial

Objektivat  0) Detyrimi i MD per TVSH dhe Kosto lokale, ne ndertimin e Pallatit te Drejtesise dhe burgjeve te reja. 1) Zhvillim dhe permiresim i sitemit 

ICMIS, ALBIS,  dixhitalizimi i regjistrit noterial 2) Rikonstruksioni i arkives se gjyqesorit Lunder 3) Rikonstruksioni i arkives se gjyqesorit 

Lunder

Totali i Shpenzimeve 90,000.0 90,000.0 90,000.0

Shpenzime për njësi 18.18 16.53 15.03

2015 2016 2017

4950 5445 5989

Shpenzime jashtë projekteve

Asistence Juridike, Istitucione Shteterore dhe Enteve Publike

Përshkrimi Mbrojtja e interesave pasurore te intitucione shteterore dhe enteve publike nepermjet perfaqesimit prane gjykatave kombetare dhe 

nderkombetare, Arbitrazhin nderkombetar dhe ofrimin e sherbimit keshillimor.

Objektivat

 0) Rritje e sherbimit keshillimor per veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e interesave te 

shtetit shqiptar, prane gjykatave kombetare dhe nderkombetare, ne rreth 4500 ceshtje gjyqesore dhe keshillime. 1) . Rritje e sherbimit 

keshillimor per veprimtarine juridike te organeve te administrates shteterore dhe perfaqesim per mbrojtjen e interesave te shtetit shqiptar, 

prane gjykatave kombetare dhe nderkombetare, ne rreth 4500 ceshtje gjyqesore dhe keshillime. 2) Rritja e  efektivitetit dhe bashkerendimit 

me organet e pushteteve te tjera, nepermjet 32 inspektimeve tematike ne Gjykatat e shkalles se pare dhe te Apelit, nëpërmjet 15 kontrolleve 

dhe inspektimeve tematike ne organin e Prokurorise,  dhe instutucioneve te tjera vartese, nepermjet 24 inspektimeve te pergjithshme 

Totali i Shpenzimeve 8,700.0 8,700.0 8,700.0

Shpenzime për njësi 111.54 98.86 76.32

Shpenzime për njësi -9 -9.1 -9.1

Totali i Shpenzimeve

10 10 10

0.1 0 0

Sasia

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nr rastesh

Shpenzime për njësi 2.6 -11.4 -22.8

Totali i Shpenzimeve

-2.5 12.8 29.5

0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Detyrimi i MD per TVSH dhe Kosto lokale, ne ndertimin e Pallatit te Drejtesise dhe burgjeve te reja.

Përshkrimi Përmirësimin e Infrastukturës së Sistemit të Drejtësisë nëpërmjet Ndërtimit të Pallatit të Drejtësisë dhe Përmirësimin e kushteve në Gjykatat e 

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

2015 2016 2017

0 0 0



Viti Aktual

2014

30

mijëra lekë 1,767,110.0

mijëra lekë 58,903.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00357

 Produkti L

Viti Aktual

2014

300

mijëra lekë 60,000.0

mijëra lekë 200.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00357

 Produkti M

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 35,000.0

mijëra lekë 35,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Sherbimi i proves

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Permiresimi dhe organizimi i plote i Sherbimit te Proves, nepermjet organizimit te zyrave te reja vendore, nepermjet kompletimit te infrastruktures, krijimit te rregjistrit 

elektronik, rritjes se aftesive profesionale te punonjesve, krijimit te nje rrjeti bashkekohor informacioni sipas standarteve te vendeve te zhvilluara.

Permiresimi i performances se Sherbimit te Proves, per te zbatuar Standartet Kombetare te Sherbimit te Proves drejt nje Sherbimi Prove modern dhe sipas 

standarteve Europiane. Rritja e pavaresise, pergjegjshmerise, transparences dhe efikasitetit ne sistemin e rehabilitimit te te denuarve me masa alternative 

nepermjet zgjerimit te Sherbimit ne zyrat vendore ne perputhje me VKM 302/2009 dhe krijimi i nje sistemi Menaxhimi Informacioni per Sherbimin e Proves. 

Fuqezimi i kapaciteteve te punonjesve te sherbimit per te rritur cilesine dhe efikasitetin e Sherbimit te Proves.Krijimi dhe funksionimi i Sektorit te mbykqyrjes 

Elektronike per personat te cileve u kufizohet levizja me vendim gjyqesore, ne zbatim te Ligjit nr.10494, date 21.12.2012 "Per mbykqyrjen elektronike te personave 

te cileve u kufizohet levizja me vendim gjyqesore".

Shpenzime për njësi -60.1 4900 -98.4

Totali i Shpenzimeve

66.7 -100 0

-33.5 0 -34

Sasia

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer faturash

Shpenzime për njësi -100 0 0

Totali i Shpenzimeve

-100 0 0

-100 0 0

Sasia

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Restaurim Godine

Shpenzime për njësi -100 0 0

Totali i Shpenzimeve

-100 0 0

-100 0 0

Sasia

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia

Totali i Shpenzimeve 1,176,000.0 1,176,000.0 776,000.0

Shpenzime për njësi 23,520.0 1,176,000.0 19,400.0

2015 2016 2017

50 0 40

Përshkrimi Përmirësimin e Infrastukturës së Sistemit të Drejtësisë nëpërmjet Ndërtimit të Pallatit të Drejtësisë dhe Përmirësimin e kushteve në Gjykatat e 

rretheve. Ulja e mbipopullimit ne burgje, nepermjet ndertimit te burgjeve dhe paraburgimeve te reja

Objektivat  1) Detyrimi i MD per TVSH dhe Kosto lokale, ne ndertimin e Pallatit te Drejtesise dhe burgjeve te reja. 2) Ofrimi i shërbimeve të këshillimit, 

përfaqësimit dhe mbrojtjes në proceset gjyqësore penale, ne rreth 160 procese gjyqësore civile dhe administrative, nga Komisioni Shteteror i 

Ndihmes Juridike. 3) Detyrimi i MD per TVSH dhe Kosto lokale, ne ndertimin e Pallatit te Drejtesise dhe burgjeve te reja.

2015 2016 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Rikonstruksioni i arkives se gjyqesorit Lunder

Përshkrimi
Pershtatje dhe rikonstrusksion i depos nr 5 ne Lunder per Arkiven e Gjyqesorit

Objektivat

 0) Rikonstruksioni i arkives se gjyqesorit Lunder 1) Rikonstruksioni i arkives se gjyqesorit Lunder

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

2015 2016 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Mbikqyrja elektronike ne fushen penale

Përshkrimi
Monitorimi me pajisje elektronike, i vendodhjes se te denuarve me denim alternativ.

Objektivat

 0) Mbikqyrja elektronike ne fushen penale. 1) Mbikqyrja elektronike ne fushen penale.

nr te denuarish

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0



Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 03592

 Produkti A

Viti Aktual

2014

70

mijëra lekë 67,396.0

mijëra lekë 962.8

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03592

 Produkti B

 1). Rritja e efikasitetit te mbikqyrjes se te denuarve me denime alternative, nepermjet uljes se numrit mesatar te denuarve, qe mbikqyren nga 1 specialist i 

Sherbimit te Proves, nga 70 te mbikqyrur per specialist, ne 65 te mbikqyrur per specialist nepermjet hapjes te zyrave te reja te  2). sherbimit te proves ne ata rrethe   

ku nuk ka, kjo sipas percaktimeve te VKM nr.302 , date 25.03.2009; Mbajtja e normes se recidivizmit brenda periudhes se mbikqyrjes deri ne nivelin e 2%,me synim 

uljen e kesaj norme ne nivelin me te ulet.

 1).  Rritja e efikasitetit te mbikqyrjes se te denuarve me denim alternativ, nepermjet uljes se numrit mesatar te denuarve, qe mbikqyren nga 1 specialist i Sherbimit 

te proves, nga 70 te mbikqyrur per specialist,  ne 65 te mbikqyrur per specialist nepermjet hapjaes te zyrave te reja te  2). sherbimit te proves ne ata rrethe   ku nuk 

ka, kjo sipas percaktimeve te VKM nr.302 , date 25.03.2009,  3).Mbajtja e normes se recidivizmit brenda periudhes se mbikqyrjes ne nivelin e 2 %, me synim uljen e 

kesaj norme ne nivelin me te ulet.

 1). Rritja e efikasitetit te mbikqyrjes se te denuarve me denim alternativ, nepermjet uljes se numrit mesatar te denuarve, qe mbikqyren nga 1 specialist i Sherbimit 

te Proves, nga 65 te mbikqyrur per specialist, ne 60 te mbikqyrur per specialist nepermjet hapjaes te zyrave te reja te  2). sherbimit te proves ne ata rrethe   ku nuk 

ka, kjo sipas percaktimeve te VKM nr.302 , date  25.03.2009; Mbajtja  e normes se recidivizmit brenda periudhes se mbikqyrjes ne nivelin e 2%, me synim uljen e 

kesaj norme ne nivelin me te ulet.

Ligjit nr.8331, datë 21.4.1998 " Për ekzekutimin e vendimeve penale ", i ndryshuar me ligjin Nr. 10 024, datë 27.11.2008; Rregullorja " Për organizimin e 

funksionimin e Shërbimit të Provës dhe për përcaktimin e standarteve dhe procedurave për mbikqyrjen e ekzekutimit të denimeve alternative " të miratuar me 

vendim të Këshillit të Ministrave nr.302, datë 25.03.2009,; Urdhëri i Kryeministrit Nr.100, datë 21.02.2014 " Për miratimin e struktures dhe te organikes se Shërbimit 

të Provës ", Urdhërit nr. 7746/1, datë 24/09/2010 të Ministrit të Drejtësisë " Për percaktimin e vendndodhjes dhe kompetencave tokësore të zyrave Vendore të 

Shërbimit të Provës", si dhe akteve te reja nenligjore.Ligji nr. 10 494 , date 21.12.2011 "Per mbikqyrjen elektronike te personave te cileve u kufizohet levizja me 

vendim gjyqesor"

Rritja e performances se Sherbimit te Proves, duke bere te mundur:  Organizimin e plote te zyrave vendore. Zbatimin korrekt te ligjit. Krijimi I rregjistrit elektronik dhe 

permiresimi I vazhdueshem I te dhenave ne kete regjister. Plotesimi iI infrastruktures se nevojshme per te gjitha zyrat vendore.  Krijimi i kushteve per realizimin 

cilesore te funksioneve te Sherbimit te Proves.  Funksionimi i mbykqyrjes elektronike te personave te cileve u kufizohet levizja me vendim gjuqesore. Perafrimi i 

punes se punonjesve te Sherbimit te Proves me standartet Europiane.

 1). Rritja e efikasitetit te mbikqyrjes se te denuarve me denim alternative, nepermjet uljes se numrit mesatar te denuarve, qe mbikqyren nga 1 specialist i Sherbimit 

te Proves nga 85 qe eshte aktualisht, ne 70 te mbikqyrur per specialist ne 2013; nepermjet hapjes te zyrave te reja te  2). sherbimit te proves ne ata rrethe ku nuk 

ka, kjo sipas percaktimeve te VKM nr.302 , date 25.03.2009; Mbajtja  e normes se recidivizmit brenda periudhes se mbikqyrjes deri ne nivelin e  2% , me synim 

uljen e kesaj norme ne nivelin me te ulet.

Totali i Shpenzimeve 101,949.0 101,949.0 101,949.0

Shpenzime për njësi 1,456.41 1,456.41 1,568.45

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nr. personash te mbikqyrur n

2015 2016 2017

70 70 65

Shpenzime jashte projekteve

Mbikqyrja e personave te denuar me denim alternativ

Përshkrimi
Shqyrtimi i kerkesave, intervista, raporti i vleresimit, perfaqesimi ne gjykate dhe mbikqyrja e te denuarve gjate periudhes se proves.

Objektivat

0.Rritja e efikasitetit te mbikqyrjes se te denuarve me denim alternative, nepermjet uljes se numrit mesatar te denuarve, qe mbikqyren nga 1 

specialist i Sherbimit te Proves nga 85 qe eshte aktualisht, ne 70 te mbikqyrur per specialist ne 2013; nepermjet hapjaes te zyrave te reja . 1, 

Rritja e efikasitetit te mbikqyrjes se te denuarve me denime alternative, nepermjet uljes se numrit mesatar te denuarve, qe mbikqyren nga 1 

specialist i Sherbimit te Proves, nga 70 te mbikqyrur per specialist, ne 65 te mbikqyrur per specialist; nepermjet hapjaes te zyrave te reja te 2)  

Rritja e efikasitetit te mbikqyrjes se te denuarve me denim alternativ, nepermjet uljes se numrit mesatar te denuarve, qe mbikqyren nga 1 

specialist i Sherbimit te proves, nga 70 te mbikqyrur per specialist, ne 65 te mbikqyrur per specialist ;nepermjet hapjaes te zyrave te reja te 3) 

Rritja e efikasitetit te mbikqyrjes se te denuarve me denim alternativ, nepermjet uljes se numrit mesatar te denuarve, qe mbikqyren nga 1 

specialist i Sherbimit te Proves, nga 65 te mbikqyrur per specialist , ne 60 te mbikqyrur per specialist  ; nepermjet hapjaes te zyrave te reja te

Përshkrimi
Koordinimi dhe mbikqyrja e punes ne zyrat vendore, sherbim mbeshtetes per zyrat vendore.

Objektivat

 0) sherbimit te proves ne ata rrethe   ku nuk ka, kjo sipas percaktimeve te VKM nr.302 , date 25.03.2009; Mbajtja  e normes se recidivizmit 

brenda periudhes se mbikqyrjes deri ne nivelin e  2% , me synim uljen e kesaj norme ne nivelin me te ulet 1) sherbimit te proves ne ata rrethe   

ku nuk ka, kjo sipas percaktimeve te VKM nr.302 , date 25.03.2009; Mbajtja e normes se recidivizmit brenda periudhes se mbikqyrjes deri ne 

nivelin e 2%,me synim uljen e kesaj norme ne nivelin me te ulet. 2) sherbimit te proves ne ata rrethe   ku nuk ka, kjo sipas percaktimeve te 

VKM nr.302 , date 25.03.2009  ,  3);.Mbajtja e normes se recidivizmit brenda periudhes se mbikqyrjes ne nivelin e 2 %, me synim uljen e 

kesaj norme ne nivelin me te ulet. 3) sherbimit te proves ne ata rrethe   ku nuk ka, kjo sipas percaktimeve te VKM nr.302 , date  25.03.2009; 

51.3 0 7.7

Shpenzime jashte projekteve

MIrefunksionimi i Sherbimit te Proves

Sasia 0 0 -7.1

Totali i Shpenzimeve 51.3 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 48,904.0

mijëra lekë 4,075.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Sistemi i Burgjeve

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

Totali i Shpenzimeve 74,221.0 74,221.0 74,221.0

Shpenzime për njësi 6,185.08 6,185.08 6,185.08

Sasia muaj

2015 2016 2017

12 12 12

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

 1). Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi, nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 2% në vitin 2014; Shërbimi 

shëndetësor ndaj të dënuarve dhe të paraburgosurve në 11 orë/muaj; Raporti të burgosur për 1 polic në 1.6;Nr. i institucioneve të survejuara me sisteme kamerizimi 

bashkëkohore në regjimet e brendshme dhe rrethues në 20 në vitin 2014 me sipërfaqe e survejuar në , 80% në vitin 2014, ; Numri i arratisjeve 0;  2). Trajtimi human 

i të dënuarve dhe paraburgosurve, nëpërmjet mbajtjes së normës ushqimore për të dënuarit e papunësuar dhe të miturit në 2615 kalori, për të dënuarit e sëmurë në 

3345 kalori; Numri i të punësuarve brenda sistemit të burgjeve në 606; Rritjes së orëve të aktiviteteve social-kulturore dhe sportive në 82 orë/muaj për të burgosur 

në 2014,Rritjes së numrit të aktiviteteve social-kulturore dhe sportive në 55 në vitin 2014 ;Rritjes së kohës së këshillimit në 2,9 ore/muaj në viti 2014  3). Rritja 

profesionale e stafit që shërben në Sistemin e Burgjeve nëpërmjet trajnimit të stafit në  37% në vitin  2014, .

 1). Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi, nëpërmjet uljes së mbipopullimit në 1% në vitin 2015; Shërbimi 

shëndetësor ndaj të dënuarve dhe të paraburgosurve në 11 orë/muaj; Raporti të burgosur për 1 polic në 1.6;Nr. i institucioneve të survejuara me sisteme kamerizimi 

bashkëkohore në regjimet e brendshme dhe rrethues në 20 ne vitin 2015 me siperfaqe e survejuar në 85% në vitin 2015,Numri i arratisjeve 0.Cilësia e jetës në burg 

të rritet në 9.5  2). rajtimi human i të dënuarve dhe paraburgosurve, nëpërmjet mbajtjes së normës ushqimore për të dënuarit e papunësuar dhe të miturit në 2615 

kalori, për të dënuarit e sëmurë ëe 3345 kalori; Numri i të punësuarve brenda sistemit të burgjeve në 606; Rritjes së orëve të aktiviteteve social-kulturore dhe 

sportive në 84 orë/muaj për të burgosur në 2015,Rritjes së numrit të aktiviteteve social-kulturore dhe sportive në , 57 në vitin 2015 ; Rritjes së kohës së këshillimit 

në 3 orë/muaj në vitin 2015  3). Numri i rasteve të konstatuara të ushtrimit të dhunës të mbahet 0; Rritja profesionale e stafit që shërben në Sistemin e Burgjeve 

nëpërmjet trajnimit të stafit në  39% ne viti 2015 .

 1). Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi, nëpërmjet uljes së mbipopullimit në 0.5% në v.2016; Shërbimi 

shëndetësor ndaj të dënuarve dhe të paraburgosurve në 11 orë/muaj; Raporti të burgosur për 1 polic në 1.6; Nr. i institucioneve të survejuara me sisteme 

kamerizimi bashkëkohore në regjimet e brendshme dhe rrethues në 21 në viti 2016 me sipërfaqe e survejuar në, 90% në vitin 2016, Numri i arratisjeve 0;Cilësia e 

jetës në burg të rritet në 9.6  2). `Trajtimi human i të dënuarve dhe paraburgosurve, nëpërmjet mbajtjes së normës ushqimore për të dënuarit e papunësuar dhe të 

miturit në 2615 kalori, për të dënuarit e sëmurë në 3345 kalori; Numri i të punësuarve brenda sistemit të burgjeve në 606; Rritjes së orëve të aktiviteteve social-

kulturore dhe sportive në 86 orë/muaj për të burgosur në 2016, Rritjes së numrit të aktiviteteve social-kulturore dhe sportive në , 60 në vitin 2016 ; Rritjes së kohës 

së këshillimit në 3.1 orë/muaj në viti 2016.  3). Numri i rasteve të konstatuara të ushtrimit të dhunës të mbahet 0; Rritja profesionale e stafit që shërben në Sistemin 

e Burgjeve nëpërmjet trajnimit të stafit në  40% në viti 2016 .

 1). Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi, nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 0% në viti 2017; Shërbimi 

shëndetësor ndaj të dënuarve dhe të paraburgosurve në 11 orë/muaj; Raporti të burgosur për 1 polic në 1.6; Nr. i institucioneve të survejuara me sisteme 

kamerizimi bashkëkohore në regjimet e brëndshme dhe rrethues në 22 në vitin 2017 me sipërfaqe e survejuar në , 95% në vitin 2017; Numri i arratisjeve 0;  2). 

`Trajtimi human i të dënuarve dhe paraburgosurve, ëepërmjet mbajtjes së normës ushqimore për të dënuarit e papunësuar dhe të miturit në 2615 kalori, për të 

dënuarit e sëmurë në 3345 kalori; Numri i të punësuarve brenda sistemit të burgjeve në 606; Rritjes së orëve të aktiviteteve social-kulturore dhe sportive në 87 

orë/muaj për të burgosur në 2017; Rritjes së numrit të aktiviteteve social-kulturore dhe sportive në , 62 në viti 2017 ;  3). Numri i rasteve të konstatuara të ushtrimit 

të dhunës të mbahet 0; Rritja profesionale e stafit që shërben në Sistemin e Burgjeve nëpërmjet trajnimit të stafit në  42% në viti 2017 .

 Sipas ligjit  Nr.8328, datë 16.04.1998 "Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim", i ndryshuar, si dhe ligjin Nr.10032, datë 11.012.2008 "Për Policinë e 

Burgjeve",deri në vitin 2015 synohet: mbipopullimi të ulet  1% ;orë shërbimi shëndetsor në muaj 11 orë; raporti të burgosur-polic 1:1.6; nr IEVP me sisteme 

kamerash 24; % e sip. të IEVP me kamerizim 100%; nr arratisjeve 0;cilësia e jetës në burg 9; norma ushqimore 2.615 k.kalori, 3.033 k.kalori, 3.345 k.kalori; Nr i të 

dënuarve të punësuar 606; nr. aktivitete kulturore 57; orë aktivitetesh për të burgosurit në muaj 80; orë në muaj terapi 2.8; raste dhune 0; % e stafit të trainuar 39%.    

"  Përmirësimi i infrastrukturës dhe elementeve të sigurisë për trajtimin e të dënuarve dhe të paraburgosurve sipas standarteve të përafruara me standartet e BE-s, 

përmirësimi i kushteve të jetës dhe shëndetit dhe krijimi i konditave për rehabilitimin e të dënuarve dhe përgatitjen e tyre për ri-integrim në shoqëri, modernizimi i 

sistemit të komunikimit nëpërmjet paisjeve dhe teknologjisë së informacionit. Rritja e përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit, nëpërmjet rritjes së numrit të 

inspektimeve, dhe kualifikimit profesional (trajnimet).  "                                        

51.8 0 0

* Akomodimi i të paraburgosurve në ambientet përkatëse në pritje të vendimeve gjyqësore, dhe zbatimi i vendimeve gjyqësore për personat që marrin dënimin 

sipas shkallëve të sigurisë në burg, në përputhje me strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim. * Ofrimi i punësimit të favorshëm për të paraburgosurit dhe të 

dënuarit * Menaxhimi dhe realizimi i buxhetit të akorduar për zhvillimin e aktivitetit në burgje dhe paraburgim. Përmirësimi i infrastrukturës dhe sigurisë të sistemit të 

burgjeve,  përmirësimi i trajtimit dhe sigurimi i të drejtave humane, sigurimi i të drejtave të fëmijëve, forcimi i inspektimeve dhe adresimi i rekomandimeve të Avokatit 

të Popullit.                    

*Akomodimi i te paraburgosurve ne ambientet perkatese ne pritje te vendimeve gjyqesore, dhe ybatimi i vendimeve gjyqesore per personat qe marrin denimin sipas 

shkalleve te sigurise ne burg, ne eprputhje me strategjine kombetare per zhvillim dhe integrim. * Ofrimi i punesimit te favorshem per te paraburgosurit dhe te 

denuarit * Menaxhimi dhe realiyimi i buxhetit te akorduar per zhvillimin e aktivitetit ne burgje dhe paraburgime.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 51.8 0 0

Shpenzime për njësi



 Projekti 00342

 Produkti A

Viti Aktual

2014

5500

mijëra lekë 451,549.0

mijëra lekë 82.1

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00342

 Produkti B

Viti Aktual

2014

2640

mijëra lekë 3,049.0

mijëra lekë 1.15

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00342

 Produkti C

Viti Aktual

2014

538

mijëra lekë 296,061.0

mijëra lekë 550.3

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00342

 Produkti D

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nr. te denuarish

2015 2016 2017

5500 6000 5500

Trajtimi me norme ushqimore e te denuarve.

Përshkrimi
Puna e stafit perkates, per sigurimin ushqimor te te denuarve.

Objektivat

 0) Trajtimi human i të dënuarve dhe paraburgosurve¿ nëpërmjet mbajtjes së normës ushqimore për të dënuarit e papunësuar dhe të miturit 

në 2615 kalori, për të dënuarit e sëmurë në 3345 kalori; Numri i të punësuarve brenda sistemit të burgjeve në 606; Rritjes së orëve të 

aktiviteteve social-kulturore dhe sportive në 82 orë/muaj për të burgosur në 2014,Rritjes së numrit të aktiviteteve social-kulturore dhe sportive 

në 55 në vitin 2014 ;Rritjes së kohës së këshillimit në 2,9 ore/muaj në viti 2014 1) rajtimi human i të dënuarve dhe paraburgosurve¿ 

nëpërmjet mbajtjes së normës ushqimore për të dënuarit e papunësuar dhe të miturit në 2615 kalori, për të dënuarit e sëmurë ëe 3345 kalori; 

Numri i të punësuarve brenda sistemit të burgjeve në 606; Rritjes së orëve të aktiviteteve social-kulturore dhe sportive në 84 orë/muaj për të 

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia Numri i stafit me uniforme

2015 2016 2017

2800 2800 2800

Përshkrimi
Trajnimi i stafif policor nga qendra e trajnimit

Objektivat

 0) Rritja profesionale e stafit që shërben në Sistemin e Burgjeve nëpërmjet trajnimit të stafit në  37% në vitin  2014, . 1) Numri i rasteve të 

konstatuara të ushtrimit të dhunës të mbahet 0; Rritja profesionale e stafit që shërben në Sistemin e Burgjeve nëpërmjet trajnimit të stafit në  

39% ne viti 2015 . 2) Numri i rasteve të konstatuara të ushtrimit të dhunës të mbahet 0; Rritja profesionale e stafit që shërben në Sistemin e 

Burgjeve nëpërmjet trajnimit të stafit në  40% në viti 2016 . 3) Numri i rasteve të konstatuara të ushtrimit të dhunës të mbahet 0; Rritja 

profesionale e stafit që shërben në Sistemin e Burgjeve nëpërmjet trajnimit të stafit në  42% në viti 2017 .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

1.6 -0.1 9.1

Shpenzime jashtë projekteve

staf i trajnuar nga qendra e tjajnimit

Sasia 0 9.1 -8.3

Totali i Shpenzimeve 1.6 9 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 458,569.0 500,000.0 500,000.0

Shpenzime për njësi 83.38 83.33 90.91

Sasia numri i te denuarve  te semu

2015 2016 2017

538 606 606

Përshkrimi
Trajtimi i te denuarve me sherbim shendetesor

Objektivat

 0) Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi¿ nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 2% në 

vitin 2014; Shërbimi shëndetësor ndaj të dënuarve dhe të paraburgosurve në 11 orë/muaj; Raporti të burgosur për 1 polic në 1.6;Nr. i 

institucioneve të survejuara me sisteme kamerizimi bashkëkohore në regjimet e brendshme dhe rrethues në 20 në vitin 2014 me sipërfaqe e 

survejuar në , 80% në vitin 2014, ; Numri i arratisjeve 0;      1) ¿Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme 

sigurie dhe strehimi¿ nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 1% në vitin 2015; Shërbimi shëndetësor ndaj të dënuarve dhe të paraburgosurve 

në 11 orë/muaj; Raporti të burgosur për 1 polic në 1.6;Nr. i institucioneve të survejuara me sisteme kamerizimi bashkëkohore në regjimet e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-7.2 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

te denuar te trajtuar me sherbim shendetesor

Sasia 6.1 0 0

Totali i Shpenzimeve -1.6 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 3,000.0 3,000.0 3,000.0

Shpenzime për njësi 1.07 1.07 1.07

Përshkrimi
Mbajtja e te denuarve dhe te paaburgosurve ne kuste sigurie nga trupa policore

Objektivat

 0) Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi¿ nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 2% në 

vitin 2014; Shërbimi shëndetësor ndaj të dënuarve dhe të paraburgosurve në 11 orë/muaj; Raporti të burgosur për 1 polic në 1.6;Nr. i 

institucioneve të survejuara me sisteme kamerizimi bashkëkohore në regjimet e brendshme dhe rrethues në 20 në vitin 2014 me sipërfaqe e 

survejuar në , 80% në vitin 2014, ; Numri i arratisjeve 0;      1) ¿Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme 

0.8 -9 0

Shpenzime jashtë projekteve

Mbajtja e te denuarve dhe te paaburgosurve ne kuste sigurie

Sasia 0 12.6 0

Totali i Shpenzimeve 0.8 2.5 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 298,374.0 305,874.0 305,874.0

Shpenzime për njësi 554.6 504.74 504.74



Viti Aktual

2014

2999

mijëra lekë 2,286,420.0

mijëra lekë 762.39

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00342

 Produkti E

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 740,161.0

mijëra lekë 61,680.08

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02574

 Produkti F

Viti Aktual

2014

1.5

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 2,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03605

 Produkti G

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 750,000.0

mijëra lekë 250,000.0

Sasia staf policor

2015 2016 2017

2999 2999 2999

Objektivat survejuar në , 80% në vitin 2014, ; Numri i arratisjeve 0;      1) ¿Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme 

sigurie dhe strehimi¿ nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 1% në vitin 2015; Shërbimi shëndetësor ndaj të dënuarve dhe të paraburgosurve 

në 11 orë/muaj; Raporti të burgosur për 1 polic në 1.6;Nr. i institucioneve të survejuara me sisteme kamerizimi bashkëkohore në regjimet e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia muaj

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi
Drejtimi dhe zhvillimi normal i funksionimit te  pergjithshem te aktivitetit ne sistemin e  burgjeve

Objektivat

 0) Trajtimi human i të dënuarve dhe paraburgosurve¿ nëpërmjet mbajtjes së normës ushqimore për të dënuarit e papunësuar dhe të miturit 

në 2615 kalori, për të dënuarit e sëmurë në 3345 kalori; Numri i të punësuarve brenda sistemit të burgjeve në 606; Rritjes së orëve të 

aktiviteteve social-kulturore dhe sportive në 82 orë/muaj për të burgosur në 2014,Rritjes së numrit të aktiviteteve social-kulturore dhe sportive 

në 55 në vitin 2014 ;Rritjes së kohës së këshillimit në 2,9 ore/muaj në viti 2014 1) rajtimi human i të dënuarve dhe paraburgosurve¿ 

nëpërmjet mbajtjes së normës ushqimore për të dënuarit e papunësuar dhe të miturit në 2615 kalori, për të dënuarit e sëmurë ëe 3345 kalori; 

Numri i të punësuarve brenda sistemit të burgjeve në 606; Rritjes së orëve të aktiviteteve social-kulturore dhe sportive në 84 orë/muaj për të 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-1.7 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Drejtimi dhe zhvillimi normal i funksionimit te  pergjithshem te sistemit te burgjeve

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -1.7 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,248,225.0 2,248,225.0 2,248,225.0

Shpenzime për njësi 749.66 749.66 749.66

Sasia nr.projekteve

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
projekte per investime te reja

Objektivat

 0) Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi¿ nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 2% në 

vitin 2014; Shërbimi shëndetësor ndaj të dënuarve dhe të paraburgosurve në 11 orë/muaj; Raporti të burgosur për 1 polic në 1.6;Nr. i 

institucioneve të survejuara me sisteme kamerizimi bashkëkohore në regjimet e brendshme dhe rrethues në 20 në vitin 2014 me sipërfaqe e 

survejuar në , 80% në vitin 2014, ; Numri i arratisjeve 0;      1) ¿Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme 

sigurie dhe strehimi¿ nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 1% në vitin 2015; Shërbimi shëndetësor ndaj të dënuarve dhe të paraburgosurve 

në 11 orë/muaj; Raporti të burgosur për 1 polic në 1.6;Nr. i institucioneve të survejuara me sisteme kamerizimi bashkëkohore në regjimet e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-2.7 0.3 0

STUDIM PROJEKTIME

projekte te perftuara

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -2.7 0.3 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 720,252.0 722,321.0 722,321.0

Shpenzime për njësi 60,021.0 60,193.42 60,193.42

Sasia numer burgje

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
ndertimi i burgjeve te reja

Objektivat

 0) Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi¿ nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 2% në 

vitin 2014; Shërbimi shëndetësor ndaj të dënuarve dhe të paraburgosurve në 11 orë/muaj; Raporti të burgosur për 1 polic në 1.6;Nr. i 

institucioneve të survejuara me sisteme kamerizimi bashkëkohore në regjimet e brendshme dhe rrethues në 20 në vitin 2014 me sipërfaqe e 

survejuar në , 80% në vitin 2014, ; Numri i arratisjeve 0;      1) ¿Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme 

sigurie dhe strehimi¿ nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 1% në vitin 2015; Shërbimi shëndetësor ndaj të dënuarve dhe të paraburgosurve 

në 11 orë/muaj; Raporti të burgosur për 1 polic në 1.6;Nr. i institucioneve të survejuara me sisteme kamerizimi bashkëkohore në regjimet e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

 IPA

financim i huaj

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03625

 Produkti I

Viti Aktual

2014

7

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 1,428.57

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03625

 Produkti J

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 5,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Sasia numer pajisjesh

2015 2016 2017

5 6 7

Përshkrimi
Krijimi i kushteve nepermjet blerjeve te pajisjeve per sistemin e burgjeve

Objektivat

 0) Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi¿ nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 2% në 

vitin 2014; Shërbimi shëndetësor ndaj të dënuarve dhe të paraburgosurve në 11 orë/muaj; Raporti të burgosur për 1 polic në 1.6;Nr. i 

institucioneve të survejuara me sisteme kamerizimi bashkëkohore në regjimet e brendshme dhe rrethues në 20 në vitin 2014 me sipërfaqe e 

survejuar në , 80% në vitin 2014, ; Numri i arratisjeve 0;      1) ¿Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme 

sigurie dhe strehimi¿ nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 1% në vitin 2015; Shërbimi shëndetësor ndaj të dënuarve dhe të paraburgosurve 

në 11 orë/muaj; Raporti të burgosur për 1 polic në 1.6;Nr. i institucioneve të survejuara me sisteme kamerizimi bashkëkohore në regjimet e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

PERMIRESIMI KUSHTEVE FIZIKE NE IEVP NEPERMJET PERMIRESIMIT TE INFRASTRUKTURES

blerje pajisje zyrash

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Sasia nr.institucionesh

2015 2016 2017

3 4 5

Përshkrimi
permiresimi i infrastruktures

Objektivat

 0) Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme sigurie dhe strehimi¿ nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 2% në 

vitin 2014; Shërbimi shëndetësor ndaj të dënuarve dhe të paraburgosurve në 11 orë/muaj; Raporti të burgosur për 1 polic në 1.6;Nr. i 

institucioneve të survejuara me sisteme kamerizimi bashkëkohore në regjimet e brendshme dhe rrethues në 20 në vitin 2014 me sipërfaqe e 

survejuar në , 80% në vitin 2014, ; Numri i arratisjeve 0;      1) ¿Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve në kushte të përshtatshme 

sigurie dhe strehimi¿ nëpërmjet uljes së mbipopullimit në , 1% në vitin 2015; Shërbimi shëndetësor ndaj të dënuarve dhe të paraburgosurve 

në 11 orë/muaj; Raporti të burgosur për 1 polic në 1.6;Nr. i institucioneve të survejuara me sisteme kamerizimi bashkëkohore në regjimet e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

40 -16.7 -14.3

PERMIRESIMI KUSHTEVE FIZIKE NE IEVP NEPERMJET PERMIRESIMIT TE INFRASTRUKTURES

permiresimi i infrastruktures

Sasia -28.6 20 16.7

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 2,000.0 1,666.67 1,428.57

 1). Rritja e numurit te titujve ekzekutiv ne masen 10% krahasuar me vitin 2013  2). Permiresimi i infrastruktures, sigurimi i ambjenteve dhe pajisja me mjete 

logjistike bashkekohore per permiresimin e punes ne Sherbimin Permbarimor Gjyqesor.  3). Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te 

punonjesve, nepermejt trajnimeve me eprsonat e fushes, motivimi dhe forcimin e kapaciteteve ne administrate, ne konkurence me Sherbimin Permbarimor Privat.

 1). Rritja e numurit te titujve ekzekutiv ne masen 10% krahasuar me vitin 2014  2). Permiresimi i infrastruktures, sigurimi i ambjenteve dhe pajisja me mjete 

logjistike bashkekohore per permiresimin e punes ne Sherbimin Permbarimor Gjyqesor.  3). Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te 

punonjesve, nepermejt trajnimeve me eprsonat e fushes, motivimi dhe forcimin e kapaciteteve ne administrate, ne konkurence me Sherbimin Permbarimor Privat.

Ekzekutimi i titujve ekzekutiv në përputhje me ligjin.Respektimi i afateve ligjore për ekzekutimin e titujve ekzekutiv.

Rritja e numurit te titujve ekzekutiv ne masen 10% krahasuar me vitin pararardhes si dhe rritja e ceshtjeve qe do tu jepen zgjidhje ligjore ne masen 10%, nepermejt 

kompletimit te infrastruktures,  logjistikes dhe rritjes se aftesive profesionale te punonjesve

-46.7 -6.3 -20

Realizimi i objektivave te Sherbimit Permbarimor Gjyqesor ne perputhje me ligjin.Respektimin rigoroz i afateve ligjore, per kryerjen e veprimeve proceduriale te 

percaktuara per ekzekutimin e titujve ekzekutive.Rritja e numurit te titujve ekzekutiv ne masen 10% krahasuar me vitin pararardhes si dhe rritja e ceshtjeve qe do tu 

jepen zgjidhje ligjore ne masen 10%, nepermejt kompletimit te infrastruktures,  logjistikes dhe rritjes se aftesive profesionale te punonjesve.

Sasia 200 33.3 25

Totali i Shpenzimeve 60 25 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 8,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 2,666.67 2,500.0 2,000.0



Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00350

 Produkti A

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 36,685.0

mijëra lekë 3,057.08

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00350

 Produkti B

Viti Aktual

2014

9680

mijëra lekë 68,795.0

mijëra lekë 7.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Shpenzime jashtë projekteve

Menaxhimi i Sherbimit Permbarimor Gjyqesor.

Përshkrimi
Puna e stafit te Sherbimit, per plotesimin e objektivabe te parashikuara.

Objektivat

 0) Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te punonjesve, nepermejt trajnimeve me eprsonat e fushes, motivimi dhe 

forcimin e kapaciteteve ne administrate, ne konkurence me Sherbimin Permbarimor Privat. 1) Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes 

profesionale te punonjesve, nepermejt trajnimeve me eprsonat e fushes, motivimi dhe forcimin e kapaciteteve ne administrate, ne konkurence 

me Sherbimin Permbarimor Privat. 2) Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te punonjesve, nepermejt trajnimeve me 

eprsonat e fushes, motivimi dhe forcimin e kapaciteteve ne administrate, ne konkurence me Sherbimin Permbarimor Privat. 3) Rritja e 

cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te punonjesve, nepermejt trajnimeve me eprsonat e fushes, motivimi dhe forcimin e 

punonjesve, nepermejt trajnimeve me eprsonat e fushes, motivimi dhe forcimin e kapaciteteve ne administrate, ne konkurence me Sherbimin Permbarimor Privat.

 1). Rritja e numurit te titujve ekzekutiv ne masen 10% krahasuar me vitin 2015  2). Permiresimi i infrastruktures, sigurimi i ambjenteve dhe pajisja me mjete 

logjistike bashkekohore per permiresimin e punes ne Sherbimin Permbarimor Gjyqesor.  3). Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te 

punonjesve, nepermejt trajnimeve me eprsonat e fushes, motivimi dhe forcimin e kapaciteteve ne administrate, ne konkurence me Sherbimin Permbarimor Privat.

 1). Rritja e numurit te titujve ekzekutiv ne masen 10% krahasuar me vitin 2016  2). Permiresimi i infrastruktures, sigurimi i ambjenteve dhe pajisja me mjete 

logjistike bashkekohore per permiresimin e punes ne Sherbimin Permbarimor Gjyqesor.  3). Rritja e cilesise se sherbimit nepermjet rritjes profesionale te 

punonjesve, nepermejt trajnimeve me eprsonat e fushes, motivimi dhe forcimin e kapaciteteve ne administrate, ne konkurence me Sherbimin Permbarimor Privat.

Infrastrukturë e kompletuar dhe funksionale .Baze llogjistike solide dhe operative .Kapacitete njerzore te afta profesionalisht dhe te motivuar ne kryerjen e detyrave.

Përshkrimi
Ekzekutimi i titujve ekzekutive nga zyrat permbarimore vendore. Rritja e numrit te titujve ekzekutive te ekzekutuara.

Objektivat  0) Rritja e numurit te titujve ekzekutiv ne masen 10% krahasuar me vitin 2013 1) Rritja e numurit te titujve ekzekutiv ne masen 10% 

krahasuar me vitin 2014 2) Rritja e numurit te titujve ekzekutiv ne masen 10% krahasuar me vitin 2015 3) Rritja e numurit te titujve ekzekutiv 

ne masen 10% krahasuar me vitin 2016

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-1.3 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Tituj ekzekutiv te ekzekutuara.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -1.3 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 36,225.0 36,225.0 36,225.0

Shpenzime për njësi 3,018.75 3,018.75 3,018.75

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nr. muajsh

2015 2016 2017

12 12 12

Pranimi, shqyrtimi, vlerësimi dhe trajtimi me vendim, i kërkesave të subjekteve të shpronësuara për njohjen, kthimin, kompensimin në të holla dhe formave të tjera 

të përcaktuara në ligj, duke respektuar proçedurat ligjore.     

Pranimi, shqyrtimi, vlerësimi dhe trajtimi me vendim, i kërkesave të subjekteve të shpronësuara për njohjen, kthimin, kompensimin në të holla dhe formave të tjera 

të përcaktuara në ligj, duke respektuar proçedurat ligjore.

Proçesi i njohjes, kthimit dhe kompensimit të pronave në favor të subjekteve të shpronësuara, ka për qëllim:    1. Njohjen, kthimin apo kompensimin e pronës tek 

pronari legjitim   2. Kompensimin e saj sipas formave të përcaktuara në ligj, fzik apo në të holla, në rastet kur kthimi i pronës është i pamundur.

-9.8 -9.1 -9.1

Sasia 10 10 10

Totali i Shpenzimeve -0.8 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 68,275.0 68,275.0 68,275.0

Shpenzime për njësi 6.41 5.83 5.3

Sasia nr. titujsh

2015 2016 2017

10648 11713 12884



Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 01104

 Produkti A

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 6,530.0

mijëra lekë 3,265.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01104

 Produkti B

 1). Shqyrtimin e kërkesave/dosjeve të mbartura nga ish  ZRKKP në Qarqe; trajtimin e të gjitha dosjeve  që vijnë nga gjykata për rivendosje në afat. 2) Miratimi i 

skemës përfundimtare efektive dhe realiste , përfshirë afatet dhe opsionet për kompensim të plotë, të drejtë dhe përfundimtar të pronave  3) Pranimin,  shqyrtimin 

dhe trajtim me vendim i  kërkesave të subjekteve për tjetërsim të oborreve në përdorim dhe sipërfaqeve shtetërore të tokës me cilësi të veçanta, dhënja e 

vendimeve përbrenda afateve kohore. 4) Analizë për faturën financiare të shtetit në drejtim të kompensimit të subjekteve të shpronësuar mbi krijimin e një baze të 

dhënash arkivore dixhitale. 5) Rritja e efektivitetit dhe përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të AKKP-së. 6) Ekzekutimi me përparësi dhe i shpejtë i vendimeve 

për kthimin ose kompensimin, që kanë marrë formë të prerë, sipas detyrimeve të GJEDNJ;   7) Përditësimi i informacionit të AKKP-së me të gjitha aktet 

administrative apo gjyqësore, që kanë lidhje me veprimtarinë e këtij institucion. 8)  Zgjerimi i burimeve për konsolidimin e fondit financiar  dhe fondit fizik në 

përputhje edhe me planet kombëtare/rajonale/ vendore të zhvillimit urban. 9) Përfundimi i rishikimit të metodikës së vlerësimit të pronës dhe krijimi i sistemit dixhital 

për përpilimin e hartës së tokës me vlerat e reja.    

1) Përfundimin e proçesit të njohjes dhe kthimit të pronës, brënda afatit ligjor të përcaktuar në ligj,  2) Ristrukturimi i AKKP-së me qëllim përmirësimin e funksioneve 

për proçesin e kompensimit pas një analize të funksioneve dhe eficencës së saj; 3) Pranimin , shqyrtimin dhe trajtim me vendim i  kërkesave të subjekteve për 

tjetërsim të oborreve në përdorim dhe sipërfaqeve shtetërore të tokës me cilësi të veçanta, dhënja e vendimeve përbrenda afateve kohore. 4) Zgjerimi i burimeve 

për konsolidimin e fondit financiar   në përputhje edhe me planet kombëtare/rajonale/ vendore të zhvillimit urban. 5) Zgjerimi i burimeve për konsolidimin e  fondit 

fizik në përputhje edhe me planet kombëtare/rajonale/ vendore të zhvillimit urban.                                                                                                                                      

dhe zbatimi i skemës së re për shpërndarjen e këtij fondi. 6) Ekzekutimi me përparësi dhe i shpejtë i vendimeve për kthimin ose kompensimin, që kanë marrë formë 

të prerë, sipas detyrimeve të GJEDNJ;  7) Përditësimi i informacionit të AKKP-së me të gjitha aktet administrative apo gjyqësore, që kanë lidhje me veprimtarinë e 

këtij institucioni.  8) Rritja e efektivitetit dhe përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të AKKP-së.  

 1) Pranimin, shqyrtimin dhe trajtim me vendim i  kërkesave të subjekteve për tjetërsim të oborreve në përdorim dhe sipërfaqeve shtetërore të tokës me cilësi të 

veçanta, dhënja e vendimeve përbrenda afateve kohore. 2) Zgjerimi i burimeve për konsolidimin e fondit financiar   në përputhje edhe me planet 

kombëtare/rajonale/ vendore të zhvillimit urban.  3) Zgjerimi i burimeve për konsolidimin e  fondit fizik në përputhje edhe me planet kombëtare/rajonale/ vendore të 

zhvillimit urban dhe zbatimi i skemës së re për shpërndarjen e këtij fondi.  4) Ekzekutimi me përparësi dhe i shpejtë i vendimeve për kthimin ose kompensimin, që 

kanë marrë formë të prerë, sipas detyrimeve të GJEDNJ;  5) Përditësimi i informacionit të AKKP-së me të gjitha aktet administrative apo gjyqësore, që kanë lidhje 

me veprimtarinë e këtij institucioni. 6)  Rritja e efektivitetit dhe përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të AKKP-së.  

 1) Pranimin, shqyrtimin dhe trajtim me vendim i  kërkesave të subjekteve për tjetërsim të oborreve në përdorim dhe sipërfaqeve shtetërore të tokës me cilësi të 

veçanta, dhënja e vendimeve përbrenda afateve kohore. 2) Zgjerimi i burimeve për konsolidimin e fondit financiar   në përputhje edhe me planet 

kombëtare/rajonale/ vendore të zhvillimit urban.  3) Zgjerimi i burimeve për konsolidimin e  fondit fizik në përputhje edhe me planet kombëtare/rajonale/ vendore të 

zhvillimit urban dhe zbatimi i skemës së re për shpërndarjen e këtij fondi.  4) Ekzekutimi me përparësi dhe i shpejtë i vendimeve për kthimin ose kompensimin, që 

kanë marrë formë të prerë, sipas detyrimeve të GJEDNJ; 5) Përditësimi i informacionit të AKKP-së me të gjitha aktet administrative apo gjyqësore, që kanë lidhje 

me veprimtarinë e këtij institucioni. 6)  Rritja e efektivitetit dhe përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të AKKP-së.  

 Përshpejtimin e vendim-marrjes me qellim përmbushjen brenda afateve legjislative për trajtimin e pronësisë duke mos krijuar pengesa administrative  Trajtimi i 

vendimeve në perputhje me ligjin nr. 9235, datë 20.07.2004 (i ndryshuar) dhe Konventen Europiane të të Drejtave të Njeriut.  Unifikimi i vendimarrjes në shqyrtimin 

e kerkesave akoma të pashqyrtuara nga subjektet e shpronësuara, kjo dhe si pasojë e përqendrimit të institucionit të AKKP-së  në Tiranë.  Kordinimi më i  mirë me 

institucionet paralele në detyrimin e ndersjelltë me qellim rritjen e efiktivitetit dhe përmbushjes së qellimit kryesor.Bashkëpunimi ndërsektorjal brenda institucionit në 

mënyre të trajtimit me të shpejtë dhe efektive me qellim përshpejtimin e vendimmarjes në realizimin e dosjeve te prapambetura.

Sasia 150 3900 0

Totali i Shpenzimeve 0 799.6 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 6,527.0 58,720.0 58,720.0

Shpenzime për njësi 1,305.4 293.6 293.6

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numër vendimesh.

2015 2016 2017

5 200 200

Shpenzime jashtë projekteve

Kompensimi fizik i subjekteve të shpronësuara dhe shpërndarja e fondit të kompensimit fizik  në varësi të fondit fizik të tokave dhe

Përshkrimi Kryerja e veprimeve të nevojshme në zbatim të legjislacionit në fuqi për shqyrtimin e   kërkesave të subjekteve të shpronësuara dhe realizimin 

e të drejtës së kompensimit  fizik në varësi të fondit fizik të tokave dhe objekteve  të vënë ne dispozicion.

Objektivat

 0) 5) Rritja e efektivitetit dhe përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të AKKP-së 1) 5) Zgjerimi i burimeve për konsolidimin e  fondit fizik në 

përputhje edhe me planet kombëtare/rajonale/ vendore të zhvillimit urban.                                                                                                               

dhe zbatimi i skemës së re për shpërndarjen e këtij fondi.       2)  5) Përditësimi i informacionit të AKKP-së me të gjitha aktet administrative 

apo gjyqësore, që kanë lidhje me veprimtarinë e këtij institucioni.     3)  5) Përditësimi i informacionit të AKKP-së me të gjitha aktet 

administrative apo gjyqësore, që kanë lidhje me veprimtarinë e këtij institucioni.    

Përshkrimi Monitorimi dhe mbikqyrja e të gjitha veprimeve proçeduriale dhe afateve të posaçme administrative për çdo kërkesë për njohje , kthimin apo 

kompensimin e pronës.

Objektivat

 0)  1)Shqyrtimin e kërkesave/dosjeve të mbartura nga ish  ZRKKP në Qarqe; trajtimin e të gjitha dosjeve  që vijnë nga gjykata për rivendosje 

në afat. 1) 1) Përfundimin e proçesit të njohjes dhe kthimit të pronës, brënda afatit ligjor të përcaktuar në ligj,    2) 1) Pranimin, shqyrtimin dhe 

trajtim me vendim i  kërkesave të subjekteve për tjetërsim të oborreve në përdorim dhe sipërfaqeve shtetërore të tokës me cilësi të veçanta, 

dhënja e vendimeve përbrenda afateve kohore.       3) 1) Pranimin, shqyrtimin dhe trajtim me vendim i  kërkesave të subjekteve për tjetërsim 

të oborreve në përdorim dhe sipërfaqeve shtetërore të tokës me cilësi të veçanta, dhënja e vendimeve përbrenda afateve kohore.      

-60 -77.5 0

Shpenzime jashtë projekteve

Vendime të marra nga shqyrtimi dhe vlerësimi i kërkesave të subjekteve të shpronësuara. Për njohjen e së drejtës së pronësisë, 



Viti Aktual

2014

550

mijëra lekë 65,300.0

mijëra lekë 118.73

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01104

 Produkti C

Viti Aktual

2014

9

mijëra lekë 250.0

mijëra lekë 27.78

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01104

 Produkti D

Viti Aktual

2014

800

mijëra lekë 1,313,060.0

mijëra lekë 1,641.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01104

 Produkti E

Viti Aktual

2014

50

mijëra lekë 326,120.0

mijëra lekë 6,522.4

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 65,275.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 118.68 0.0 0.0

Sasia Numër vendimesh

2015 2016 2017

550 0 0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia 66.7 -20 16.7

Totali i Shpenzimeve 88 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 470.0 470.0 470.0

Shpenzime për njësi 31.33 39.17 33.57

Sasia Cope

2015 2016 2017

15 12 14

Përshkrimi Prokurimi  i pajisjve elektronike (kompjutra, printra,makina shumefishimi etj.) për lehtësimin e kushteve të punës dhe rritjen e cilësisë për 

realizimin e objektivave të vendosura.

Objektivat

 0) 8)  Zgjerimi i burimeve për konsolidimin e fondit financiar  dhe fondit fizik në përputhje edhe me planet kombëtare/rajonale/ vendore të 

zhvillimit urban       1) 8) Rritja e efektivitetit dhe përmirësimi i kapaciteteve menaxhuese të AKKP-së.  

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Blerje kompjutera, printera dhe pajisje  të tjera nevojshme për përmirësimin e cilësisë së punës dhe rritjes se produktivitetit.

Sasia 1.3 4.9 1.2

Totali i Shpenzimeve 4.6 5.3 4.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,373,055.0 1,446,098.0 1,506,098.0

Shpenzime për njësi 1,695.13 1,701.29 1,751.28

Sasia Numër subjektesh përfituese

2015 2016 2017

810 850 860

Përshkrimi Kryerja e veprimeve të nevojshme në zbatim të legjislacionit në fuqi për shqyrtimin e kërkesave të subjekteve të përftues nga shpërndarja e 

fondeve të të ardhurave nga ALUIZNI.

Objektivat

 0) 4) Analizë për faturën financiare të shtetit në drejtim të kompensimit të subjekteve të shpronësuar mbi krijimin e një baze të dhënash 

arkivore dixhitale      1) 4) Zgjerimi i burimeve për konsolidimin e fondit financiar   në përputhje edhe me planet kombëtare/rajonale/ vendore të 

zhvillimit urban.     2)  4) Ekzekutimi me përparësi dhe i shpejtë i vendimeve për kthimin ose kompensimin, që kanë marrë formë të prerë, 

sipas detyrimeve të GJEDNJ;     3)  4) Ekzekutimi me përparësi dhe i shpejtë i vendimeve për kthimin ose kompensimin, që kanë marrë 

formë të prerë, sipas detyrimeve të GJEDNJ;    

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

12.8 25 -14.3

Shpenzime jashtë projekteve

Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimet informale që përfitojnë kompensim në të holla  ( financ

Sasia 20 16.7 0

Totali i Shpenzimeve 30.7 0 0

Totali i Shpenzimeve 426,110.0 426,098.0 426,098.0

Shpenzime për njësi 7,101.83 6,087.11 6,087.11

Sasia Numer Subjektesh Perfitues

2015 2016 2017

60 70 70

Përshkrimi Kryerja e veprimeve të nevojshme në zbatim të legjislacionit në fuqi për shqyrtimin e   kërkesave të subjekteve të shpronësuara dhe realizimin 

e të drejtës së kompensimit në të holla (financiar) nga fondet buxhetore.

Objektivat

 0) 4) Analizë për faturën financiare të shtetit në drejtim të kompensimit të subjekteve të shpronësuar mbi krijimin e një baze të dhënash 

arkivore dixhitale      1) 4) Zgjerimi i burimeve për konsolidimin e fondit financiar   në përputhje edhe me planet kombëtare/rajonale/ vendore të 

zhvillimit urban.     2)  4) Ekzekutimi me përparësi dhe i shpejtë i vendimeve për kthimin ose kompensimin, që kanë marrë formë të prerë, 

sipas detyrimeve të GJEDNJ;     3)  4) Ekzekutimi me përparësi dhe i shpejtë i vendimeve për kthimin ose kompensimin, që kanë marrë 

formë të prerë, sipas detyrimeve të GJEDNJ;    

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

3.3 0.4 2.9

Shpenzime jashtë projekteve

Kompensimi i pronës në të holla dhe shpërndarja e fondit të kompensimit , në varësi të fondit të vënë ne dispozicion nga buxheti 



% ndryshimit

 Projekti 01104

 Produkti F

Viti Aktual

2014

250

mijëra lekë 19,590.0

mijëra lekë 78.36

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01104

 Produkti G

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 250.0

mijëra lekë 62.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Sherbimet per çeshtjet e biresimeve

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

Shpenzime për njësi

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 19,583.0 19,574.0 19,574.0

Shpenzime për njësi 78.33 78.3 78.3

Sasia Numër vendimesh

2015 2016 2017

250 250 250

Përshkrimi Shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave të subjekteve për tjetërsimin e sipërfaqeve, pronë shtetërore ,oborr në përdorim dhe tjetërsimin me 

kundërshpërblim për llogari të fondit të kompensimit në të holla.

Objektivat

 3) Pranimin,  shqyrtimin dhe trajtim me vendim i  kërkesave të subjekteve për tjetërsim të oborreve në përdorim dhe sipërfaqeve shtetërore 

të tokës me cilësi të veçanta, dhënja e vendimeve përbrenda afateve kohore 3) Pranimin , shqyrtimin dhe trajtim me vendim i  kërkesave të 

subjekteve për tjetërsim të oborreve në përdorim dhe sipërfaqeve shtetërore të tokës me cilësi të veçanta, dhënja e vendimeve përbrenda 

afateve kohore.  3) Zgjerimi i burimeve për konsolidimin e  fondit fizik në përputhje edhe me planet kombëtare/rajonale/ vendore të zhvillimit 

urban dhe zbatimi i skemës së re për shpërndarjen e këtij fondi. 3) Zgjerimi i burimeve për konsolidimin e  fondit fizik në përputhje edhe me 

planet kombëtare/rajonale/ vendore të zhvillimit urban dhe zbatimi i skemës së re për shpërndarjen e këtij fondi.     

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

8.9 -14.3 0

Shpenzime jashtë projekteve

Vendime të trajtuara sipas proçedurave të oborreve në përdorim dhe tjetërsimit të sipërfaqeve të tokës me cilësi të veçanta, pron

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia nr.zyrash

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Hartimi i projektit për rikonstruksionit të ambjenteve,  te arkives  rikonstruksionit total për përmirësimin e kushteve të punës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Përmirësimi i infrastruktures të ambjenteve të AKKP nëpërmjet rikonstruksionit të ambjenteve  te arkives dhe ambjente te tjera

 1). Përfundimi me sukses i dhënies për birësim familjeve në Shqipëri dhe jashtë vendit të 50 fëmijëve

 1). Përfundimi me sukses i dhënies për birësim familjeve në Shqipëri dhe jashtë vendit të 50 fëmijëve  2). Përmirësim i cilësisë së shërbimit të ofruar në mënyrë që 

të përmbush 70% të standarteve të BE-së

 1). Përfundimi me sukses i dhënies për birësim familjeve në Shqipëri dhe jashtë vendit të 50 fëmijëve  2).  Përmirësim i cilësisë së shërbimit të ofruar në mënyrë që 

të përmbush 70% të standarteve të BE-së

 1). Përfundimi me sukses i dhënies për birësim familjeve në Shqipëri dhe jashtë vendit të 55 fëmijëve  2). Përmirësim i cilësisë së shërbimit të ofruar në mënyrë që 

të përmbush 80% të standarteve të BE-së

-100 0 0

Biresimi i te miturve brenda dhe jashte vendit ne perputhje me legjislacionin ne fuqi , dhe perafrimi i legjislacionit me standartet nderkombetare, sipas konventes se 

Hages.

Sigurimi dhe garantimi i interesit më të lartë të fëmijëve në vendim-marrjen e procesit të birësimit dhe mbrojtja e interesave për fëmijët e braktisur duke respektuar 

plotësisht standartet e të drejtave të fëmijëve.

Përmbushja e një sistemi për identifikimin, trajnimin dhe përzgjedhjen e familjeve birësuese, finalizimin e procedurës së dhënies së fëmijëve për birësim në familje 

të përshtatshme dhe për monitorimin e rezultateve të birësimeve të përfunduara duke garantuar respektimin e standarteve ndërkombëtare.



B. Produktet e Programit

 Projekti 00351

 Produkti A

Viti Aktual

2014

50

mijëra lekë 13,200.0

mijëra lekë 264.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Publikimet Zyrtare

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00358

 Produkti A

Viti Aktual

2014

Totali i Shpenzimeve 12,700.0 12,700.0 12,700.0

Shpenzime për njësi 254.0 254.0 230.91

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nr. biresimesh

2015 2016 2017

50 50 55

Biresime te realizuara, brenda dhe jashte vendit.

Përshkrimi
Dhenia e femijeve te braktisur per biresim, familjeve shqiptare dhe te huaja.

Objektivat  0) Përfundimi me sukses i dhënies për birësim familjeve në Shqipëri dhe jashtë vendit të 50 fëmijëve 1) Përfundimi me sukses i dhënies për 

birësim familjeve në Shqipëri dhe jashtë vendit të 50 fëmijëve 2) Përfundimi me sukses i dhënies për birësim familjeve në Shqipëri dhe jashtë 

vendit të 50 fëmijëve 3) Përfundimi me sukses i dhënies për birësim familjeve në Shqipëri dhe jashtë vendit të 55 fëmijëve

Rritja dhe përmirësimi i instrumentave ligjore dhe shërbimeve të ofruara nga Institucioni në garantimin e interesit më të lartë të fëmijëve në procesin e birësimit.

Shpenzime jashtë projekteve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

2015 2016 2017

Botimi i  fletores zyrtare

Përshkrimi
Botimi i  fletores zyrtare

Objektivat

 0)  Botimi i 220 fletoreve zyrtare 1)  Botimi i 220 fletoreve zyrtare 2)  Botimi i 220 fletoreve zyrtare 3)  Botimi i 220 fletoreve zyrtare

 1).  Botimi i 220 fletoreve zyrtare  2). Perditesimi i legjislacionit qe nga viti 1992, 200 ligjet e para  3).  Publikim ne internet i 200 ligjeve te perditesuara dhe te 220 

numra te Fletores Zyrtare (gjithsej 420 botime)  4). Blerje e nje kompjuteri

 1).  Botimi i 220 fletoreve zyrtare  2). Perditesimi i legjislacionit qe nga viti 1992, 200 ligjet e para  3).  Publikim ne internet i 200 ligjeve te perditesuara dhe te 220 

numra te Fletores Zyrtare (gjithsej 420 botime)  4).  Blerje e nje UPS te madh per serverat.

 1).  Botimi i 220 fletoreve zyrtare  2). Perditesimi i legjislacionit qe nga viti 1992, 250 ligjet ne vijimesi  3). Publikim ne internet i 250 ligjeve te perditesuara dhe te 

220 numra te Fletores Zyrtare (gjithsej 470 botime)  4).  Blerje e nje UPS te madh per sistemin kompjuterik

 1).  Botimi i 220 fletoreve zyrtare  2). Perditesimi i legjislacionit qe nga viti 1992, 250 ligjet ne vijimesi  3). Publikim ne internet i 250 ligjeve te perditesuara dhe te 

220 numra te Fletores Zyrtare (gjithsej 470 botime)  4).  Blerje e nje kompjuteri dhe nje printeri kompjuterik

Transparenca me publikun, Shpejtesia ne informacion (publikimi i Fletores Zyrtare ne internet brenda dites), Saktesia ne informacion.

Shpenzime jashtë projekteve

-3.8 0 -9.1

Publikimi në kohën më të shkurtër i normave ligjore, duke rritur aksesin e publikut në ligj dhe transparencën e normave juridike për një zbatim sa më të mirë të tyre.

Publikimi në kohën më të shkurtër i normave ligjore, duke rritur aksesin e publikut në ligj dhe transparencën e normave juridike për një zbatim sa më të mirë të tyre.

Permiresimi i performances se Qendres te Publikimeve Zyrtare me qellim rritjen e transparences dhe aksesit te publikut ne ligj. Përmirësimi i standarteve të 

publikimeve dhe shpalljes së akteve ligjore në përputhje dhe me vendet e tjera te BE.Sigurimi i aksesit te publikut ne normat juridike te perditesuara me te gjitha 

ndryshimet qe kane pesuar ne kohe.

Sasia 0 0 10

Totali i Shpenzimeve -3.8 0 0

Shpenzime për njësi



220

mijëra lekë 38,288.0

mijëra lekë 174.04

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00358

 Produkti B

Viti Aktual

2014

200

mijëra lekë 9,826.0

mijëra lekë 49.13

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00358

 Produkti C

Viti Aktual

2014

420

mijëra lekë 1,636.0

mijëra lekë 3.9

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00358

 Produkti D

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia cope 220 220 220

Sasia cope

2015 2016 2017

200 250 250

Përshkrimi Perditesimi I legjislacionit qe nga viti 1992, duke afishur ligjin baze dhe gjithe ndryshimet e pesuara si dhe formen se si ka qene ligji ne fuqi ne 

periudha te ndryshme kohore ( kur akti ka pesuar disa here ndryshime ne kohe)         

Objektivat

 0) Perditesimi i legjislacionit qe nga viti 1992, 200 ligjet e para 1) Perditesimi i legjislacionit qe nga viti 1992, 200 ligjet e para 2) Perditesimi i 

legjislacionit qe nga viti 1992, 250 ligjet ne vijimesi 3) Perditesimi i legjislacionit qe nga viti 1992, 250 ligjet ne vijimesi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Perditesimi I legjislacionit qe nga viti 1992    

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 38,288.0 38,288.0 38,288.0

Shpenzime për njësi 174.04 174.04 174.04

Sasia cope

2015 2016 2017

420 470 470

Përshkrimi
Publikimi ne internet te fletores zyrtare dhe ligjeve te perditesuara         

Objektivat
 0)  Publikim ne internet i 200 ligjeve te perditesuara dhe te 220 numra te Fletores Zyrtare (gjithsej 420 botime) 1)  Publikim ne internet i 200 

ligjeve te perditesuara dhe te 220 numra te Fletores Zyrtare (gjithsej 420 botime) 2) Publikim ne internet i 250 ligjeve te perditesuara dhe te 

220 numra te Fletores Zyrtare (gjithsej 470 botime) 3) Publikim ne internet i 250 ligjeve te perditesuara dhe te 220 numra te Fletores Zyrtare 

(gjithsej 470 botime)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -20 0

Shpenzime jashtë projekteve

Publikimi ne internet te fletoreve zyrtare dhe akteve te perditesuara    

Sasia 0 25 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 9,826.0 9,826.0 9,826.0

Shpenzime për njësi 49.13 39.3 39.3

Sasia cope

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi
Hapja e procedurave te prokurimit per blerjen e pasijeve kompjuterike

Objektivat

 0) Blerje e nje kompjuteri 1)  Blerje e nje UPS te madh per serverat. 2)  Blerje e nje UPS te madh per sistemin kompjuterik 3)  Blerje e nje 

kompjuteri dhe nje printeri kompjuterik

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -10.6 0

Shpenzime jashtë projekteve

Blerja e  pajisje kompjuterike

Sasia 0 11.9 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,636.0 1,636.0 1,636.0

Shpenzime për njësi 3.9 3.48 3.48

0 -100 0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 200.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 200.0 0.0 0.0



 Projekti 00358

 Produkti E

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 100.0

mijëra lekë 100.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00358

 Produkti F

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00358

 Produkti G

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Mjekesia Ligjore

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Sasia cope

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Blerje e pajisjeve kompjuterike          

Objektivat

 0) Blerje e nje kompjuteri 1)  Blerje e nje UPS te madh per serverat. 2)  Blerje e nje UPS te madh per sistemin kompjuterik 3)  Blerje e nje 

kompjuteri dhe nje printeri kompjuterik

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Blerje e pajisjeve kompjuterike

Sasia cope

2015 2016 2017

0 1 0

Përshkrimi
Blerje e pajisjeve kompjuterike

Objektivat

 0) Blerje e nje kompjuteri 1)  Blerje e nje UPS te madh per serverat. 2)  Blerje e nje UPS te madh per sistemin kompjuterik 3)  Blerje e nje 

kompjuteri dhe nje printeri kompjuterik

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Blerje e pajisjeve kompjuterike

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia cope

2015 2016 2017

0 0 2

Përshkrimi
Blerje e pajisjeve kompjuterike

Objektivat

 0) Blerje e nje kompjuteri 1)  Blerje e nje UPS te madh per serverat. 2)  Blerje e nje UPS te madh per sistemin kompjuterik 3)  Blerje e nje 

kompjuteri dhe nje printeri kompjuterik

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Blerje e pajisjeve kompjuterike

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 200.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 200.0 0.0

0 0 0

Programi i Institutit te Mjekesise Ligjore parashikon zhvillimin e veprimtarise se ekspertimeve mjeko-ligjore ne Republiken e Shqiperise, rritjen e games se 

ekspertimeve nepermjet metodave bashkekohore, pasjisjen me aparatura dhe me elemente te tjere te nevojshem per te zgjidhur te gjitha ceshtjet e kerkuara me 

karakter mjekesor dhe biologjik, qe hasen ne praktiken hetimore dhe gjyqesore, si dhe per sigurimin e nje mjedisi bashkekohor pune.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 200.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 100.0



Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

B. Produktet e Programit

 Projekti 00343

 Produkti A

Viti Aktual

2014

2800

mijëra lekë 17,120.0

mijëra lekë 6.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00343

 Produkti B

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 6,250.0

mijëra lekë 2,083.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00343

 Produkti C

1. Akt Ekspertimi Mjeko-Ligjor

Përshkrimi
Realizimi i akteve te ekspertimit, mjeko-ligjore, psikiatriko-ligjore, toksikologjiko-ligjore, biologjiko-ligjor dhe mjeko-ligjore(Autopsi)

Objektivat  0) 1) Realizimi i 9200 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 1) 1) Realizimi i 10170 akteve te ekspertimit me 

objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 2) 1) Realizimi i 10480 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 3) 1) Realizimi i 

10740 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi

 1). Realizimi i 9200 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi   2) Lidhja e marreveshjes me Univesitetin e Kretes per specializime ne fushen e 

toksikologjise dhe te anatomise patoligjike. 3) Ndertimi i dhomes se arshives 4) Rikonstruksion i morgjeve dhe pajisja me materiale

  1) Realizimi i 10170 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi   2) Rikonstruksion me i thelluar i morgjeve dhe kompletimi i tyre.

 1)) Realizimi i 10480 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi  2) Krijimi i Akademise se Shkencave Ligjore

 1) Realizimi i 10740 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi  2) Perfundimi i procesit te krijimit te Akademise se Shkencave Ligjore

Shpenzime jashtë projekteve

Programi i Institutit te Mjekesise Ligjore parashikon organizimin dhe drejtimin eveprimtarise mjeko-ligjore ne te gjithe Republiken e Shqiperise, zhvillimin e 

veprimtarise kerkimore shkencore, per zbulimin dhe zbatimin e metodave bashkekohore ne fushen e mjekesise ligjore, si dhe pergatitjen dhe kualifikimi i 

vazhdueshem shkencor i specialisteve te mjekesise ligjore.

Te realizoje perafrimin me standardet metodike dhe tekniko-shkencore te analogeve te bashkimit Europian, duke u permiresuar keshtu ne fushen e toksikologjise 

dhe te anatomise patologjike.

Përshkrimi
Menaxhimi i punes ne Institut

Objektivat  0) 2) Lidhja e marreveshjes me Univesitetin e Kretes per specializime ne fushen e toksikologjise dhe te anatomise patoligjike. 3) Ndertimi i 

dhomes se arshives 4) Rikonstruksion i morgjeve dhe pajisja me materiale 1) 2) Rikonstruksion me i thelluar i morgjeve dhe kompletimi i tyre. 

2) 2) Krijimi i Akademise se Shkencave Ligjore 3) 2) Perfundimi i procesit te krijimit te Akademise se Shkencave Ligjore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-9.5 -6.1 -2.4

Shpenzime jashtë projekteve

Menaxhimi i punes

Sasia 7.1 3.3 1.6

Totali i Shpenzimeve -3.1 -2.9 -0.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 16,592.0 16,106.0 15,971.0

Shpenzime për njësi 5.53 5.2 5.07

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia 9000 cope akte mjeko-ligjore

2015 2016 2017

3000 3100 3150

Përshkrimi
Kryhet në inde apo lëngje biologjike për të përcaktuar në mënyrë mikro dhe makroskopike shkakun e vdekjes

0 -3.2 0

Shpenzime jashtë projekteve

Akt Ekspertimi Histopatologjiko-Ligjor

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -3.2 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 6,250.0 6,050.0 6,050.0

Shpenzime për njësi 2,083.33 2,016.67 2,016.67

Sasia muaj

2015 2016 2017

3 3 3



Viti Aktual

2014

50

mijëra lekë 306.0

mijëra lekë 6.12

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00343

 Produkti D

Viti Aktual

2014

70

mijëra lekë 429.0

mijëra lekë 6.13

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00343

 Produkti E

Viti Aktual

2014

900

mijëra lekë 5,502.0

mijëra lekë 6.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00343

 Produkti F

Viti Aktual

2014

410

Objektivat  0) 1) Realizimi i 9200 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 1) 1) Realizimi i 10170 akteve te ekspertimit me 

objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 2) 1) Realizimi i 10480 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 3) 1) Realizimi i 

10740 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Ekspertimet kryhen në lëngje organike(edhe materiale të tjera) për përcaktimin e grupeve të gjakut , praninë e spermatozoideve etj

Objektivat  0) 1) Realizimi i 9200 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 1) 1) Realizimi i 10170 akteve te ekspertimit me 

objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 2) 1) Realizimi i 10480 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 3) 1) Realizimi i 

10740 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-9.6 -6 -2.5

Shpenzime jashtë projekteve

Akt Ekspertimi Biologjiko-Ligjor

Sasia 900 4 5.8

Totali i Shpenzimeve 803.6 -2.2 3.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,765.0 2,703.0 2,788.0

Shpenzime për njësi 5.53 5.2 5.07

Sasia cope

2015 2016 2017

500 520 550

Përshkrimi
Akti i Autopsisë, pas kryerjes së autopsisë në morgun e QSUT-së, përcakton shkakun e vdekjes.

Objektivat  0) 1) Realizimi i 9200 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 1) 1) Realizimi i 10170 akteve te ekspertimit me 

objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 2) 1) Realizimi i 10480 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 3) 1) Realizimi i 

10740 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-9.3 -6.4 -2.4

Shpenzime jashtë projekteve

Akt Eskpertimi Mjeko-Ligjor (Autopsi)

Sasia 0 14.3 12.5

Totali i Shpenzimeve -9.3 6.9 9.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 389.0 416.0 457.0

Shpenzime për njësi 5.56 5.2 5.08

Sasia cope

2015 2016 2017

70 80 90

Përshkrimi Nëpërmjet aktit të ekspertimit Psikiatriko-Ligjor përcaktohet shkalla e shëndetit mendor duke i ardhur në ndihmë proçeseve të ndryshme 

gjyqësore.

Objektivat  0) 1) Realizimi i 9200 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 1) 1) Realizimi i 10170 akteve te ekspertimit me 

objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 2) 1) Realizimi i 10480 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 3) 1) Realizimi i 

10740 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-9.5 -6.1 -2.4

Shpenzime jashtë projekteve

4. Akt Ekspertimit Psikiatriko-Ligjor

Sasia 11.1 5 4.8

Totali i Shpenzimeve 0.5 -1.4 2.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,531.0 5,455.0 5,577.0

Shpenzime për njësi 5.53 5.2 5.07

Sasia cope

2015 2016 2017

1000 1050 1100

Sasia cope

2015 2016 2017

500 530 550



mijëra lekë 2,505.0

mijëra lekë 6.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00343

 Produkti G

Viti Aktual

2014

2270

mijëra lekë 13,879.0

mijëra lekë 6.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00343

 Produkti H

Viti Aktual

2014

2700

mijëra lekë 16,509.0

mijëra lekë 6.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

C.9 Kodi i Grupit 15

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

01120

01130

Përshkrimi Perfshin kryerjen e analizave në lëngjet biologjike(edhe në materiale të tjera) e pranisë së drogave, helmeve, përqindjes së alkoolit dhe 

monoksidit të karbonit.

Objektivat  0) 1) Realizimi i 9200 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 1) 1) Realizimi i 10170 akteve te ekspertimit me 

objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 2) 1) Realizimi i 10480 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 3) 1) Realizimi i 

10740 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-9.5 -6.1 -2.4

Shpenzime jashtë projekteve

3. Akt Ekspertimi Toksikologjiko-Ligjor

Sasia 22 6 3.8

Totali i Shpenzimeve 10.4 -0.4 1.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,765.0 2,753.0 2,788.0

Shpenzime për njësi 5.53 5.19 5.07

Përshkrimi Përcaktohet shkalla e dëmtimeve të ardhura si pasojë e grindjeve apo edhe aksidenteve automobilistike, nëpërmjet vëzhgimit të drejtpërdrejt 

të të dëmtuarit nga ana e ekspertit në IML

Objektivat  0) 1) Realizimi i 9200 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 1) 1) Realizimi i 10170 akteve te ekspertimit me 

objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 2) 1) Realizimi i 10480 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi 3) 1) Realizimi i 

10740 akteve te ekspertimit me objektivitet sipas legjislacionit ne fuqi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-9.5 -6.1 -2.4

Shpenzime jashtë projekteve

2. Akt Dëshmi-Ligjore

Sasia 4.4 1.3 2.1

Totali i Shpenzimeve -5.6 -4.9 -0.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 13,108.0 12,469.0 12,421.0

Shpenzime për njësi 5.53 5.2 5.07

Sasia cope

2015 2016 2017

2370 2400 2450

Mbeshtetje diplomatike jashte 

shtetit

 Tërësia e funksioneve dhe shërbimeve që ofrojnë përfaqësitë diplomatike dhe postet konsullore 

të RSH jashtë vendit, në përputhje me Kushtetutën, normat e të drejtës ndërkombëtare, ligjin per 

sherbimin e jashtem te Qeverisë Shqiptare, që synojnë nxitjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve të 

bashkëpunimit të gjithanshëm, mbrojtjen dhe avancimin i interesave kombëtare  dhe përkujdesin 

për qytetarët shqiptarë kudo ata ndodhen.

Aktiviteti diplomatik dhe 

konsullor i MPJ

Zbatim i prioriteteve të politikës së jashtme sipas programit të qeverisë dhe Strategjisë 

Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2013-2020.

-9.5 -6.1 -2.4

Ministria e Punëve të Jashtme

Planifikimi, Menaxhimi dhe 

Administrimi

Planifikimi, menaxhimi efiçent dhe monitorimi i burimeve njerëzore dhe financiare të MPJ. 

Mbështetje financiare, njerëzore, dokumetare dhe me shërbime, për realizimin e politikave të 

institucionit duke siguruar një lidhje efikase midis MPJ dhe përfaqësive diplomatike. Organizimi 

dhe  realizimi I veprimtarisë protokollare të Shtetit shqiptar.

Sasia 1.1 2.6 1.8

Totali i Shpenzimeve -8.5 -3.7 -0.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 15,100.0 14,548.0 14,448.0

Shpenzime për njësi 5.53 5.2 5.07

Sasia cope

2015 2016 2017

2730 2800 2850



Programi Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

A. Deklarata e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00344

 Produkti A

Viti Aktual

2014

130

mijëra lekë 9,956.0

mijëra lekë 76.58

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00344

 Produkti B

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 1,915.0

mijëra lekë 383.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00344

 Produkti C

Shpenzime jashtë projekteve

1 2.5 2.9

Shpenzime jashtë projekteve

Plane dhe raporte periodike, vjetore.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 1 2.5 2.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,056.0 10,306.0 10,606.0

Shpenzime për njësi 77.35 79.28 81.58

Sasia numer delegacionesh

2015 2016 2017

130 130 130

Zbatimi i ceremonialit Zyrtar të RSH.

Përshkrimi Trajtimi i delegacioneve të larta shtetërore të huaja Ministra, ambasadorë, dhe personalitete të larta të ftuar nga Ministri i Punëve të Jashtme 

si dhe organizimi i aktiviteteve zyrtare shtetërore.

Objektivat

 0)  Permiresimi i punes ne oragnizmin dhe mbarevajtjen e aktivitetit diplomatik dhe ne vecanti te vizitave zyrtare jashte dhe brenda vendit, te 

konferencave nderkombetare brenda dhe jashte vendit dhe pjesemarrjes ne Samitet dhe Ministerialet e nivelit te larte. 1)  Përmirësimi i punës 

në oragnizmin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, të konferencave 

ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit dhe pjesëmarrjes në Samitet dhe Ministerialet e nivelit të lartë. 2)  Përmirësimi i punës në 

oragnizmin dhe mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, të konferencave 

ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit dhe pjesëmarrjes në Samitet dhe Ministerialet e nivelit të lartë. 3)  Përmirësimi i punës në 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0.2 1 0.8

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte per misionet e auditimit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.2 1 0.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,918.0 1,938.0 1,953.0

Shpenzime për njësi 383.6 387.6 390.6

Sasia numër raportesh

2015 2016 2017

5 5 5

Përshkrimi
Hartimi i planeve strategjike dhe vjetore si dhe PBA, si dhe raportimet periodike dhe vjetore pranë NJQHAB, MF.

Objektivat
 0)  Përmirësimi i planifikimit dhe administrimit të burimeve financiare dhe sistemeve të kontrollit të brendshëm. 1)  Përmirësimi i planifikimit 

dhe administrimit të burimeve financiare dhe sistemeve të kontrollit të brendshëm. 2)  Përmirësimi i planifikimit dhe administrimit të burimeve 

financiare dhe sistemeve të kontrollit të brendshëm. 3)  Përmirësimi i planifikimit dhe administrimit të burimeve financiare dhe sistemeve të 

kontrollit të brendshëm.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Realizimi i  misoneve te auditimit ne perfaqesite diplomatike.

Objektivat
 0)  Përmirësimi i planifikimit dhe administrimit të burimeve financiare dhe sistemeve të kontrollit të brendshëm. 1)  Përmirësimi i planifikimit 

dhe administrimit të burimeve financiare dhe sistemeve të kontrollit të brendshëm. 2)  Përmirësimi i planifikimit dhe administrimit të burimeve 



Viti Aktual

2014

14

mijëra lekë 7,125.0

mijëra lekë 508.93

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00344

 Produkti D

Viti Aktual

2014

4000000

mijëra lekë 4,215.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00344

 Produkti E

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 100.0

mijëra lekë 25.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00344

 Produkti F

Viti Aktual

2014

30

mijëra lekë 7,887.0

mijëra lekë 262.9

-8.8 3.2 0.4

Shpenzime jashtë projekteve

Ruajtja, administrimi dhe shfrytzimi i dokumentacionit 100 vjeçar te diplomacise shqiptare.

Sasia 14.3 0 0

Totali i Shpenzimeve 4.2 3.2 0.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,425.0 7,659.0 7,690.0

Shpenzime për njësi 464.06 478.69 480.63

Sasia numer auditesh

2015 2016 2017

16 16 16

Objektivat dhe administrimit të burimeve financiare dhe sistemeve të kontrollit të brendshëm. 2)  Përmirësimi i planifikimit dhe administrimit të burimeve 

financiare dhe sistemeve të kontrollit të brendshëm. 3)  Përmirësimi i planifikimit dhe administrimit të burimeve financiare dhe sistemeve të 

kontrollit të brendshëm.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

5.9 0 14.6

Shpenzime jashtë projekteve

Perdorimi dhe publikimi i pasurise historike dhe arkivore per interesa te politikes se jashtme dhe publikut.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 5.9 0 14.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,462.0 4,462.0 5,113.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia numer dokumentash

2015 2016 2017

4000000 4000000 4000000

Përshkrimi
Administrimi ne kushte te mira i dokumentacionit per punimin dhe shfrytezimi nga publiku dhe sherbimi i jashtem.

Objektivat

 0)  Përmirësimi i kushteve për ruajtjen, administrimin dhe shfrytëzimin e dokumentacionit historik arkivor 100-vjeçar dhe atij të krijuar rishtas 

nga shërbimi i jashtëm, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 1)  Përmirësimi i 

kushteve për ruajtjen, administrimin dhe shfrytëzimin e dokumentacionit historik arkivor 100-vjeçar dhe atij të krijuar rishtas nga shërbimi i 

jashtëm, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 2)  Përmirësimi i kushteve për 

ruajtjen, administrimin dhe shfrytëzimin e dokumentacionit historik arkivor 100-vjeçar dhe atij të krijuar rishtas nga shërbimi i jashtëm, në 

mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 3)  Përmirësimi i kushteve për ruajtjen, 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

320 -47.6 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte buxhetore dhe financiare.

Sasia -50 0 -100

Totali i Shpenzimeve 110 -47.6 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 210.0 110.0 0.0

Shpenzime për njësi 105.0 55.0 0.0

Sasia vizita dhe takime

2015 2016 2017

2 2 0

Përshkrimi
Arkivi historik ne mbeshtetje te politikes se jashtme dhe te nje produkti  pune diplomatike me te mire.

Objektivat

 0)  Përmirësimi i kushteve për ruajtjen, administrimin dhe shfrytëzimin e dokumentacionit historik arkivor 100-vjeçar dhe atij të krijuar rishtas 

nga shërbimi i jashtëm, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 1)  Përmirësimi i 

kushteve për ruajtjen, administrimin dhe shfrytëzimin e dokumentacionit historik arkivor 100-vjeçar dhe atij të krijuar rishtas nga shërbimi i 

jashtëm, në mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 2)  Përmirësimi i kushteve për 

ruajtjen, administrimin dhe shfrytëzimin e dokumentacionit historik arkivor 100-vjeçar dhe atij të krijuar rishtas nga shërbimi i jashtëm, në 

mbështetje të interesave të politikës së jashtme shqiptare dhe interesave studimore të publikut. 3)  Përmirësimi i kushteve për ruajtjen, 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 7,887.0 7,887.0 7,887.0

Shpenzime për njësi 262.9 262.9 262.9

Sasia numër raportesh

2015 2016 2017

30 30 30

Përshkrimi
Hartimi i raporteve buxhetore dhe financiare

Objektivat
 0)  Përmirësimi i planifikimit dhe administrimit të burimeve financiare dhe sistemeve të kontrollit të brendshëm. 1)  Përmirësimi i planifikimit 

dhe administrimit të burimeve financiare dhe sistemeve të kontrollit të brendshëm. 2)  Përmirësimi i planifikimit dhe administrimit të burimeve 

financiare dhe sistemeve të kontrollit të brendshëm. 3)  Përmirësimi i planifikimit dhe administrimit të burimeve financiare dhe sistemeve të 

kontrollit të brendshëm.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00344

 Produkti G

Viti Aktual

2014

35000

mijëra lekë 9,891.0

mijëra lekë 0.28

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00344

 Produkti H

Viti Aktual

2014

27

mijëra lekë 6,783.0

mijëra lekë 251.22

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00344

 Produkti I

Viti Aktual

2014

50

mijëra lekë 4,372.0

mijëra lekë 87.44

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00344

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Komunikimi i sigurt i informacionit. (Të kalsifikuar dhe te paklasifikuar)

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

0 1 0

Shpenzime jashtë projekteve

Përzgjedhja e stafit në shërbimin e jashtëm dhe trajnimi i personelit jashtë vendit.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 1 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 9,891.0 9,991.0 9,991.0

Shpenzime për njësi 0.28 0.29 0.29

Sasia Numër dokumentash

2015 2016 2017

35000 35000 35000

Përshkrimi Komunikimi shkresor dhe elektronik i informacionit te klasifikuar dhe te paklasifikuar ndermjet MPJ dhe perfaqesive diplomatike dhe 

institucioneve te tjera brenda dhe jashte vendit.

Objektivat

 0)  Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknologjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhe cilësinë e shërbimit 

diplomatik. Përmirësimi i teknologjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilësisë së transmetimit të informacionit 

e komunikimit,  mbështetjes me teknologji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve e pajisjeve në përdorim. 1)  Menaxhimi 

efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknologjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhe cilësinë e shërbimit diplomatik. 

Përmirësimi i teknologjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilësisë së transmetimit të informacionit e 

komunikimit,  mbështetjes me teknologji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve e pajisjeve në përdorim. 2)  Menaxhimi efektiv 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-27.1 8 -7.4

Shpenzime jashtë projekteve

Formimi, trajnimi dhe perditesimi i njohurive te punes se burimeve njerezore te sherbimit te jashtem.

Sasia 0 -7.4 8

Totali i Shpenzimeve -27.1 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,943.0 4,943.0 4,943.0

Shpenzime për njësi 183.07 197.72 183.07

Sasia numër punonjësish

2015 2016 2017

27 25 27

Përshkrimi
Emërimi sipas grades diplomatike të personelit të shërbimit të jashtëm për çdo pozicion ne MPJ a po në përfaqësitë diplomatike.

Objektivat

 0)  Rritje e vazhdueshme e cilësisë së punës dhe veprimit të burimeve njerëzore të shërbimit të jashtëm, përmes kurseve të përditësimit të 

dijeve, përmes trajnimit dhe cikleve të kualifikimeve të përgjithshme dhe të posaçme, brenda dhe jashtë vendit, si dhe në lidhje me botimet 

konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim të punës së diplomatit) edhe ato digjitale elektronike, në synim të arritjes së 

studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 1)  Rritje e vazhdueshme e cilësisë së punës dhe veprimit të 

burimeve njerëzore të shërbimit të jashtëm, përmes kurseve të përditësimit të dijeve, përmes trajnimit dhe cikleve të kualifikimeve të 

përgjithshme dhe të posaçme, brenda dhe jashtë vendit, si dhe në lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 1.1 29

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 1.1 29

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,372.0 4,422.0 5,705.0

Shpenzime për njësi 87.44 88.44 114.1

Sasia numër diplomatësh

2015 2016 2017

50 50 50

Përshkrimi
Hartimi i kurrikulave te punes formuese dhe kualifikuese, organizimi dhe realizimi ne sherbim te diplomateve te rinj dhe atyre ne kariere.

Objektivat

 0)  Rritje e vazhdueshme e cilësisë së punës dhe veprimit të burimeve njerëzore të shërbimit të jashtëm, përmes kurseve të përditësimit të 

dijeve, përmes trajnimit dhe cikleve të kualifikimeve të përgjithshme dhe të posaçme, brenda dhe jashtë vendit, si dhe në lidhje me botimet 

konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim të punës së diplomatit) edhe ato digjitale elektronike, në synim të arritjes së 

studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 1)  Rritje e vazhdueshme e cilësisë së punës dhe veprimit të 

burimeve njerëzore të shërbimit të jashtëm, përmes kurseve të përditësimit të dijeve, përmes trajnimit dhe cikleve të kualifikimeve të 

përgjithshme dhe të posaçme, brenda dhe jashtë vendit, si dhe në lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



 Produkti J

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 420.0

mijëra lekë 210.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00344

 Produkti K

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 3,741.0

mijëra lekë 3,741.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00344

 Produkti L

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 38,464.0

mijëra lekë 38,464.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00344

 Produkti M

Vendosja, ruajtja dhe zgjerimi i angazhimeve me partnerët në Rajon dhe ne rjetet profesionale.

-4.8 0 107.5

Shpenzime jashtë projekteve

Ruajtja dhe funksionimi i rrjetit të IT të institucionit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -4.8 0 107.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 400.0 400.0 830.0

Shpenzime për njësi 200.0 200.0 415.0

Sasia kongrese,koferenca dhe foru

2015 2016 2017

2 2 2

Përshkrimi Pjesemarrje ne rrjetin rajonal dhe ate boteror te akademive diplomatike, angazhim kontribues ne to ne sherbim te perfaqesimit dhe te 

permbushjes se misionit te politikes se jashtme.

Objektivat

 0)  Rritje e vazhdueshme e cilësisë së punës dhe veprimit të burimeve njerëzore të shërbimit të jashtëm, përmes kurseve të përditësimit të 

dijeve, përmes trajnimit dhe cikleve të kualifikimeve të përgjithshme dhe të posaçme, brenda dhe jashtë vendit, si dhe në lidhje me botimet 

konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në shërbim të punës së diplomatit) edhe ato digjitale elektronike, në synim të arritjes së 

studimit, analizës dhe parashikimit në aksionin tonë të politikës së jashtme. 1)  Rritje e vazhdueshme e cilësisë së punës dhe veprimit të 

burimeve njerëzore të shërbimit të jashtëm, përmes kurseve të përditësimit të dijeve, përmes trajnimit dhe cikleve të kualifikimeve të 

përgjithshme dhe të posaçme, brenda dhe jashtë vendit, si dhe në lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka e MPJ, në 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Shpenzime të përgjithshme të institucionit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 3,741.0 3,741.0 3,741.0

Shpenzime për njësi 3,741.0 3,741.0 3,741.0

Sasia rrjet interneti

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Sigurimi i transmetimit të informacionit në mënyrë korrekte nëpërmjet mirëmbajtjes së rrjetit kompjuterik dhe instalimit të paisjeve të reja.

Objektivat

 0)  Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknologjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhe cilësinë e shërbimit 

diplomatik. Përmirësimi i teknologjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilësisë së transmetimit të informacionit 

e komunikimit,  mbështetjes me teknologji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve e pajisjeve në përdorim. 1)  Menaxhimi 

efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknologjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhe cilësinë e shërbimit diplomatik. 

Përmirësimi i teknologjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilësisë së transmetimit të informacionit e 

komunikimit,  mbështetjes me teknologji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve e pajisjeve në përdorim. 2)  Menaxhimi efektiv 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 6.5 -6

Shpenzime jashtë projekteve

Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 6.5 -6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 38,464.0 40,964.0 38,500.0

Shpenzime për njësi 38,464.0 40,964.0 38,500.0

Sasia sherbime, kw/ore,liter, impuls

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Kryerja e shpenzimeve të përgjithshme dhe infrastruktura fizike për stafin MPJ.

Objektivat

 0)  Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve në 

funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit  të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e 

të ligjshmërisë, për një  administrim sa më të saktë të vlerave materiale e monetare. 1)  Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për 

realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar 

metodat e vlerësimit  të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjshmërisë, për një  administrim sa më të saktë të 

vlerave materiale e monetare. 2)  Menaxhimi me efektivitet i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Përfaqësimi i i institucionit në instancat gjyqësore me çeshtjet që lidhen me aktivitetin e MPJ dhe ekzekutimin e vendimeve gjyqësore.

Objektivat

 0) Mbrojtja efektive e interesave të institucionit para gjykatave duke përdorur brenda afateve ligjore çdo mjet procedural deri në përfundimin e 

çështjes gjyqësore. Parandalimi i rritjes së kostos financiare të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore duke ndjekur procedurat për ekzekutimin 

e tyre brenda afateve ligjore si dhe ndërmarrjen e hapave ligjorë për negocimin në emër dhe për llogari të MPJ-së për ekzekutimin pjesor të 

detyrimit.    1) Mbrojtja efektive e interesave të institucionit para gjykatave duke përdorur brenda afateve ligjore çdo mjet procedural deri në 

përfundimin e çështjes gjyqësore. Parandalimi i rritjes së kostos financiare të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore duke ndjekur procedurat 

për ekzekutimin e tyre brenda afateve ligjore si dhe ndërmarrjen e hapave ligjorë për negocimin në emër dhe për llogari të MPJ-së për 



Viti Aktual

2014

10

mijëra lekë 1,731.0

mijëra lekë 173.1

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03536

 Produkti N

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 600.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01328

 Produkti O

Viti Aktual

2014

10

mijëra lekë 6,000.0

mijëra lekë 600.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Mbeshtetje diplomatike jashte shtetit

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

0 -3.1 -8.1

Blerje paisje kompjuterike

Blerje paisje kompjuterike

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -3.1 -8.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,731.0 1,677.0 1,541.0

Shpenzime për njësi 173.1 167.7 154.1

Sasia numër vendimesh

2015 2016 2017

10 10 10

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-90.2 962.5 28

Blerje paisje zyre

Blerje paisje zyre

Sasia 240 -52.9 -37.5

Totali i Shpenzimeve -66.7 400 -20

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,000.0 5,000.0 4,000.0

Shpenzime për njësi 58.82 625.0 800.0

Sasia copë

2015 2016 2017

17 8 5

Përshkrimi
Kryerja e procedurave dhe blerja e paisjve kompjuterike

Objektivat

 0)  Menaxhimi efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknologjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhe cilësinë e shërbimit 

diplomatik. Përmirësimi i teknologjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilësisë së transmetimit të informacionit 

e komunikimit,  mbështetjes me teknologji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve e pajisjeve në përdorim. 1)  Menaxhimi 

efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknologjisë së lartë, për të rritur ritmin e reagimit dhe cilësinë e shërbimit diplomatik. 

Përmirësimi i teknologjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilësisë së transmetimit të informacionit e 

komunikimit,  mbështetjes me teknologji të reja si edhe garantimit të funksionimit të sistemeve e pajisjeve në përdorim. 2)  Menaxhimi efektiv 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-28.6 16.7 25

Intensifikimi i dialogut politik me strukturat dhe institucionet e Bashkimit Evropian dhe vendet anëtare të BE-së, për të përmbushur objektivin primar për marrjen e 

statusit të vendit kandidat dhe anëtarësimin e plotë të Shqipërisë në BE.  Zgjerimi dhe intensifikimi i bashkëpunimit  me partnerët strategjikë, vendet mike dhe me 

vendet e tjera, në të gjitha fushat me interes reciprok.  Intensifikimi i mëtejshëm i dialogut dhe bashkëpunimit të ndërsjellë me vendet e Ballkanit Perëndimor, si edhe 

në kuadër të nismave rajonale.  Pjesëmarrje aktive si vend anëtar i NATO-s dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare dhe forumet shumëpalëshe, me qëllim rritjen 

e rolit të Shqipërisë në këto organizata ku Shqipëria është palë. 

Përfaqësimi i Republikës së Shqipërisë në shtetin pritës ose në organizatat ndërkombëtare; mbrojtja në shtetin pritës të interesave të Republikës së Shqipërisë dhe 

të shtetasve ose personave juridikë të saj, brenda kufijve të lejuar nga e drejta ndërkombëtare; nxitja e zhvillimit të marrëdhënieve politike, ekonomike, kulturore, 

Sasia -30 14.3 0

Totali i Shpenzimeve -50 33.3 25

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 3,000.0 4,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 428.57 500.0 625.0

Sasia nr. zërash (të grupuara sipas

2015 2016 2017

7 8 8

Përshkrimi
Kryerja e procedurave dhe blerja e paisjeve per zyrat e MPJ si dhe të orendive për sallonet e pritjes në MPJ dhe për sallën e konferencave.

Objektivat  0)  Përmirësimi i ambienteve dhe kushteve të punës të punonjësve të MPJ. 1)  Përmirësimi i ambienteve dhe kushteve të punës të 

punonjësve të MPJ. 2)  Përmirësimi i ambienteve dhe kushteve të punës të punonjësve të MPJ. 3)  Përmirësimi i ambienteve dhe kushteve të 

punës të punonjësve të MPJ.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

 Tërësia e funksioneve dhe shërbimeve që ofrojnë përfaqësitë diplomatike dhe postet konsullore të RSH jashtë vendit, në përputhje me Kushtetutën, normat e të 

drejtës ndërkombëtare, ligjin per sherbimin e jashtem te Qeverisë Shqiptare, që synojnë nxitjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit të gjithanshëm, 

mbrojtjen dhe avancimin i interesave kombëtare  dhe përkujdesin për qytetarët shqiptarë kudo ata ndodhen.



Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B.Produktet e Programit

 Produkti A

Viti Aktual

2014

365

mijëra lekë 1,393,700.0

mijëra lekë 3,818.36

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00345

 Produkti B

të shtetasve ose personave juridikë të saj, brenda kufijve të lejuar nga e drejta ndërkombëtare; nxitja e zhvillimit të marrëdhënieve politike, ekonomike, kulturore, 

arsimore, shkencore, teknologjike, të informacionit, diplomatiko-konsullore dhe në çdo fushë tjetër ndërmjet RSh dhe shtetit pritës, në një frymë miqësore e 

bashkëpunimi; përgatitja e të dhënave për Ministrinë e Punëve të Jashtme për zhvillimet ekonomike, politike dhe sociale të shtetit pritës dhe për veprimtarinë e 

organizatave ndërkombëtare, pranë të cilave është akredituar; bashkëpunimi me delegacionet e Republikës së Shqipërisë në bisedimet që zhvillohen në shtetin 

pritës dhe pjesëmarrja në bisedimet me qeverinë e shtetit pritës në përgatitjen për nënshkrim të marrëveshjeve ndërkombëtare, si dhe pjesëmarrja në konferencat 

dhe aktivitetet ndërkombëtare.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 1.9 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,393,200.0 1,419,000.0 1,419,000.0

Shpenzime për njësi 3,816.99 3,887.67 3,887.67

Sasia numër punonjësish

2015 2016 2017

365 365 365

Përshkrimi
Mbështetje e personelit të përfaqësive diplomatike dhe konsullore me mjetet financiare të nevojshme për jetesën dhe kushtet e punës.

Objektivat

 0) Përmirësimi i strukturës dhe performancës së përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të 

gjithë personave të interesuar. 1) Përmirësimi i strukturës dhe performancës së përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të 

përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar. 2) Përmirësimi i strukturës dhe performancës së përfaqësive diplomatike dhe 

konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar. 3) Përmirësimi i strukturës dhe performancës së 

përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

 1). Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dypalëshe, me fokus të veçantë dimensionin ekonomik dhe 

kulturor, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës.  2). Mbajtja e 

përfaqësimit diplomatik dhe konsullor në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe nismat rajonale. Përmirësimi i kushteve të punës dhe të jetesës së 

personelit të përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike.  3). Përmirësimi i strukturës dhe performancës së 

përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar.  4). Permiresimi i kushteve të banimit dhe  të 

punës së diplomatëve me orendi dhe paisje zyre si dhe sigurimi i një komunikimi të shpejtë dhe të sigurt ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike e konsullore, 

duke shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit.

 1). Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dypalëshe, me fokus të veçantë dimensionin ekonomik dhe 

kulturor, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës.  2). Mbajtja e 

përfaqësimit diplomatik dhe konsullor në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe nismat rajonale. Përmirësimi i kushteve të punës dhe të jetesës së 

personelit të përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike.  3). Përmirësimi i strukturës dhe performancës së 

përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar.  4). Permiresimi i kushteve të banimit dhe  të 

punës së diplomatëve me orendi dhe paisje zyre si dhe sigurimi i një komunikimi të shpejtë dhe të sigurt ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike e konsullore, 

duke shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit.

 1). Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dypalëshe, me fokus të veçantë dimensionin ekonomik dhe 

kulturor, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës.  2). Mbajtja e 

përfaqësimit diplomatik dhe konsullor në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe nismat rajonale. Përmirësimi i kushteve të punës dhe të jetesës së 

personelit të përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike.  3). Përmirësimi i strukturës dhe performancës së 

përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar.  4). Permiresimi i kushteve të banimit dhe  të 

punës së diplomatëve me orendi dhe paisje zyre si dhe sigurimi i një komunikimi të shpejtë dhe të sigurt ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike e konsullore, 

duke shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit.

 1). Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dypalëshe, me fokus të veçantë dimensionin ekonomik dhe 

kulturor, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës.  2). Mbajtja dhe 

zgjerimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe nismat rajonale. Përmirësimi i kushteve të punës dhe të jetesës 

së personelit të përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike.  3). Përmirësimi i strukturës dhe performancës së 

përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të përmirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar.  4). Permiresimi i kushteve të banimit dhe  të 

punës së diplomatëve me orendi dhe paisje zyre si dhe sigurimi i një komunikimi të shpejtë dhe të sigurt ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike e konsullore, 

duke shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe komunikimit.

Mbështetje e përfaqësive diplomatike dhe konsullore me personel dhe me kushte të përshtatshme pune dhe jetese.

Programi i qeverisë 2013-2017; SKZHI 2013-2020; Marrëveshja e Stabilizim Asociimit dhe Plani Kombëtar i Veprimit për zbatimin e 12 rekomandimeve të Bashkimit 

Evropian;; Ligji nr. 9095, dt. 3.07.2003 "Për shërbimin e Jashtëm të RSH";VKM 673 dt.11.09.2003 "Për të drejtat e punonjësve të përfaqësive diplomatike të RSH në 

shtetet e huaja".

Përshkrimi Mbulimi i shpenzimeve për funksionimin dhe aktivitetin e përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të arritjes së objektivave politiko-

diplomatike(analizë,konsultim, përfaqësim).
 0) Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve dypalëshe, me fokus të veçantë 

dimensionin ekonomik dhe kulturor, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe 

0 1.9 0

Shpenzime jashtë projekteve

Mbështetje e përfaqësive diplomatike dhe konsullore me logjistikën e nevojshme për përmbushjen e funksioneve të tyre.



Viti Aktual

2014

55

mijëra lekë 84,800.0

mijëra lekë 1,541.82

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00345

 Produkti C

Viti Aktual

2014

50

mijëra lekë 305,000.0

mijëra lekë 6,100.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02603

 Produkti D

Viti Aktual

2014

200

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 25.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03543

 Produkti E

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 4,000.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.9 30.5 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 85,600.0 111,670.0 111,670.0

Shpenzime për njësi 1,556.36 2,030.36 2,030.36

Sasia numër përfaqësish

2015 2016 2017

55 55 55

Objektivat
integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 1) Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhënieve 

dypalëshe, me fokus të veçantë dimensionin ekonomik dhe kulturor, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat ndërkombëtare, avancimi i 

procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës. 2) Avancimi i procesit të integrimit Evropian, pjesëmarrje aktive në NATO, 

konsolidim i marrëdhënieve dypalëshe, me fokus të veçantë dimensionin ekonomik dhe kulturor, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizatat 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 305,000.0 305,000.0 305,000.0

Shpenzime për njësi 6,100.0 6,100.0 6,100.0

Sasia kontribute

2015 2016 2017

50 50 50

Përshkrimi
Përballimi i shpenzimeve për pagesën e kontributeve në organizatat ndërkombëtare, ku vendi ynë aderion.

Objektivat

 0) Mbajtja e përfaqësimit diplomatik dhe konsullor në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe nismat rajonale. Përmirësimi i 

kushteve të punës dhe të jetesës së personelit të përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës 

diplomatike. 1) Mbajtja e përfaqësimit diplomatik dhe konsullor në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe nismat rajonale. 

Përmirësimi i kushteve të punës dhe të jetesës së personelit të përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së 

punës diplomatike. 2) Mbajtja e përfaqësimit diplomatik dhe konsullor në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe nismat rajonale. 

Përmirësimi i kushteve të punës dhe të jetesës së personelit të përfaqësive diplomatike dhe konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0.9 30.5 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kuota ndërkombëtare

Sasia 57.5 -49.2 25

Totali i Shpenzimeve 60 -62.5 33.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 8,000.0 3,000.0 4,000.0

Shpenzime për njësi 25.4 18.75 20.0

Sasia numër objektesh dhe orendis

2015 2016 2017

315 160 200

Përshkrimi Kryerja e procedurave dhe blerja e pajisjeve për zyrat e përfaqësive diplomatike si dhe të orendive shtëpijake për apartamentet e diplomatëve 

jashtë shtetit.

Objektivat

 0) Permiresimi i kushteve të banimit dhe  të punës së diplomatëve me orendi dhe paisje zyre si dhe sigurimi i një komunikimi të shpejtë dhe 

të sigurt ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike e konsullore, duke shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe 

komunikimit. 1) Permiresimi i kushteve të banimit dhe  të punës së diplomatëve me orendi dhe paisje zyre si dhe sigurimi i një komunikimi të 

shpejtë dhe të sigurt ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike e konsullore, duke shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të informacionit 

dhe komunikimit. 2) Permiresimi i kushteve të banimit dhe  të punës së diplomatëve me orendi dhe paisje zyre si dhe sigurimi i një komunikimi 

të shpejtë dhe të sigurt ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike e konsullore, duke shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të informacionit 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Blerje pajisje zyre per ambasada

Blerje paisje zyre për përfaqësitë diplomatike.

Totali i Shpenzimeve 6,000.0 6,000.0 5,000.0

Sasia numër pajisjesh

2015 2016 2017

102 100 80

Përshkrimi
Kryerja e procedurave dhe blerja e paisjeve kompjuterike për disa përfaqësi diplomatike jashtë shtetit.

Objektivat

 0) Permiresimi i kushteve të banimit dhe  të punës së diplomatëve me orendi dhe paisje zyre si dhe sigurimi i një komunikimi të shpejtë dhe 

të sigurt ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike e konsullore, duke shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe 

komunikimit. 1) Permiresimi i kushteve të banimit dhe  të punës së diplomatëve me orendi dhe paisje zyre si dhe sigurimi i një komunikimi të 

shpejtë dhe të sigurt ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike e konsullore, duke shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të informacionit 

dhe komunikimit. 2) Permiresimi i kushteve të banimit dhe  të punës së diplomatëve me orendi dhe paisje zyre si dhe sigurimi i një komunikimi 

të shpejtë dhe të sigurt ndërmjet MPJ dhe përfaqësive diplomatike e konsullore, duke shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore të informacionit 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

1.6 -26.2 6.7

Blerje paisje kompjuterike per ambasadat

Blerje paisje kompjuterike për përfaqësite diplomatike.



mijëra lekë 4,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MPJ

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B.Produktet e Programit

 Projekti 01842

 Produkti A

Sasia 0 -2 -20

Totali i Shpenzimeve 50 0 -16.7

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi 58.82 60.0 62.5

 Zhvillimi i dialogut politik.

Përshkrimi
 Zhvillimi I dialogur politik ne vendet e BE-së.

Objektivat

 1).  Marrja e statusit të vendit kandidat për antarësim në BE.  2).  Zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve dypalëshe me të gjitha vendet, me prioritet marrëdhëniet 

me partnerët strategjikë, vendet fqinje dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian.  3).  Njohja e mëtejshme ndërkombëtare e shtetit të Kosovës, pjesëmarrja dhe 

anëtarësimi i saj në organizatat rajonale dhe ndërkombëtare.  4).  Pjesëmarrje aktive në procesin e bashkëpunimit rajonal (nismat dhe organizatat rajonale).  5).  

Kryesimi i nismave rajonale dhe organizatave ndërkombëtare.  6).  Realizim i kontributit politik të Republikës së Shqipërisë në kuadër të NATO-s si vend anëtar me 

të drejta të plota.  7).  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për anëtarësimin e Shqipërisë në 

KDNJ.  8).  Plotësim i bazës ligjore të bashkëpunimit me vende të ndryshme të botës dhe organizatat ndërkombëtare ku jemi palë.  9).  Nxitja e diplomacisë 

ekonomike dhe publike, në funksion të përmirësimit të imazhit të vendit dhe forcimit, nxitjes të bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë 

ndërkombëtarë në nivel dy dhe shumëpalësh,  edhe në zbatim të nismës "Branding Albania".  10).  Realizimi i një shërbim konsullor të mbështetur në 

profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.

 1).  Dhënia e kontributit për arritjen e kritereve të nevojshme dhe hapjen e negociatave me BE.  2).  Zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve dypalëshe me të gjitha 

vendet, me prioritet marrëdhëniet me partnerët strategjikë, vendet fqinje dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian.  3).  Njohja e mëtejshme ndërkombëtare e 

shtetit të Kosovës, pjesëmarrja dhe anëtarësimi i saj në organizatat rajonale dhe ndërkombëtare.  4).  Pjesëmarrje aktive në procesin e bashkëpunimit rajonal 

(nismat dhe organizatat rajonale).  5).  Kryesimi i nismave rajonale dhe organizatave ndërkombëtare.  6).  Realizim i kontributit politik të Republikës së Shqipërisë në 

kuadër të NATO-s si vend anëtar me të drejta të plota.  7).  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe 

lobimi për anëtarësimin e Shqipërisë në KDNJ.  8).  Plotësim i bazës ligjore të bashkëpunimit me vende të ndryshme të botës dhe organizatat ndërkombëtare ku 

jemi palë.  9).  Nxitja e diplomacisë ekonomike dhe publike, në funksion të përmirësimit të imazhit të vendit dhe forcimit, nxitjes të bashkëpunimit ekonomik, tregtar 

dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtarë në nivel dy dhe shumëpalësh,  edhe në zbatim të nismës "Branding Albania".  10).  Realizimi i një shërbim konsullor 

të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.

 1).  Përparimi në procesin e negociatave me BE.  2).  Zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve dypalëshe me të gjitha vendet, me prioritet marrëdhëniet me partnerët 

strategjikë, vendet fqinje dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian.  3).  Njohja e mëtejshme ndërkombëtare e shtetit të Kosovës, pjesëmarrja dhe anëtarësimi i saj 

në organizatat rajonale dhe ndërkombëtare.  4).  Pjesëmarrje aktive në procesin e bashkëpunimit rajonal (nismat dhe organizatat rajonale).  5).  Kryesimi i nismave 

rajonale dhe organizatave ndërkombëtare.  6).  Realizim i kontributit politik të Republikës së Shqipërisë në kuadër të NATO-s si vend anëtar me të drejta të plota.  

7).  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për anëtarësimin e Shqipërisë në KDNJ.  8).  Plotësim 

i bazës ligjore të bashkëpunimit me vende të ndryshme të botës dhe organizatat ndërkombëtare ku jemi palë.  9).  Nxitja e diplomacisë ekonomike dhe publike, në 

funksion të përmirësimit të imazhit të vendit dhe forcimit, nxitjes të bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtarë në nivel dy dhe 

shumëpalësh,  edhe në zbatim të nismës "Branding Albania".  10).  Realizimi i një shërbim konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe 

përgjegjshmëri.

 1).  Përparimi në procesin e negociatave me BE  2).  Zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve dypalëshe me të gjitha vendet, me prioritet marrëdhëniet me partnerët 

strategjikë, vendet fqinje dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian.  3).  Njohja e mëtejshme ndërkombëtare e shtetit të Kosovës, pjesëmarrja dhe anëtarësimi i saj 

në organizatat rajonale dhe ndërkombëtare.  4).  Pjesëmarrje aktive në procesin e bashkëpunimit rajonal (nismat dhe organizatat rajonale).  5).  Kryesimi i nismave 

rajonale dhe organizatave ndërkombëtare.  6).  Realizim i kontributit politik të Republikës së Shqipërisë në kuadër të NATO-s si vend anëtar me të drejta të plota.  

7).  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe kontrinbuti i vendit tonë si anëtare e KDNJ-së.  8).  Lobimi 

dhe përgatitja e Kryesisë së radhës së vendit tonë në OSBE  9).  Plotësim i bazës ligjore të bashkëpunimit me vende të ndryshme të botës dhe organizatat 

ndërkombëtare ku jemi palë.  10).  Nxitja e diplomacisë ekonomike dhe publike, në funksion të përmirësimit të imazhit të vendit dhe forcimit, nxitjes të bashkëpunimit 

ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtarë në nivel dy dhe shumëpalësh,  edhe në zbatim të nismës "Branding Albania"  11).  Realizimi i një 

shërbim konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri.

Shpenzime jashtë projekteve

-98.5 2 4.2

Zgjerim, intensifikim, diversifikim, thellim dhe pasurim  i marrëdhënieve dypalëshe me vendet fqinje, partnerët strategjikë, rajon, Evropë dhe vendet e tjera të botës.  

Thellimi i dialogut politik me institucionet evropiane dhe avancimi i mëtejshëm në procesin e integrimit evropian të vendit.  Përfaqësim dhe pjesëmarrje aktive në 

organizatave ndërkombëtare e rajonale ku Shqipëria aderon, në forume shumëpalëshe dhe koalicone ndërkombëtare ku ndajmë interesa dhe vlera të pranuara 

ndërkombëtarisht.  Përmirësim i imazhit të vendit në botë, duke synuar edhe nxitjen e interesit për pjesëmarrje ndërkombëtare në sektorë strategjikë të zhvillimit të 

Shqipërisë.  Sigurimi i një shërbimi konsullor cilësor në funksion të mbrojtjes së të drejtave  të shtetasve shqiptarë, që jetojnë jashtë vendit. 

Zbatim i prioriteteve të politikës së jashtme sipas programit të qeverisë dhe Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2013-2020.

Përfaqësim dhe mbrojtje e interesave kombëtare dhe të shtetasve shqiptarë, në të mirë të lirisë, sigurisë dhe mirëqenies së tyre, nëpërmjet zhvillimit të 

marrëdhënieve dypalëshe dhe shumëpalëshe, si dhe ofrimit të shërbimit konsullor.

Programi i qeverisë 2013-2017; Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2013-2020;  Marrëveshja e Stabilizim Asocimit; Plani Kombëtar i Veprimit për 

zbatimin e  Rekomandimeve të Bashkimit Evropian.



Viti Aktual

2014

24

mijëra lekë 40,996.0

mijëra lekë 1,708.17

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01842

 Produkti B

Viti Aktual

2014

75

mijëra lekë 52,418.0

mijëra lekë 698.91

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01842

 Produkti C

Viti Aktual

2014

23

mijëra lekë 16,994.0

mijëra lekë 738.87

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01842

 Produkti D

Viti Aktual

2014

8

mijëra lekë 2,612.0

mijëra lekë 326.5

Totali i Shpenzimeve 41,090.0 42,660.0 42,660.0

Shpenzime për njësi 1,712.08 1,777.5 1,706.4

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia vizita, takime

2015 2016 2017

24 24 25

Objektivat

 0)  Marrja e statusit të vendit kandidat për antarësim në BE. 1)  Dhënia e kontributit për arritjen e kritereve të nevojshme dhe hapjen e 

negociatave me BE. 2)  Përparimi në procesin e negociatave me BE. 3)  Përparimi në procesin e negociatave me BE

Totali i Shpenzimeve 53,000.0 54,080.0 54,380.0

Shpenzime për njësi 662.5 721.07 679.75

Sasia vizita, takime

2015 2016 2017

80 75 80

Përshkrimi
Veprimtari diplomatike Dypalëshe me vëndet e Amerikës, Evropës, Rajonit, Lindjes së Mesme, Azisë, Afrikës dhe Oqeanisë.

Objektivat

 0)  Zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve dypalëshe me të gjitha vendet, me prioritet marrëdhëniet me partnerët strategjikë, vendet fqinje dhe 

vendet anëtare të Bashkimit Evropian. 1)  Zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve dypalëshe me të gjitha vendet, me prioritet marrëdhëniet me 

partnerët strategjikë, vendet fqinje dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian. 2)  Zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve dypalëshe me të 

gjitha vendet, me prioritet marrëdhëniet me partnerët strategjikë, vendet fqinje dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian. 3)  Zhvillimi i 

mëtejshëm i marrëdhënieve dypalëshe me të gjitha vendet, me prioritet marrëdhëniet me partnerët strategjikë, vendet fqinje dhe vendet 

anëtare të Bashkimit Evropian.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0.2 3.8 -4

Shpenzime jashtë projekteve

Veprimtari diplomatike me vendet e Amerikës, Evropës, Rajonit, Lindjes së Mesme, Afrikës, Azisë dhe Oqeanisë.

Sasia 0 0 4.2

Totali i Shpenzimeve 0.2 3.8 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 16,964.0 18,594.0 18,594.0

Shpenzime për njësi 737.57 664.07 743.76

Sasia takime, vizita

2015 2016 2017

23 28 25

Përshkrimi
Organizimi i vizitave dhe takimeve në kuadë të pjesëmarrjes aktive në NATO

Objektivat
 0)  Realizim i kontributit politik të Republikës së Shqipërisë në kuadër të NATO-s si vend anëtar me të drejta të plota. 1)  Realizim i kontributit 

politik të Republikës së Shqipërisë në kuadër të NATO-s si vend anëtar me të drejta të plota. 2)  Realizim i kontributit politik të Republikës së 

Shqipërisë në kuadër të NATO-s si vend anëtar me të drejta të plota. 3)  Realizim i kontributit politik të Republikës së Shqipërisë në kuadër të 

NATO-s si vend anëtar me të drejta të plota.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-5.2 8.8 -5.7

Shpenzime jashtë projekteve

Pjesëmarrje aktive në NATO.

Sasia 6.7 -6.3 6.7

Totali i Shpenzimeve 1.1 2 0.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,236.0 3,912.0 3,412.0

Shpenzime për njësi 423.6 326.0 341.2

Sasia vizita, takime

2015 2016 2017

10 12 10

Përshkrimi
Lobim për njohjen e mëtejshme të shtetit të ri të Kosovës.

Objektivat
 0)  Njohja e mëtejshme ndërkombëtare e shtetit të Kosovës, pjesëmarrja dhe anëtarësimi i saj në organizatat rajonale dhe ndërkombëtare. 1)  

Njohja e mëtejshme ndërkombëtare e shtetit të Kosovës, pjesëmarrja dhe anëtarësimi i saj në organizatat rajonale dhe ndërkombëtare. 2)  

Njohja e mëtejshme ndërkombëtare e shtetit të Kosovës, pjesëmarrja dhe anëtarësimi i saj në organizatat rajonale dhe ndërkombëtare. 3)  

Njohja e mëtejshme ndërkombëtare e shtetit të Kosovës, pjesëmarrja dhe anëtarësimi i saj në organizatat rajonale dhe ndërkombëtare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-0.2 -10 12

Shpenzime jashtë projekteve

Lobim për njohjen e Kosovës

Sasia 0 21.7 -10.7

Totali i Shpenzimeve -0.2 9.6 0

Shpenzime për njësi



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01842

 Produkti E

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 3,421.0

mijëra lekë 855.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01842

 Produkti F

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 2,572.0

mijëra lekë 1,286.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01842

 Produkti G

Viti Aktual

2014

55

mijëra lekë 33,120.0

mijëra lekë 602.18

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01842

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia konferenca

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar me të drejta të plota në NATO.

Objektivat

 0)  Kryesimi i nismave rajonale dhe organizatave ndërkombëtare. 1)  Kryesimi i nismave rajonale dhe organizatave ndërkombëtare. 2)  

Kryesimi i nismave rajonale dhe organizatave ndërkombëtare. 3)  Kryesimi i nismave rajonale dhe organizatave ndërkombëtare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

29.7 -23 4.7

Shpenzime jashtë projekteve

Kryesimi i A5

Sasia 25 20 -16.7

Totali i Shpenzimeve 62.2 -7.6 -12.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,572.0 3,773.0 3,773.0

Shpenzime për njësi 2,572.0 1,886.5 1,886.5

Sasia konferencë,ministerial

2015 2016 2017

1 2 2

Përshkrimi
Pjesëmarrja e Shqiperisë në Ministerialin e AII/NAJ që organizohet çdo vit.

Objektivat

 0)  Kryesimi i nismave rajonale dhe organizatave ndërkombëtare. 1)  Kryesimi i nismave rajonale dhe organizatave ndërkombëtare. 2)  

Kryesimi i nismave rajonale dhe organizatave ndërkombëtare. 3)  Kryesimi i nismave rajonale dhe organizatave ndërkombëtare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kryesimi i AII/NAJ

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 33,210.0 28,274.0 31,218.0

Shpenzime për njësi 603.82 514.07 557.46

Sasia takime, vizita, software, rapo

2015 2016 2017

55 55 56

Përshkrimi
Ndërveprim si vend anëtar i OKB-së dhe të tjera ndërkombetare.

Objektivat

 0)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për anëtarësimin e Shqipërisë 

në KDNJ. 1)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për anëtarësimin e 

Shqipërisë në KDNJ. 2)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për 

anëtarësimin e Shqipërisë në KDNJ. 3)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe 

kontrinbuti i vendit tonë si anëtare e KDNJ-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

100 -26.7 0

Shpenzime jashtë projekteve

Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e OKB-së dhe të tjera ndërkombëtare.

Sasia -50 100 0

Totali i Shpenzimeve 0 46.7 0

Shpenzime për njësi

0.3 -14.9 8.4

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia 0 0 1.8

Totali i Shpenzimeve 0.3 -14.9 10.4

Shpenzime për njësi



 Produkti H

Viti Aktual

2014

14

mijëra lekë 22,403.0

mijëra lekë 1,600.21

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01842

 Produkti I

Viti Aktual

2014

6

mijëra lekë 17,000.0

mijëra lekë 2,833.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01842

 Produkti J

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01842

 Produkti K

Totali i Shpenzimeve 22,600.0 28,605.0 23,603.0

Shpenzime për njësi 1,614.29 1,907.0 1,685.93

Sasia takime, vizita

2015 2016 2017

14 15 14

Përshkrimi
Ndërveprim si vend anëtar i UNESCO-s, Frankofonise dhe Alencës së Qytetrimit, në aktivitetet e tre organizata ve.

Objektivat

 0)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për anëtarësimin e Shqipërisë 

në KDNJ. 1)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për anëtarësimin e 

Shqipërisë në KDNJ. 2)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për 

anëtarësimin e Shqipërisë në KDNJ. 3)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe 

kontrinbuti i vendit tonë si anëtare e KDNJ-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar të UNESCO-s, Frankofonisë dhe Aleancen e Qyteterimit.

Totali i Shpenzimeve 17,500.0 19,180.0 19,200.0

Shpenzime për njësi 2,916.67 1,918.0 1,920.0

Sasia vizita, takime

2015 2016 2017

6 10 10

Përshkrimi
Ndërveprim si vend anëtar i OSBE-së

Objektivat

 0)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për anëtarësimin e Shqipërisë 

në KDNJ. 1)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për anëtarësimin e 

Shqipërisë në KDNJ. 2)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për 

anëtarësimin e Shqipërisë në KDNJ. 3)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe 

kontrinbuti i vendit tonë si anëtare e KDNJ-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0.9 18.1 -11.6

Shpenzime jashtë projekteve

Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë në OSBE.

Sasia 0 7.1 -6.7

Totali i Shpenzimeve 0.9 26.6 -17.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 3,330.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 475.71

Sasia vizita, takime

2015 2016 2017

0 0 7

Përshkrimi
Kryerja e parapërgatitjeve për marrjen e Kryesisë së rradhës së OSBE-së.

Objektivat

 0)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për anëtarësimin e Shqipërisë 

në KDNJ. 1)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për anëtarësimin e 

Shqipërisë në KDNJ. 2)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për 

anëtarësimin e Shqipërisë në KDNJ. 3)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe 

kontrinbuti i vendit tonë si anëtare e KDNJ-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

2.9 -34.2 0.1

Shpenzime jashtë projekteve

Parapërgatitje për marrjen e Kryesisë së rradhës së OSBE-së.

Sasia 0 66.7 0

Totali i Shpenzimeve 2.9 9.6 0.1

Shpenzime për njësi

Përshkrimi
Plotësimi i detyrimeve ndaj anëtarësimit në konventë.

Objektivat

 0)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për anëtarësimin e Shqipërisë 

në KDNJ. 1)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për anëtarësimin e 

Shqipërisë në KDNJ. 2)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për 

anëtarësimin e Shqipërisë në KDNJ. 3)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe 

kontrinbuti i vendit tonë si anëtare e KDNJ-së.

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raportime për Konventat ku vendi yne eshte palë.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

18

mijëra lekë 15,720.0

mijëra lekë 873.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01842

 Produkti L

Viti Aktual

2014

7

mijëra lekë 20,860.0

mijëra lekë 2,980.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01842

 Produkti M

Viti Aktual

2014

100

mijëra lekë 7,942.0

mijëra lekë 79.42

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01842

 Produkti N

Viti Aktual

2014

19

mijëra lekë 8,502.0

mijëra lekë 447.47

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 15,320.0 15,720.0 14,638.0

Shpenzime për njësi 1,021.33 1,122.86 1,219.83

Sasia raportime, takime

2015 2016 2017

15 14 12

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 21,360.0 20,860.0 20,860.0

Shpenzime për njësi 2,670.0 2,980.0 2,980.0

Sasia takime, vizita

2015 2016 2017

8 7 7

Përshkrimi
Ndërveprim si vend anëtar i KiE-së

Objektivat

 0)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për anëtarësimin e Shqipërisë 

në KDNJ. 1)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për anëtarësimin e 

Shqipërisë në KDNJ. 2)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe lobimi për 

anëtarësimin e Shqipërisë në KDNJ. 3)  Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në 14 organizata e forume shumëpalëshe, ku jemi palë, si dhe 

kontrinbuti i vendit tonë si anëtare e KDNJ-së.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

16.9 9.9 8.6

Shpenzime jashtë projekteve

Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë në KiE

Sasia -16.7 -6.7 -14.3

Totali i Shpenzimeve -2.5 2.6 -6.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 8,030.0 7,980.0 7,950.0

Shpenzime për njësi 80.3 79.8 79.5

Sasia numër marrëveshjesh

2015 2016 2017

100 100 100

Përshkrimi
Hartimi dhe pergatitja e marreveshjeve kombëtare dhe ndërkombëtare.

Objektivat
 0)  Plotësim i bazës ligjore të bashkëpunimit me vende të ndryshme të botës dhe organizatat ndërkombëtare ku jemi palë. 1)  Plotësim i 

bazës ligjore të bashkëpunimit me vende të ndryshme të botës dhe organizatat ndërkombëtare ku jemi palë. 2)  Plotësim i bazës ligjore të 

bashkëpunimit me vende të ndryshme të botës dhe organizatat ndërkombëtare ku jemi palë. 3)  Lobimi dhe përgatitja e Kryesisë së radhës së 

vendit tonë në OSBE

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-10.4 11.6 0

Shpenzime jashtë projekteve

Përmirësimi i legjislacionit kombëtar dhe ndërkombetar.

Sasia 14.3 -12.5 0

Totali i Shpenzimeve 2.4 -2.3 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 8,432.0 8,522.0 8,522.0

Shpenzime për njësi 443.79 448.53 448.53

Sasia komisione, takime, aktivitete

2015 2016 2017

19 19 19

Përshkrimi
Zhvillimi i metejshem i diplomacise ekonomike-publike

Objektivat

 0)  Nxitja e diplomacisë ekonomike dhe publike, në funksion të përmirësimit të imazhit të vendit dhe forcimit, nxitjes të bashkëpunimit 

ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtarë në nivel dy dhe shumëpalësh,  edhe në zbatim të nismës "Branding Albania". 

1)  Nxitja e diplomacisë ekonomike dhe publike, në funksion të përmirësimit të imazhit të vendit dhe forcimit, nxitjes të bashkëpunimit 

ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtarë në nivel dy dhe shumëpalësh,  edhe në zbatim të nismës "Branding Albania". 

2)  Nxitja e diplomacisë ekonomike dhe publike, në funksion të përmirësimit të imazhit të vendit dhe forcimit, nxitjes të bashkëpunimit 

ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtarë në nivel dy dhe shumëpalësh,  edhe në zbatim të nismës "Branding Albania". 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

1.1 -0.6 -0.4

Shpenzime jashtë projekteve

Diplomaci aktive ekonomike-publike

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 1.1 -0.6 -0.4

Shpenzime për njësi

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -0.8 1.1 0



% ndryshimit

 Projekti 01842

 Produkti O

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 11,440.0

mijëra lekë 2,288.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

C.10 Kodi i Grupit 16

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

01160

01170

01180

03140

03150

10910

Totali i Shpenzimeve 11,686.0 11,840.0 11,860.0

Shpenzime për njësi 3,895.33 2,368.0 2,372.0

Sasia vizita, takime, nr. dokumenta

2015 2016 2017

3 5 5

Përshkrimi
Rritja e perfomances së shërbimit konsullor të RSh duke synuar përmirësimin e mëtejshëm të tij.

Objektivat

 0)  Realizimi i një shërbim konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 1)  Realizimi i një shërbim 

konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 2)  Realizimi i një shërbim konsullor të mbështetur në 

profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri. 3)  Nxitja e diplomacisë ekonomike dhe publike, në funksion të përmirësimit të 

imazhit të vendit dhe forcimit, nxitjes të bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtarë në nivel dy dhe 

shumëpalësh,  edhe në zbatim të nismës "Branding Albania"

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-0.8 1.1 0

Shpenzime jashtë projekteve

Rritja e performancës se shërbimit konsullor te RSH.

Shpenzime për njësi

Policia e Shtetit Programi Policia e Shtetit synon, garantimin e një mjedisi të sigurtë për komunitetin nëpërmjet 

policimit me standartet më të larta të performancës, krijimit të një kulture bashkëkohore 

manaxhimi dhe të mbështetur me infrastrukturën më të përparuar. Mbështetur në ligj të sigurohet 

rend dhe qetësi publike për komunitetin dhe në partneritet me të; nëpërmjet shërbimeve me 

profesionalitet, në kohë dhe me cilësi.

Garda e Republikes Ruajtja e Presidentit të Republikës, Kryetares së Kuvendit, Kryeministrin si edhe familjet e tyre, 

personalitetet e larta të këtij rangu që vizitojnë vendin tonë, Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese, 

zëvendëskryetarët e Kuvendit, anëtarët e KM, Kryetarin e Gjykatës së Lartë, Prokurorin e 

Përgjithshëm, Kryetarin e KLSH, Guvernatorin e Bankës së Shtetit, Avokatin e Popullit, Kryetarin 

e KQZ-së, Kryetarin e Maxhorancës, Kryetarin e partisë më të madhe të opozitës parlamentare, 

Kryetarin e Bashkisë së Tiranës si edhe banesat e tyre, familjet, selitë dhe rezidencat si dhe 
Emergjencat Civile Zhvillon politika dhe strategji ne fushen e planifikimit, perballimit te EC. Bashkerendon veprimet e 

te gjitha strukturave ne fushen e EC, ne menyre qe te reduktoje ne menyre substanciale humbjet 

ne njerez, asete sociale, ne ekonomi dhe mjedis. Vlereson rreziqet dhe demet e shkaktuara nga 

fatkeqesi te ndryshme, si dhe programon dhe kontrollon masa paraprake, parandaluese, 

mbrojtese dhe reaguese. Perpunon dhe zhvillon programe trajnimi me strukturat e EC, ne 

bashkepunim me partnere nderkombetare dhe ne aktivitete nderkombetare

Prefekturat dhe Funksionet e 

Deleguara te P. Vendor

Institucioni i Prefektit ndjek dhe merr masa per plotesimin nga te gjitha institucionet ne nivel qarku 

te detyrimeve qe ata kane per te garantuar sovranitetin, rendin kushtetues dhe shendetin publik. 

Ai kryen sherbimin e mbikqyrjes kontrollit dhe bashkerendimit te veprimtarive te institucioneve 

qendrore ne nivel vendor per zhvillim lokal dhe rajonal ne fushen e permiresimit te infrastruktures 

rurale dhe urbane, ne sektorin e ujit te pijshem, planifikimit urban si dhe te verifikimit te 

ligjishmerise se akteve te miratuara nga organet e qeverisjes vendore ne komuna bashki e 
Sherbimi i Gjendjes Civile Shërbimi i gjendjes civile siguron shërbimin e regjistrimit dhe përditësimit të të dhënave të 

shtetasve në Regjistrat Kombëtar të Gjendjes Civile dhe ne Regjistrin Kombëtar te Adresave. 

Informacioni i shërbimit të gjendjes civile është tërësia e të dhënave personale, që vërteton 

lindjen, ekzistencën, individualitetin e shtetasve, si dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre. Këto të 

dhëna shërbejnë për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të shtetasve në marrëdhëniet me 

shoqërinë e shtetin shqiptar, si dhe për ushtrimin e funksioneve të organeve dhe institucioneve 
Menaxhimi i Rezervave te Shtetit Programi konsiston ne plotesimin e vazhdueshem dhe te sigurimit te sasive dhe nomenklatures 

se mallrave rezerve shteti. Ne ruajtjen e dhe administrimin e mallrave rezerve materiale 

shteterore, mallra qe kalojne ne pronesi te shtetit nga kundervajtjet administrative dhe veprat 

penale, te cilat do te perdoren per te nderhyre ne menyre operative  per mbrojtjen e popullsise, 

ekonomise dhe mbrojtjen e vendit ne situata te gjendjes se jashtezakonshme, gjendjes se 

emergjensec civile qe shkaktohen nga fatkeqesi natyrore, epidemi, aksidente industriale ose 

70.3 -39.2 0.2

Ministria e Brendshme

Ministria e Punëve të Brendshme është organi përgjegjës për zbatimin e politikës së  punëve të brendshme në Republikën e Shqipërisë, 

është aparati organizativ dhe profesional, që i  shërben interesit publik me paanësi, duke zbatuar legjislacionin në fuqi, duke kryer shërbimet  

publike dhe duke hartuar e zbatuar politikat e përgjithshme shtetërore në fushën e punëve të  brendshme.

Planifikimi, Menaxhimi dhe 

Administrimi

Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të punëve të brendshme në Republikën e Shqipërisë. Kryerja e 

sherbimeve publike përmes koordinimit, monitorimit dhe menaxhimit të programeve të Ministrisë, 

veçanërisht përmes përdorjes në menyre efiçente dhe efektive të burimeve njerezore dhe 

financiare. Të sigurojë vazhdimësinë e zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet 

e Ministrisë për të bërë të mundur përgatitjen, zhvillimin dhe implementimin e politikave dhe 

kuadrit ligjor, në përputhje me standartet e BE-së.

Sasia -40 66.7 0

Totali i Shpenzimeve 2.2 1.3 0.2

Shpenzime për njësi



Programi Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

 1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare  2). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale.  3). Hedhja e të 

dhënave të personelit të Ministrise në programin HRMIS.  4). Përmirësimi i shërbimeve funksionale të TI dhe komunikimit  5). Krijimi i kushteve sa me te mira per 

punonjësit e Ministrise, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes.  6). Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor, marrëveshje dhe projekte  7). Hartimi i Rregjistrit 

të Rriskut dhe i strategjise së minimizimit të tij.  8). Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë përfituar azil 

në Republikën e Shqipërisë

Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të punëve të brendshme në Republikën e Shqipërisë. Kryerja e sherbimeve publike përmes koordinimit, monitorimit dhe menaxhimit 

të programeve të Ministrisë, veçanërisht përmes përdorjes në menyre efiçente dhe efektive të burimeve njerezore dhe financiare. Të sigurojë vazhdimësinë e 

zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet e Ministrisë për të bërë të mundur përgatitjen, zhvillimin dhe implementimin e politikave dhe kuadrit ligjor, 

në përputhje me standartet e BE-së.

Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të punëve të brendshme në Republikën e Shqipërisë. Kryerja e sherbimeve publike përmes koordinimit, monitorimit dhe menaxhimit 

të programeve të Ministrisë, veçanërisht përmes përdorjes në menyre efiçente dhe efektive të burimeve njerezore dhe financiare. Të sigurojë vazhdimësinë e 

zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet e Ministrisë për të bërë të mundur përgatitjen, zhvillimin dhe implementimin e politikave dhe kuadrit ligjor, 

në përputhje me standartet e BE-së.

Të kontribuojë në përmirësimin e vazhdueshëm të aftësive drejtuese të stafit të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe niveleve të tjera të vendimmarrjes nga 10% 

në vitin 2014 në 18% në vitin 2017. Përshtatja e kushteve të punës sipas standardeve te BE-së.  Rritja e kapaciteteve menaxhuese dhe mbështetjes administrative 

për të gjithë programet e ministrisë nga 15% në vitin 2014 në 25% në vitin 2017. Zbatimi me korrektësi i afateve ligjore dhe nënligjore nga të gjitha strukturat, hartimi 

i strategjive për menaxhimin dhe minimizimin e riskut.Hedhja e të dhënave per personelin e Ministrise se Puneve te Brendshme ne programin HRMIS (sistemi i 

menaxhimit te informacionit te burimeve njerezore).

 1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare  2). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale.  3). Hedhja e të 

dhënave të personelit të Ministrise në programin HRMIS.  4). Përmirësimi i shërbimeve funksionale të TI dhe komunikimit  5). Krijimi i kushteve sa me te mira per 

punonjësit e Ministrise, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes.  6). Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor, marrëveshje dhe projekte  7). Hartimi i Rregjistrit 

të Rriskut dhe i strategjise së minimizimit të tij.  8). Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë përfituar azil 

në Republikën e Shqipërisë

 1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare  2). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale.  3). Hedhja e të 

dhënave të personelit të Ministrise në programin HRMIS.  4). Përmirësimi i shërbimeve funksionale të TI dhe komunikimit  5). Krijimi i kushteve sa me te mira per 

punonjësit e Ministrise, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes.  6). Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor, marrëveshje dhe projekte  7). Hartimi i Rregjistrit 

të Rriskut dhe i strategjise së minimizimit të tij.  8). Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë përfituar azil 

në Republikën e Shqipërisë

 1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare  2). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale.  3). Hedhja e të 

dhënave të personelit të Ministrise në programin HRMIS.  4). Përmirësimi i shërbimeve funksionale të TI dhe komunikimit  5). Krijimi i kushteve sa me te mira per 

punonjësit e Ministrise, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes.  6). Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor, marrëveshje dhe projekte  7). Hartimi i Rregjistrit 

të Rriskut dhe i strategjise së minimizimit të tij.  8). Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë përfituar azil 

në Republikën e Shqipërisë



B.Produktet e Programit

 Projekti 00359

 Produkti A

Viti Aktual

2014

106

mijëra lekë 83,900.0

mijëra lekë 791.51

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00359

 Produkti B

Viti Aktual

2014

157

mijëra lekë 147,500.0

mijëra lekë 939.49

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00359

 Produkti C

Viti Aktual

2014

87

mijëra lekë 90,600.0

mijëra lekë 1,041.38

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Ligji nr.9936, datë 26.06.2008 ¿ Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë¿, Ligji nr.185/2013, datë 28.12.2013 ¿ Për Buxhetin e Vitit 

2014¿.Ligji nr.10296, datë 08.07.2010 ¿ Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin në Republikën e Shqipërisë¿.Ligji nr.9098, datë 03.07.2003 ¿Për integrimin dhe 

bashkimin familjar të përsonave që kanë përfituar azil në Republikën e Shqipërise". Ligji nr.9228, datë 29.04.2004  ¿ Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Ligji 

nr.10002, datë 06.10.2008 "Për Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm në Ministrine e Brendshme". Përmirësimi i standardeve, për t'i unifikuar ato me strukturat 

homologe të vendeve të BE-së.  Përputhja e strategjise së rriskut me dokumentat e politikave sektoriale dhe kombetare.                                                                         

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte kontrolli dhe auditimi

Përshkrimi
Raporte te auditimit te brendshem nepermjet kontrolleve, trajnimit te auditit sipas standardeve europiane.

1.1 -1.1 0

Shpenzime për njësi 1.1 -1.1 0

Shpenzime për njësi 800.0 791.51 791.51

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve

106 106

Totali i Shpenzimeve 84,800.0 83,900.0 83,900.0

Objektivat

 0) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare 2) 

Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare 3) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Nr.Raportesh

2015 2016 2017

106

Sasia 0.6 0 0

Totali i Shpenzimeve -0.1 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 147,384.0 147,384.0 147,384.0

Shpenzime për njësi 932.81 932.81 932.81

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Nr.raportesh

2015 2016 2017

158 158 158

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte zbatimi dhe monitorimi

Përshkrimi
Përgatitja e raporteve të ndryshme financiare

Objektivat

 0) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare 2) 

Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare 3) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -0.1 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 90,600.0 90,542.0 90,542.0

Shpenzime për njësi 1,041.38 1,040.71 1,040.71

Sasia nr.planesh

2015 2016 2017

87 87 87

Përshkrimi
Planifikimi i kerkesave per mallra sherbime dhe investime.

Objektivat

 0) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare 2) 

Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare 3) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-0.7 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Plane për manaxhimin e burimeve financiare.

0 -0.1 0



 Projekti 00359

 Produkti D

Viti Aktual

2014

74

mijëra lekë 93,200.0

mijëra lekë 1,259.46

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00359

 Produkti E

Viti Aktual

2014

295

mijëra lekë 93,300.0

mijëra lekë 316.27

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00359

 Produkti F

Viti Aktual

2014

230

mijëra lekë 43,880.0

mijëra lekë 190.78

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00359

 Produkti G

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -1.1 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 92,216.0 92,216.0 92,216.0

Shpenzime për njësi 1,246.16 1,246.16 1,246.16

Sasia Nr.raportesh

2015 2016 2017

74 74 74

Përshkrimi
Raporte financiare per menaxhimin e larte.

Objektivat  0) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale. 1) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve 

njerëzore dhe materiale. 2) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale. 3) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe 

efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte financiare per menaxhimin e larte

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -1 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 92,400.0 92,400.0 92,400.0

Shpenzime për njësi 313.22 313.22 313.22

Sasia Nr.punonj.rekretuar.

2015 2016 2017

295 295 295

Përshkrimi
Rekrutimi dhe trajnimi i punonjësve si dhe hartimi i raporteve për planifikimin dhe monitorimin burimeve njerëzore.

Objektivat  0) Hedhja e të dhënave të personelit të Ministrise në programin HRMIS. 1) Hedhja e të dhënave të personelit të Ministrise në programin 

HRMIS. 2) Hedhja e të dhënave të personelit të Ministrise në programin HRMIS. 3) Hedhja e të dhënave të personelit të Ministrise në 

programin HRMIS.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-1.1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Manaxhimi i burimeve njerezore, raporte për planifikimin dhe monitorimin e burimeve njerëzore.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 43,880.0 43,880.0 43,880.0

Shpenzime për njësi 190.78 190.78 190.78

Sasia Nr.kompjuterash.

2015 2016 2017

230 230 230

Përshkrimi Krijimi i nje sistemi unik dhe te informatizuar per nje komunikim te drejtpërdrejtë, transmetim i sigurt (i kriptuar) dhe i shpejt i informacionit 

ndërmjet sektorëve

Objektivat

 0) Përmirësimi i shërbimeve funksionale të TI dhe komunikimit 1) Përmirësimi i shërbimeve funksionale të TI dhe komunikimit 2) Përmirësimi 

i shërbimeve funksionale të TI dhe komunikimit 3) Përmirësimi i shërbimeve funksionale të TI dhe komunikimit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Rrjet funksional kompjuterik eficent për të gjithë sektorët sipas niveleve.

Përshkrimi
Administrimi me efektivitet  i mjeteve te transportit me qellim rritjen e cilesise se tyre si dhe blerja e disa automjeteve te reja.

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Mjete të transportit te sherbyera



Viti Aktual

2014

82

mijëra lekë 152,780.0

mijëra lekë 1,863.17

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00359

 Produkti H

Viti Aktual

2014

99

mijëra lekë 11,024.0

mijëra lekë 111.35

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00359

 Produkti I

Viti Aktual

2014

90

mijëra lekë 64,840.0

mijëra lekë 720.44

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01235

 Produkti J

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 152,780.0 152,780.0 152,780.0

Shpenzime për njësi 1,863.17 1,863.17 1,863.17

Sasia Nr.mjetesh

2015 2016 2017

82 82 82

Objektivat
 0) Krijimi i kushteve sa me te mira per punonjësit e Ministrise, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes. 1) Krijimi i kushteve sa me te 

mira per punonjësit e Ministrise, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes. 2) Krijimi i kushteve sa me te mira per punonjësit e 

Ministrise, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes. 3) Krijimi i kushteve sa me te mira per punonjësit e Ministrise, nepermjet 

permiresimit te ambjenteve te punes.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia -100 0 62.4

Totali i Shpenzimeve -100 0 -11.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 28,125.0 25,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 240.38 131.58

Sasia Nn.paisjesh

2015 2016 2017

0 117 190

Përshkrimi
Blerja e pajisjeve zyre per Aparatin e M.P.B, blerja e pajisjeve të përgjimit në funksion të veprimtarisë operacionale te SH.K.B.

Objektivat

 0) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë përfituar azil në Republikën e 

Shqipërisë 1) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë përfituar azil në Republikën 

e Shqipërisë 2) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë përfituar azil në 

Republikën e Shqipërisë 3) Realizimi i të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë përfituar azil 

në Republikën e Shqipërisë

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Blerje pajisjesh

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.1 -0.1 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 64,882.0 64,840.0 64,840.0

Shpenzime për njësi 720.91 720.44 720.44

Sasia Nr.proçesesh prokurimi

2015 2016 2017

90 90 90

Përshkrimi
Kryerja e proçedurave të prokurimit dhe blerjes së mallrave, kryerjes së shërbimeve e investimeve.

Objektivat

 0) Hartimi i Rregjistrit të Rriskut dhe i strategjise së minimizimit të tij. 1) Hartimi i Rregjistrit të Rriskut dhe i strategjise së minimizimit të tij. 2) 

Hartimi i Rregjistrit të Rriskut dhe i strategjise së minimizimit të tij. 3) Hartimi i Rregjistrit të Rriskut dhe i strategjise së minimizimit të tij.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 -45.3

Shpenzime jashtë projekteve

Proçese Prokurimi

Totali i Shpenzimeve 150,000.0 121,875.0 0.0

Sasia Nr.godine

2015 2016 2017

1 1 0

Përshkrimi Rikonstruksion i godines, ana ndertimore e amortizuar duke penguar zhvillimin normal te punes se perditshme per punonj.MPB, bodrumet 

paraqiten me probleme lageshtie ne faqet e mureve dhe kafazet e shkalleve, taraca me defekte ne hidroizolim etj.

Objektivat
 0) Krijimi i kushteve sa me te mira per punonjësit e Ministrise, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes. 1) Krijimi i kushteve sa me te 

mira per punonjësit e Ministrise, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes. 2) Krijimi i kushteve sa me te mira per punonjësit e 

Ministrise, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes. 3) Krijimi i kushteve sa me te mira per punonjësit e Ministrise, nepermjet 

permiresimit te ambjenteve te punes.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0.1 -0.1 0

Rikonstruksion i Nderteses se Ministrise së Punëve të Brendshme

Objekt i Rikonstruktuar



mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04471

 Produkti K

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 16,351.0

mijëra lekë 5,450.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00359

 Produkti L

Viti Aktual

2014

56

mijëra lekë 45,000.0

mijëra lekë 803.57

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara te P. Vendor

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -18.8 -100

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi 150,000.0 121,875.0 0.0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia nr.çatije dhe godine

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi Rikonstruksion i çative te ofiçines1, 2 dhe magazines pjeseve te kembimit në Q.SH.A.M.T per shkak te demtimit dhe mosinvestimit per nje 

periudhe te gjate.

Objektivat
 0) Krijimi i kushteve sa me te mira per punonjësit e Ministrise, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes. 1) Krijimi i kushteve sa me te 

mira per punonjësit e Ministrise, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes. 2) Krijimi i kushteve sa me te mira per punonjësit e 

Ministrise, nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes. 3) Krijimi i kushteve sa me te mira per punonjësit e Ministrise, nepermjet 

permiresimit te ambjenteve te punes.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -18.8 -100

Rikonst. i çative te ofiç.1, 2 dhe magazines se pjeseve te kembimit ne QSHAMT.

Objekt i rikonstruktuar

Sasia 5.4 0 0

Totali i Shpenzimeve -2.4 2.3 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 43,938.0 44,938.0 44,938.0

Shpenzime për njësi 744.71 761.66 761.66

Sasia Nr.aktesh

2015 2016 2017

59 59 59

Përshkrimi
Hartimi i akteve ligjore e nënligjore që normojnë procedurat për  planifikimin, dokumentimin, administrimin e përdorimin e aseteve.

Objektivat

 0) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor, marrëveshje dhe projekte 1) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor, marrëveshje dhe projekte 2) 

Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor, marrëveshje dhe projekte 3) Krijimi i standardeve për kuadrin ligjor, marrëveshje dhe projekte

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Akte ligjore dhe nënligjore

-7.3 2.3 0

Institucioni i Prefektit ndjek dhe merr masa per plotesimin nga te gjitha institucionet ne nivel qarku te detyrimeve qe ata kane per te garantuar sovranitetin, rendin 

kushtetues dhe shendetin publik. Ai kryen sherbimin e mbikqyrjes kontrollit dhe bashkerendimit te veprimtarive te institucioneve qendrore ne nivel vendor per 

zhvillim lokal dhe rajonal ne fushen e permiresimit te infrastruktures rurale dhe urbane, ne sektorin e ujit te pijshem, planifikimit urban si dhe te verifikimit te 

ligjishmerise se akteve te miratuara nga organet e qeverisjes vendore ne komuna bashki e qark,kryen sherbimin e kontrollit financiar mbi keto organe ne menyren 

dhe limitet e percaktuara me ligj. Struktura lokale te adminstrimit dhe mbrojtjes se tokes kane per qellim percaktimin, dokumentimin e te dhenave per vleren dhe 

perdorimin e tokes si dhe mbrojtjen fizike te tokes nga erozioni, ndotja dhe degradimi.

Ky program synon forcimin e rendit kushtetues, koordinimin e veprimtarive dhe kontributeve të institucioneve qendrore me ato vendore, për të zhvilluar një luftë pa 

kompromis kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, parandalimit të trafikimit të qenieve njerëzore, parandalimit të kultivimit të bimëve narkotike, për një zhvillim 

lokal dhe rajonal të qëndrueshëm, zbatimin e programit të qeverisë nga institucionet qendrore në nivel lokal, përdorimin me efiçensë të fondeve buxhetore dhe 

përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetareve. Nëpërmjet Strukturave të Administrimit të Tokës në Qarqe kryen azhornimin e sipërfaqeve të tokës, përgatitjen e 

dokumentacionit dhe regjistrimin e të dhënave  në regjistrin e tokës në përputhje me strategjitë dhe planet e zhvillimit rajonal.

Ndjekja e zbatimit të programit të qeverisë në nivel vendor, për arritjen e standardeve kryesore të vendeve të BE-s , standarde këto që lidhen  me rritjen e 

performancës të organeve qendrore në nivel vendor, në ofrimin e shërbimeve publike për qytetarët, në rritjen e efiçensës së përdorimit të fondeve publike nga 

agjensi dhe organe me varësi qendrore dhe njësite e qeverisjes vendore.



Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00926

 Produkti A

Viti Aktual

2014

21000

mijëra lekë 132,600.0

mijëra lekë 6.31

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00926

Totali i Shpenzimeve 128,554.0 129,857.0 129,857.0

Shpenzime për njësi 5.98 6.04 6.01

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer aktesh

2015 2016 2017

21500 21500 21600

Verifikimi i vlefshmërisë të akteve normative të miratuara nga organet e qeverisjes vendore

Përshkrimi
Verifikimi i vlefshmërisë të akteve normative të miratuara nga organet e qeverisjes vendore, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Objektivat

 0) Rritja e efekshtmërisë së kontrollit  dhe verifikimit të ligjshmërisë se akteve normative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore 2 % mbi 

vitin 2013. 1) Rritja e efekshtmërisë së kontrollit  dhe verifikimit të ligjshmërisë se akteve normative të nxjerra nga organet e qeverisjes 

vendore 1% mbi vitin 2014. 2) Rritja e efekshtmërisë së kontrollit  dhe verifikimit të ligjshmërisë se akteve normative të nxjerra nga organet e 

qeverisjes vendore 1% mbi vitin 2015. 3) Rritja e efekshtmërisë së kontrollit  dhe verifikimit të ligjshmërisë se akteve normative të nxjerra nga 

organet e qeverisjes vendore 1% mbi vitin 2016.

 1). Rritja e efektshmërisë së auditimeve dhe kontrolleve të organeve të vartësisë, institucioneve vendore dhe të organeve të tjera të qeverisjes vendore 2 % mbi 

2013 (masa për shkelje financiare).  2). Rritja e efekshtmërisë së kontrollit  dhe verifikimit të ligjshmërisë se akteve normative të nxjerra nga organet e qeverisjes 

vendore 2 % mbi vitin 2013.  3). Të rritet niveli i koordinimit të punës midis institucionit të Prefektit dhe organeve qendrore, Këshillin e Ministrave, Ministritë dhe 

organet e tjera qendrore për zbatimin e programit të qeverisë në masën 2 %  në krahasim me vitin 2013.  4). Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra) dhe 

regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark do të jetë 2 % më shumë së në vitin 2013.  5). Rritja e shkalles së 

performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i  furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të nevojshme pune, rikonstruksionet e godinës 

dhe zyrave

 1). Rritja e efektshmërisë së auditimeve dhe kontrolleve të organeve të vartësisë, institucioneve vendore dhe të organeve të tjera të qeverisjes vendore 1 % mbi 

2014 (masa për shkelje financiare).  2). Rritja e efekshtmërisë së kontrollit  dhe verifikimit të ligjshmërisë se akteve normative të nxjerra nga organet e qeverisjes 

vendore 1% mbi vitin 2014.  3). Të rritet niveli i koordinimit të punës midis institucionit të Prefektit dhe organeve qendrore, Këshillin e Ministrave, Ministritë dhe 

organet e tjera qendrore për zbatimin e programit të qeverisë në masën 2 %  në krahasim me vitin 2014.  4). Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra) dhe 

regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark do të jetë 2 % më shumë së në vitin 2014.  5). Rritja e shkalles së 

performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i  furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të nevojshme pune, rikonstruksionet e godinës 

dhe zyrave

 1). Rritja e efektshmërisë së auditimeve dhe kontrolleve të organeve të vartësisë, institucioneve vendore dhe të organeve të tjera të qeverisjes vendore 1 % mbi 

2015 (masa për shkelje financiare).  2). Rritja e efekshtmërisë së kontrollit  dhe verifikimit të ligjshmërisë se akteve normative të nxjerra nga organet e qeverisjes 

vendore 1% mbi vitin 2015.  3). Të rritet niveli i koordinimit të punës midis institucionit të Prefektit dhe organeve qendrore, Këshillin e Ministrave, Ministritë dhe 

organet e tjera qendrore për zbatimin e programit të qeverisë në masën 2 %  në krahasim me vitin 2015.  4). Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra) dhe 

regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark do të jetë 2 % më shumë së në vitin 2015.  5). Rritja e shkalles së 

performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i  furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të nevojshme pune, rikonstruksionet e godinës 

dhe zyrave

 1). Rritja e efektshmërisë së auditimeve dhe kontrolleve të organeve të vartësisë, institucioneve vendore dhe të organeve të tjera të qeverisjes vendore 1 % mbi 

2016 (masa për shkelje financiare).  2). Rritja e efekshtmërisë së kontrollit  dhe verifikimit të ligjshmërisë se akteve normative të nxjerra nga organet e qeverisjes 

vendore 1% mbi vitin 2016.  3). Të rritet niveli i koordinimit të punës midis institucionit të Prefektit dhe organeve qendrore, Këshillin e Ministrave, Ministritë dhe 

organet e tjera qendrore për zbatimin e programit të qeverisë në masën 2 %  në krahasim me vitin 2016.  4). Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra) dhe 

regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark do të jetë 2 % më shumë së në vitin 2016.  5). Rritja e shkalles së 

performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i  furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të nevojshme pune, rikonstruksionet e godinës 

dhe zyrave

Ligji nr. 8417, datë 21.10.1998 ¿Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë¿, ndryshuar me ligjin nr. 9675, datë 13.01.2007  dhe ligjin nr. 9904, datë 21.04.2008, Karta  

Evropiane e Autonomisë Vendore. Ratifikuar nga  Kuvendi me ligjin nr. 9548, datë 11.11.1999, Ligji  Nr. 9000, datë 30.01.2003   "Për organizimin e Këshillit të 

Ministrave¿, Ligji  Nr. 8927, datë  25.07.2002  ¿Për Prefektin¿, Ligji  nr. 8652, datë 31.07.2000 `¿Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore¿¿, Ligji 

8752, datë 26.03.2001 ¿Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin e tokës¿, Ligji nr. 9948, datë 07.07.2008  ¿Për shqyrtimin e vlefshmërisë 

ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore¿ i ndryshuar, Ligji nr. 8485 datë 12.05.1999 ¿Për Kodin e Procedurave Administrative¿. 

Shpenzime jashtë projekteve

agjensi dhe organe me varësi qendrore dhe njësite e qeverisjes vendore.

-5.3 1 -0.5

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia 2.4 0 0.5

Totali i Shpenzimeve -3.1 1 0

Shpenzime për njësi



 Produkti B

Viti Aktual

2014

510

mijëra lekë 223,700.0

mijëra lekë 438.63

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00926

 Produkti C

Viti Aktual

2014

1550

mijëra lekë 110,500.0

mijëra lekë 71.29

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00926

 Produkti D

Viti Aktual

2014

500

mijëra lekë 88,400.0

mijëra lekë 176.8

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02051

 Produkti E

Totali i Shpenzimeve 214,256.0 216,428.0 216,428.0

Shpenzime për njësi 412.03 416.21 408.35

Sasia Numer kontrollesh

2015 2016 2017

520 520 530

Përshkrimi Auditime të plota dhe auditime periodike, të aktivitetit ekonomiko-financiar në njesitë të qeverisjes vendore dhe institucioneve qendrore në 

nivel vendor në bazë të kompetencave që i jep ligji.

Objektivat

 0) Rritja e efektshmërisë së auditimeve dhe kontrolleve të organeve të vartësisë, institucioneve vendore dhe të organeve të tjera të 

qeverisjes vendore 2 % mbi 2013 (masa për shkelje financiare). 1) Rritja e efektshmërisë së auditimeve dhe kontrolleve të organeve të 

vartësisë, institucioneve vendore dhe të organeve të tjera të qeverisjes vendore 1 % mbi 2014 (masa për shkelje financiare). 2) Rritja e 

efektshmërisë së auditimeve dhe kontrolleve të organeve të vartësisë, institucioneve vendore dhe të organeve të tjera të qeverisjes vendore 

1 % mbi 2015 (masa për shkelje financiare). 3) Rritja e efektshmërisë së auditimeve dhe kontrolleve të organeve të vartësisë, institucioneve 

vendore dhe të organeve të tjera të qeverisjes vendore 1 % mbi 2016 (masa për shkelje financiare).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Auditime të aktivitetit ekonomiko-financiar në njesitë të qeverisjes vendore dhe institucioneve qendrore në nivel vendor

Totali i Shpenzimeve 107,128.0 108,214.0 108,214.0

Shpenzime për njësi 206.02 65.58 64.61

Sasia Numer

2015 2016 2017

520 1650 1675

Përshkrimi Takime, seminare, udhetime studimore sipas marreveshjeve te binjakezimit dhe projekteve me institucionet homologe ne fushat me interes 

dypalesh (sipas problematikave dhe situatave emergjente)

Objektivat

 0) Të rritet niveli i koordinimit të punës midis institucionit të Prefektit dhe organeve qendrore, Këshillin e Ministrave, Ministritë dhe organet e 

tjera qendrore për zbatimin e programit të qeverisë në masën 2 %  në krahasim me vitin 2013. 1) Të rritet niveli i koordinimit të punës midis 

institucionit të Prefektit dhe organeve qendrore, Këshillin e Ministrave, Ministritë dhe organet e tjera qendrore për zbatimin e programit të 

qeverisë në masën 2 %  në krahasim me vitin 2014. 2) Të rritet niveli i koordinimit të punës midis institucionit të Prefektit dhe organeve 

qendrore, Këshillin e Ministrave, Ministritë dhe organet e tjera qendrore për zbatimin e programit të qeverisë në masën 2 %  në krahasim me 

vitin 2015. 3) Të rritet niveli i koordinimit të punës midis institucionit të Prefektit dhe organeve qendrore, Këshillin e Ministrave, Ministritë dhe 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-6.1 1 -1.9

Shpenzime jashtë projekteve

Rritja e nivelit te koordinimit të punës midis institucionit të Prefektit dhe organeve qendrore, Këshillin e Ministrave, Ministritë dhe o

Sasia 2 0 1.9

Totali i Shpenzimeve -4.2 1 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 85,702.0 86,571.0 86,571.0

Shpenzime për njësi 155.82 157.4 150.56

Sasia Numer kerkesash

2015 2016 2017

550 550 575

Përshkrimi Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në 

Qark.

Objektivat

 0) Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës 

në Qark do të jetë 2 % më shumë së në vitin 2013. 1) Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në 

regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark do të jetë 2 % më shumë së në vitin 2014. 2) Azhornimi kadastral i tokës 

bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark do të jetë 2 % më 

shumë së në vitin 2015. 3) Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e 

Administrimit të Tokës në Qark do të jetë 2 % më shumë së në vitin 2016.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

189 -68.2 -1.5

Shpenzime jashtë projekteve

Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra)

Sasia -66.5 217.3 1.5

Totali i Shpenzimeve -3.1 1 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Rritja e shkalles së performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i  furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të 

nevojshme pune

Objektivat

 0) Rritja e shkalles së performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i  furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të 

nevojshme pune, rikonstruksionet e godinës dhe zyrave 1) Rritja e shkalles së performances së administratës së Institucionit të Prefektit si 

rezultat i  furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të nevojshme pune, rikonstruksionet e godinës dhe zyrave 2) Rritja e shkalles së 

performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i  furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të nevojshme pune, 

rikonstruksionet e godinës dhe zyrave 3) Rritja e shkalles së performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i  furnizimit 

të punonjësve me pajisje dhe mjete të nevojshme pune, rikonstruksionet e godinës dhe zyrave

-11.9 1 -4.3

Pajisje te blera per permiresimin e kushteve te punes

Pajisje te blera per ecurine normale te punes

Sasia 10 0 4.5

Totali i Shpenzimeve -3.1 1 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

15

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 666.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01165

 Produkti F

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Sherbimi i Gjendjes Civile

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 2,000.0 2,000.0

Shpenzime për njësi 133.33 133.33 133.33

Sasia Numer pajisjesh

2015 2016 2017

15 15 15

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 8,000.0 8,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 2,666.67 2,000.0 0.0

Sasia Numer godinash

2015 2016 2017

3 4 0

Përshkrimi Rikonstruksion zyrash ne vitin 2015 per prefekturat e qarqeve Shkoder,Vlore,Gjirokaster dhe ne vitin 2016 per prefektuarat e qarqeve 

Tirane,Korce,Diber dhe Berat.

Objektivat

 0) Rritja e shkalles së performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i  furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të 

nevojshme pune, rikonstruksionet e godinës dhe zyrave 1) Rritja e shkalles së performances së administratës së Institucionit të Prefektit si 

rezultat i  furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të nevojshme pune, rikonstruksionet e godinës dhe zyrave 2) Rritja e shkalles së 

performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i  furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të nevojshme pune, 

rikonstruksionet e godinës dhe zyrave 3) Rritja e shkalles së performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i  furnizimit 

të punonjësve me pajisje dhe mjete të nevojshme pune, rikonstruksionet e godinës dhe zyrave

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-80 0 0

Riikonstruksione godinash ne prefektura dhe nenprefektura

Godina te ristrukturuara te prefekturave

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -80 0 0

Shpenzime për njësi

0 -25 -100

Shërbimi i gjendjes civile siguron shërbimin e regjistrimit dhe përditësimit të të dhënave të shtetasve në Regjistrat Kombëtar të Gjendjes Civile dhe ne Regjistrin 

Kombëtar te Adresave. Informacioni i shërbimit të gjendjes civile është tërësia e të dhënave personale, që vërteton lindjen, ekzistencën, individualitetin e shtetasve, 

si dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre. Këto të dhëna shërbejnë për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të shtetasve në marrëdhëniet me shoqërinë e shtetin shqiptar, 

si dhe për ushtrimin e funksioneve të organeve dhe institucioneve shtetërore.

Politika e këtij programi konsiston në vazhdimin e  modernizimit të shërbimit të gjendjes civile me qëllim që të përmirësohet ndjeshëm marrëdhënia mes shtetasve 

dhe institucioneve shtetërore dhe shërbimin e ofruar nga zyrat e gjendjes civile. Kjo do të rrisë seriozitetin e shtetit në raport me qytetaret dhe nga ana tjetër do të 

rrisë ndërgjegjësimin e qytetareve për përgjegjësitë dhe detyrimet që ata kanë siç janë raportimi në kohë dhe me saktësi i të gjitha ndryshimeve të tyre në përbërësit 

e gjendjes civile, në vendbanim, etj.  Në këtë mënyrë shteti do të ketë një inventar të plotë, të saktë, të përditësuar të të gjithë shtetasve të vet dhe nga ana tjetër do 

të mundësohet identifikimi i shtetasve me anë të letërnjoftimit si dhe lokalizimi i tyre i saktë në terren, duke arritur në këtë mënyre njohje më të mirë të terrenit dhe 

rrjedhimisht shpërndarje më të mirë të fondeve për pushtetin lokal. Nga ana tjetër shtetasve do tu ofrohet një shërbim bashkëkohor.

Sasia 0 33.3 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Konsolidimi i mëtejshëm i një sistemi bashkëkohor të dixhitalizuar të regjistrit kombëtar  të gjendjes civile  dhe regjistrit kombëtar dhe sistemit të personalizimit dhe 

shpërndarjes sëletërnjoftimit elektronik dhe pasaportës biometrike.

 1). Mbajtja në mënyrë efektive dhe efiçente  e përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil.  2). Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes 

Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave).  3). Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për 

autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës.

 1). Mbajtja në mënyrë efektive dhe efiçente  e përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil.  2). Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes 

Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave).  3). Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për 

autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës.

 1). Mbajtja në mënyrë efektive dhe efiçente  e përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil.  2). Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes 

Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave).  3). Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për 

autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës.



Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00924

 Produkti A

Viti Aktual

2014

354

mijëra lekë 341,357.0

mijëra lekë 964.29

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00924

 Produkti B

Viti Aktual

2014

4000000

mijëra lekë 188,000.0

mijëra lekë 0.05

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00924

 Produkti C

Viti Aktual

2014

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia akte të regjistruara

2015 2016 2017

354 354 354

Ngjarjet e regjistruara

Përshkrimi
Regjistrimi i akteve të lindjeve, martesave, vdekjeve, si dhe të gjitha proçedurat që kryen shërbimi i gjendjes civile

Objektivat  0) Mbajtja në mënyrë efektive dhe efiçente  e përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil. 1) Mbajtja në mënyrë efektive dhe efiçente  e 

përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil. 2) Mbajtja në mënyrë efektive dhe efiçente  e përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil. 3) Mbajtja 

në mënyrë efektive dhe efiçente  e përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil.

Ndërtimi i sistemit të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile bazohet tërësisht në sistemin austriak të regjistrimit  civil dhe mishëron një sistem funksional dhe online 

të Regjistrit te Gjendjes Civile. Sistemi u përshtat nga ekspertët e siguruar nga Ministria e Brendshme e Austrisë, për të realizuar sistemin shqiptar të Regjistrit Civil. 

Krijon mundësinë për t¿i ofruar institucioneve shtetërore apo dhe private, në përputhje me legjislacionin në fuqi, të dhëna nga ky regjistër.  Projekti "Prodhimi dhe 

shpërndarja a Kartës së Identitetit dhe Pasaportës biometrike" është bazuar tërësisht në standartet ndërkombëtare të ICAO, ISO dhe rregulloret e Bashkimit 

Europian për Pasaportat Elektronike. Dokumentet e identitetit(letërnjoftimi elektronik dhe pasaporta biometrike),pajisjet e aplikimit, personalizimit  dhe shpërndarjes 

së dokumenteve janë në përputhje të plotë me standartet ISO/ICAO. Në vitin 2011 qendra e personalizimit është certifikuar me standartin ISO 27001.

Shpenzime jashtë projekteve

 1). Mbajtja në mënyrë efektive dhe efiçente  e përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil.  2). Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes 

Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave).  3). Shfrytëzimi dhe garantimi i një sistemi efiçient dhe të sigurtë për 

autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit, letërnjoftimit dhe pasaportës.

Sasia cope

2015 2016 2017

4000000 4000000 4000000

Përshkrimi
Evidentimi i shpejte dhe i sakte i ngarjeve ne lidhje me ndyshimet e te dhenave te cdo shtetasi.

Objektivat  0) Mbajtja në mënyrë efektive dhe efiçente  e përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil. 1) Mbajtja në mënyrë efektive dhe efiçente  e 

përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil. 2) Mbajtja në mënyrë efektive dhe efiçente  e përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil. 3) Mbajtja 

në mënyrë efektive dhe efiçente  e përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-19.3 7.3 0

Shpenzime jashtë projekteve

ÿertifikata te leshuara

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -19.3 7.3 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 275,370.0 295,370.0 295,370.0

Shpenzime për njësi 777.88 834.38 834.38

2015 2016 2017

Përshkrimi
Mirembajtje pajisjesh hardware dhe software dhe sherbim rrjeti per Rregjistrin kombetar te gjendjes civile,

Objektivat

 0) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe 

Sistemit Kombëtar të Adresave). 1) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i 

moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave). 2) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes 

Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave). 3) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

13.1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Rregjistri kombetar i gjendjes civile

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 13.1 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 212,630.0 212,630.0 212,630.0

Shpenzime për njësi 0.05 0.05 0.05



1

mijëra lekë 163,643.0

mijëra lekë 163,643.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03915

 Produkti D

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03916

 Produkti E

Viti Aktual

2014

126

mijëra lekë 40,000.0

mijëra lekë 317.46

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Menaxhimi i Rezervave te Shtetit

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Sasia numer 1 1 1

Sasia cope

2015 2016 2017

0 1 0

Përshkrimi
Blerje pajisje te nevojshme, zhvillim aplikacioni dhe plotesim te materialeve hartografike.

Objektivat

 0) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe 

Sistemit Kombëtar të Adresave). 1) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i 

moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave). 2) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes 

Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave). 3) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

29.6 0 0

Krijimi sistemit elektronik te regjistrit kombetar te adresave

Blerje pajisje

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 29.6 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 212,000.0 212,000.0 212,000.0

Shpenzime për njësi 212,000.0 212,000.0 212,000.0

Sasia cope

2015 2016 2017

130 100 20

Përshkrimi Mirembajtje pajisjesh hardware dhe software, blerje printera kompjutera, blerje pajisjesh per infrastrukturen qendrore dhe blerje pajisje per site-

in disaster recovery.

Objektivat

 0) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe 

Sistemit Kombëtar të Adresave). 1) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i 

moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave). 2) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes 

Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave). 3) Mirëfunksionimi efiçient dhe i sigurtë i 

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, zhvillimi dhe përmirësimi i moduleve të këtij sistemi dhe Sistemit Kombëtar të Adresave).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Regjistri kombetar elektronik I gjendjes civile dhe i adresave

Mirembajtje e RKGJC dhe RKA

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 20,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 20,000.0 0.0

93.8 -2.5 133.3

Qëllimi i këtij programi është mbajtja ne gatishmëri gjate gjithë vitit e një limiti te caktuar stoku mallrash rezerve te përcaktuar me VKM nr. 1128 date 05.08.2008 ne 

qendër si dhe ne zona me rrezikshmëri qe do te përdoren për te ndërhyrë ne situatat ne nevoje. Zbutja ne maksimum e pasojave dhe nevojave ekonomike e 

ushqimore qe ekspozohen ne zonat, komunat apo fshatrat qe preken nga këto fatkeqësi natyrore për një periudhe 1 mujore. Administrimi i mallrave rezerve shteti e 

te konfiskuara nëpërmjet Drejtorive Rajonale te shtrira ne te gjithë territorin e vendit dhe pranë pikave doganore, rifreskimi i tyre krijimi i te ardhurave nga mallrat e 

konfiskuara, pritja ne kohe e ndihmave si dhe mbajtja ne gatishmëri e strukturave administrative, kapacitete strehuese, ristrukturimi, mirëmbajtja e mbajtja ne 

gatishmëri e mjeteve te transportit te domosdoshme për transportin e këtyre mallrave ne zonat e prekura nga fatkeqësi te ndryshme.

Sasia 3.2 -23.1 -80

Totali i Shpenzimeve 100 -25 -53.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 80,000.0 60,000.0 28,000.0

Shpenzime për njësi 615.38 600.0 1,400.0

Programi konsiston ne plotesimin e vazhdueshem dhe te sigurimit te sasive dhe nomenklatures se mallrave rezerve shteti. Ne ruajtjen e dhe administrimin e 

mallrave rezerve materiale shteterore, mallra qe kalojne ne pronesi te shtetit nga kundervajtjet administrative dhe veprat penale, te cilat do te perdoren per te 

nderhyre ne menyre operative  per mbrojtjen e popullsise, ekonomise dhe mbrojtjen e vendit ne situata te gjendjes se jashtezakonshme, gjendjes se emergjensec 

civile qe shkaktohen nga fatkeqesi natyrore, epidemi, aksidente industriale ose berthamore, fenomene sociale ose ekonomike, konjuktura te jashteme dhe ne rast 

lufte,  si dhe per dhenien e ndihmave humanitare familjeve ne nevoje.

Programi konsiston ne plotesimin e vazhdueshem dhe te sigurimit te sasive dhe nomenklatures se mallrave rezerve shteti. Ne ruajtjen e dhe administrimin e 

mallrave rezerve materiale shteterore, mallra qe kalojne ne pronesi te shtetit nga kundervajtjet administrative dhe veprat penale, te cilat do te perdoren per te 

nderhyre ne menyre operative  per mbrojtjen e popullsise, ekonomise dhe mbrojtjen e vendit ne situata te gjendjes se jashtezakonshme, gjendjes se emergjensec 

civile qe shkaktohen nga fatkeqesi natyrore, epidemi, aksidente industriale ose berthamore, fenomene sociale ose ekonomike, konjuktura te jashteme dhe ne rast 

lufte,  si dhe per dhenien e ndihmave humanitare familjeve ne nevoje.



Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 01105

 Produkti A

Viti Aktual

2014

210

mijëra lekë 19,400.0

mijëra lekë 92.38

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01105

 Produkti B

Shpenzime jashtë projekteve

Rezerva materiale shteterore ne mallra ushqimor

Përshkrimi Ruajtja magazinimi e administrimi i mallrave rezerve shtetit te cilat do te perdoren per te nderhyre ne raste te situatave emergjente, per tu 

ardhur ne ndihme banoreve te zonave, komunave, etj... qe ekspozohen nga keto fatekeqesi natyrore epidemi etj....

Objektivat

 0) Administrimi ne kushte optimale i mallrave RSH përreth 210 ton mallra ushqimor dhe 29000 cope mallra industrial qe do përdoren për te 

ndërhyrë ne mënyrë optimale për mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë, vendit ne situata te gjendjes se jashtë zakonshme, emergjencës civile, 

nga fatkeqësitë natyrore, epidemitë, ne rast lufte etj. (Për 4000 Familje për një periudhë 10 ditore) nëpërmjet shërbimit, kryerjes se analizave, 

rifreskimit qe duhet bere konform afat skadencave. 1) Administrimi ne kushte optimale i mallrave RSH përreth 220 ton mallra ushqimor dhe 

20000 cope mallra industrial qe do përdoren për te ndërhyrë ne mënyrë optimale për mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë, vendit ne situata te 

gjendjes se jashtë zakonshme, emergjencës civile, nga fatkeqësitë natyrore, epidemitë, ne rast lufte etj. (Për 4000 Familje për një periudhë 10 

 1). Vazhdimi i plotesimit te stokut ne masën e limitit minimal ne sasi dhe nomenklature te mallrave rsh sipas VKM 1128 dt. 05.08.2008 qe do te përdoren për 

përballimin e situatave te jashtëzakonshme qe mund te krijohen gjate vitit per 27500 banore dhe per nje periudhe 1 mujore.  2). Administrimi ne kushte optimale i 

mallrave RSH përreth 210 ton mallra ushqimor dhe 29000 cope mallra industrial qe do përdoren për te ndërhyrë ne mënyrë optimale për mbrojtjen e popullsisë, 

ekonomisë, vendit ne situata te gjendjes se jashtë zakonshme, emergjencës civile, nga fatkeqësitë natyrore, epidemitë, ne rast lufte etj. (Për 4000 Familje për një 

periudhë 10 ditore) nëpërmjet shërbimit, kryerjes se analizave, rifreskimit qe duhet bere konform afat skadencave.  3). Ruajtja dhe menaxhimi i përreth 30000 mallra 

te konfiskuara e te sekuestruara, te cilët kane ne favor te shtetit ose janë lënë ne ruajtje, si dhe gjenerimi i te ardhurave si rezultat i shitjes me ankand te tyre. 

Përmirësimi, ruajtja dhe administrimi ne kushte optimale i këtyre kontingjenteve me një përmirësim te kushteve krahasuar me vitin paraardhës me rreth 5%  4). 

Ristrukturimi i parkut te transportit, automjetet e të cilit do te bëjnë të mundur transportin me efikasitete të mallrave në situata emergjente si dhe mirëmbajtjen e 7 

automjeteve gjatë vitit të parë të PBA-së.

 1).  Rifreskimi e ruajtjai ei stokut ne masën e limitit minimal ne sasi dhe nomenklature te mallrave rsh sipas VKM 1128 dt. 05.08.2008 qe do te përdoren për 

përballimin e situatave te jashtëzakonshme qe mund te krijohen gjate vitit. 05.08.2008 qe do te përdoren për përballimin e situatave te jashtëzakonshme qe mund te 

krijohen gjate vitit per 4000 familje per nje periudhe 10 ditore.  2). Administrimi ne kushte optimale i mallrave RSH përreth 220 ton mallra ushqimor dhe 20000 cope 

mallra industrial qe do përdoren për te ndërhyrë ne mënyrë optimale për mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë, vendit ne situata te gjendjes se jashtë zakonshme, 

emergjencës civile, nga fatkeqësitë natyrore, epidemitë, ne rast lufte etj. (Për 4000 Familje për një periudhë 10 ditore) nëpërmjet shërbimit, kryerjes se analizave, 

rifreskimit qe duhet bere konform afat skadencave.  3). Ruajtja dhe menaxhimi i përreth 32000 mallra te konfiskuara e te sekuestruara, te cilët kane ne favor te 

shtetit ose janë lënë ne ruajtje, si dhe gjenerimi i te ardhurave si rezultat i shitjes me ankand te tyre. Përmirësimi, ruajtja dhe administrimi ne kushte optimale i këtyre 

kontingjenteve me një përmirësim te kushteve krahasuar me vitin paraardhës me rreth 5%  4). Rikonstruksion i rreth 702 m2 i kapaciteteve strehuese dhe 

magazinuese duke çuar ne përmirësimin e kushteve teknike ne magazine  5). Mirëmbajtjen e 7 automjeteve ekzistuesei ( të parkut te transportit) te cilat do te bëjnë 

 1). Rifreskimi e ruajtja e stokut ne masen e limitit minimal ne sasi dhe nomenklature te mallrave rsh sipas VKM 1128 dt. 05.08.2008 qe do te përdoren për 

përballimin e situatave te jashtëzakonshme qe mund te krijohen gjate vitit per ( 4000 Familje për një periudhë 10 ditore)  2). Administrimi ne kushte optimale i 

mallrave RSH përreth 240 ton mallra ushqimor dhe 32000 cope mallra industrial qe do përdoren për te ndërhyrë ne mënyrë optimale për mbrojtjen e popullsisë, 

ekonomisë, vendit ne situata te gjendjes se jashtë zakonshme, emergjencës civile, nga fatkeqësitë natyrore, epidemitë, ne rast lufte etj. (4000 Familje për një 

periudhë 10 ditore) nëpërmjet shërbimit, kryerjes se analizave, rifreskimit qe duhet bere konform afat skadencave  3). Ruajtja dhe menaxhimi i përreth 34000 mallra 

te konfiskuara e te sekuestruara, te cilët kane ne favor te shtetit ose janë lënë ne ruajtje, si dhe gjenerimi i te ardhurave si rezultat i shitjes me ankand te tyre. 

Përmirësimi, ruajtja dhe administrimi ne kushte optimale i këtyre kontingjenteve me një përmirësim te kushteve krahasuar me vitin paraardhës me rreth 5%.  4). 

Rikonstruksion i rreth 920 m2 i kapaciteteve strehuese dhe magazinuese duke çuar ne përmirësimin e kushteve teknike ne magazine  5). Mirëmbajtjen e 7 

automjeteve ekzistuesei ( të parkut te transportit) te cilat do te bëjnë te mundur transportin me efikasitet te mallrave ne situata emergjente

 1). Plotesimi i stokut ne masen e limitit mminimal ne sasi e nomenklature te mallrave RSH qe do perdoren per perballimin e situatave te jashtezakonshme, për 

4500 familje për një periudhë 10 ditore  2). Administrimi ne kushte optimale i mallrave RSH përreth 250 ton mallra ushqimor dhe 32000 cope mallra industrial qe do 

përdoren për te ndërhyrë ne mënyrë optimale për mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë, vendit ne situata te gjendjes se jashtë zakonshme, emergjencës civile, nga 

fatkeqësitë natyrore, epidemitë, ne rast lufte etj., nëpërmjet shërbimit, kryerjes se analizave, rifreskimit qe duhet bere konform afat skadencave.  3). Ruajtja dhe 

menaxhimi i përreth 34000 mallra te konfiskuara e te sekuestruara, te cilët kane ne favor te shtetit ose janë lënë ne ruajtje, si dhe gjenerimi i te ardhurave si rezultat 

i shitjes me ankand te tyre. Përmirësimi, ruajtja dhe administrimi ne kushte optimale i këtyre kontingjenteve me një përmirësim te kushteve krahasuar me vitin 

paraardhës me rreth 5%.  4). Mirëmbajtjen e 7 automjeteve ekzistuesei ( të parkut te transportit) te cilat do te bëjnë te mundur transportin me efikasitet te mallrave 

ne situata emergjente  5). Rikonstruksion i rreth 960 m2 i kapaciteteve strehuese dhe magazinuese duke çuar ne përmirësimin e kushteve teknike ne magazine

Zbutja e lehtësimi i kushteve ekonomike te zonave te veçanta, rezultat i fatkeqësive natyrore ne mbështetje te normativave te njohura, përvojave, synimi është 

sigurimi i stoqeve konform VKM-se nr 1128, date 05.08.2008 .Per krijimin dhe administrimin e mallrave rezervave materiale shteterore.

gatishmëri e mjeteve te transportit te domosdoshme për transportin e këtyre mallrave ne zonat e prekura nga fatkeqësi te ndryshme.

Përshkrimi Ruajtja magazinimi i mallrave rezervë materiale shtetërore industriale, të cilat do të përdoren për tu ardhur në ndihmë banorëve të dëmtuar 

nga fatkeqësitë e ndryshme, lehtësimi, zbutja e këtyre pasojave për një afat kohor  per 10 ditë.

Objektivat

 0) Administrimi ne kushte optimale i mallrave RSH përreth 210 ton mallra ushqimor dhe 29000 cope mallra industrial qe do përdoren për te 

ndërhyrë ne mënyrë optimale për mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë, vendit ne situata te gjendjes se jashtë zakonshme, emergjencës civile, 

nga fatkeqësitë natyrore, epidemitë, ne rast lufte etj. (Për 4000 Familje për një periudhë 10 ditore) nëpërmjet shërbimit, kryerjes se analizave, 

rifreskimit qe duhet bere konform afat skadencave. 1) Administrimi ne kushte optimale i mallrave RSH përreth 220 ton mallra ushqimor dhe 

20000 cope mallra industrial qe do përdoren për te ndërhyrë ne mënyrë optimale për mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë, vendit ne situata te 

-8.2 -10.5 -4

Shpenzime jashtë projekteve

Rezerva materiale ne mallra industriale

Sasia 4.8 9.1 4.2

Totali i Shpenzimeve -3.9 -2.4 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 18,650.0 18,200.0 18,200.0

Shpenzime për njësi 84.77 75.83 72.8

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia ton

2015 2016 2017

220 240 250



Viti Aktual

2014

29000

mijëra lekë 16,100.0

mijëra lekë 0.56

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01105

 Produkti C

Viti Aktual

2014

30000

mijëra lekë 44,495.0

mijëra lekë 1.48

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01105

 Produkti D

Viti Aktual

2014

7

mijëra lekë 8,600.0

mijëra lekë 1,228.57

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01105

 Produkti E

Viti Aktual

2014

120

mijëra lekë 8,105.0

mijëra lekë 67.54

% ndryshimit

20000 cope mallra industrial qe do përdoren për te ndërhyrë ne mënyrë optimale për mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë, vendit ne situata te 

gjendjes se jashtë zakonshme, emergjencës civile, nga fatkeqësitë natyrore, epidemitë, ne rast lufte etj. (Për 4000 Familje për një periudhë 10 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi Administrimi, ruajtja në kushte të përshtatshme të mallrat që kalojnë në favor të shtetit nga kundërvajtjet administrative apo veprat penale dhe 

të mallrave të tjerë që janë lënë në ruajtje deri në tjetërsimin e tyre.

Objektivat

 0) Ruajtja dhe menaxhimi i përreth 30000 mallra te konfiskuara e te sekuestruara, te cilët kane ne favor te shtetit ose janë lënë ne ruajtje, si 

dhe gjenerimi i te ardhurave si rezultat i shitjes me ankand te tyre. Përmirësimi, ruajtja dhe administrimi ne kushte optimale i këtyre 

kontingjenteve me një përmirësim te kushteve krahasuar me vitin paraardhës me rreth 5% 1) Ruajtja dhe menaxhimi i përreth 32000 mallra te 

konfiskuara e te sekuestruara, te cilët kane ne favor te shtetit ose janë lënë ne ruajtje, si dhe gjenerimi i te ardhurave si rezultat i shitjes me 

ankand te tyre. Përmirësimi, ruajtja dhe administrimi ne kushte optimale i këtyre kontingjenteve me një përmirësim te kushteve krahasuar me 

vitin paraardhës me rreth 5% 2) Ruajtja dhe menaxhimi i përreth 34000 mallra te konfiskuara e te sekuestruara, te cilët kane ne favor te 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-7.2 -6.3 0

Shpenzime jashtë projekteve

Mallra te konfiskuara dhe te sekuestruara

Sasia 3.4 6.7 0

Totali i Shpenzimeve -4 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 15,450.0 15,450.0 15,450.0

Shpenzime për njësi 0.52 0.48 0.48

Sasia copë

2015 2016 2017

30000 32000 32000

Përshkrimi Mbajtja ne gadishmeri te plote te automjeteve ekzistuese,me anë të të cilave do të bëhet e mundur transportimi i të mirave materiale në 

ndihmë të zonave, komunave të prekura nga fatkeqësitë në një kohë të shkurtër e me kapacitet transportues 150 ton mallra

Objektivat
 1) Mirëmbajtjen e 7 automjeteve ekzistuesei ( të parkut te transportit) te cilat do te bëjnë te mundur transportin me efikasitet te mallrave ne 

situata emergjente 2) Mirëmbajtjen e 7 automjeteve ekzistuesei ( të parkut te transportit) te cilat do te bëjnë te mundur transportin me 

efikasitet te mallrave ne situata emergjente 3) Rikonstruksion i rreth 960 m2 i kapaciteteve strehuese dhe magazinuese duke çuar ne 

përmirësimin e kushteve teknike ne magazine

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-8.5 -3 -2.9

Shpenzime jashtë projekteve

Automjete me kapacitet te larte transportues

Sasia 6.7 3.1 3

Totali i Shpenzimeve -2.4 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 43,445.0 43,445.0 43,445.0

Shpenzime për njësi 1.36 1.32 1.28

Sasia copë

2015 2016 2017

32000 33000 34000

Përshkrimi Hartimi i raporteve dhe evidencave përmbledhëse financiare, përpunimin e informacionin ekonomiko-financiar, pasqyrimin e menjëhershëm 

dhe të qartë të ngjarjeve ekonomike që ndodhin në Institucionin, hartimi i bilancit

Objektivat

 0) Ruajtja dhe menaxhimi i përreth 30000 mallra te konfiskuara e te sekuestruara, te cilët kane ne favor te shtetit ose janë lënë ne ruajtje, si 

dhe gjenerimi i te ardhurave si rezultat i shitjes me ankand te tyre. Përmirësimi, ruajtja dhe administrimi ne kushte optimale i këtyre 

kontingjenteve me një përmirësim te kushteve krahasuar me vitin paraardhës me rreth 5% 1) Ruajtja dhe menaxhimi i përreth 32000 mallra te 

konfiskuara e te sekuestruara, te cilët kane ne favor te shtetit ose janë lënë ne ruajtje, si dhe gjenerimi i te ardhurave si rezultat i shitjes me 

ankand te tyre. Përmirësimi, ruajtja dhe administrimi ne kushte optimale i këtyre kontingjenteve me një përmirësim te kushteve krahasuar me 

vitin paraardhës me rreth 5% 2) Ruajtja dhe menaxhimi i përreth 34000 mallra te konfiskuara e te sekuestruara, te cilët kane ne favor te 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-1.7 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte dhe analiza financiare

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -1.7 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 8,450.0 8,450.0 8,450.0

Shpenzime për njësi 1,207.14 1,207.14 1,207.14

Sasia numer

2015 2016 2017

7 7 7

Sasia 8.3 15.4 6.7

Totali i Shpenzimeve 8,455.0 8,455.0 8,455.0

Shpenzime për njësi 65.04 56.37 52.84

Sasia numer

2015 2016 2017

130 150 160



% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04457

 Produkti F

Viti Aktual

2014

30

mijëra lekë 6,000.0

mijëra lekë 200.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01166

 Produkti G

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04458

 Produkti H

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Garda e Republikes

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Përshkrimi
Krijimi i limitit te detyrueshem te stokut te mallrave rezerve shteterore ne zbatim te VKM 1128 date 05.08.2008

Objektivat

 0) Vazhdimi i plotesimit te stokut ne masën e limitit minimal ne sasi dhe nomenklature te mallrave rsh sipas VKM 1128 dt. 05.08.2008 qe do 

te përdoren për përballimin e situatave te jashtëzakonshme qe mund te krijohen gjate vitit per 27500 banore dhe per nje periudhe 1 mujore. 1)  

Rifreskimi e ruajtjai ei stokut ne masën e limitit minimal ne sasi dhe nomenklature te mallrave rsh sipas VKM 1128 dt. 05.08.2008 qe do te 

përdoren për përballimin e situatave te jashtëzakonshme qe mund te krijohen gjate vitit. 05.08.2008 qe do te përdoren për përballimin e 

situatave te jashtëzakonshme qe mund te krijohen gjate vitit per 4000 familje per nje periudhe 10 ditore. 2) Rifreskimi e ruajtja e stokut ne 

masen e limitit minimal ne sasi dhe nomenklature te mallrave rsh sipas VKM 1128 dt. 05.08.2008 qe do te përdoren për përballimin e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-3.7 -13.3 -6.3

Rezerva Materiale Shteterore

Stoku i Rezervave materiale shteterore

Totali i Shpenzimeve 4.3 0 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Krijimi i ambjenteve te pershtatshme per administrimin ruajtjen e mallrave rezerve materiale shteterore, te mallrave te konfiskuara e te 

sekuestruara si dhe te ndihmave humanitare

Objektivat

 0) Ristrukturimi i parkut te transportit, automjetet e të cilit do te bëjnë të mundur transportin me efikasitete të mallrave në situata emergjente si 

dhe mirëmbajtjen e 7 automjeteve gjatë vitit të parë të PBA-së. 1) Rikonstruksion i rreth 702 m2 i kapaciteteve strehuese dhe magazinuese 

duke çuar ne përmirësimin e kushteve teknike ne magazine 2) Rikonstruksion i rreth 920 m2 i kapaciteteve strehuese dhe magazinuese duke 

çuar ne përmirësimin e kushteve teknike ne magazine 3) Mirëmbajtjen e 7 automjeteve ekzistuesei ( të parkut te transportit) te cilat do te 

bëjnë te mundur transportin me efikasitet te mallrave ne situata emergjente

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

8.1 0.3 -7.7

Rikontruksion i ambjenteve magazinuese e strehuese

Ambjente te rikonstruktuara

Sasia 10 -3 -21.9

Totali i Shpenzimeve 18.9 -2.8 -27.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,132.0 6,934.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 216.12 216.69 200.0

Sasia Ton

2015 2016 2017

33 32 25

Përshkrimi
Implementimi i programit financiar"financa 5" ne funksion te mbajtjes se kontabilitetit.

Objektivat

 0) Vazhdimi i plotesimit te stokut ne masën e limitit minimal ne sasi dhe nomenklature te mallrave rsh sipas VKM 1128 dt. 05.08.2008 qe do 

te përdoren për përballimin e situatave te jashtëzakonshme qe mund te krijohen gjate vitit per 27500 banore dhe per nje periudhe 1 mujore. 1)  

Rifreskimi e ruajtjai ei stokut ne masën e limitit minimal ne sasi dhe nomenklature te mallrave rsh sipas VKM 1128 dt. 05.08.2008 qe do te 

përdoren për përballimin e situatave te jashtëzakonshme qe mund te krijohen gjate vitit. 05.08.2008 qe do te përdoren për përballimin e 

situatave te jashtëzakonshme qe mund te krijohen gjate vitit per 4000 familje per nje periudhe 10 ditore. 2) Rifreskimi e ruajtja e stokut ne 

masen e limitit minimal ne sasi dhe nomenklature te mallrave rsh sipas VKM 1128 dt. 05.08.2008 qe do te përdoren për përballimin e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 22 -100

Program financiar Financa 5

Program financiar

Sasia 0 31.1 -100

Totali i Shpenzimeve 0 59.9 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,918.0 3,066.0 0.0

Shpenzime për njësi 2.73 3.33 0.0

Sasia m2

2015 2016 2017

702 920 0

0 -100 0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 500.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 500.0 0.0 0.0

Sasia Nr

2015 2016 2017

1 0 0

Ruajtja e Presidentit të Republikës, Kryetares së Kuvendit, Kryeministrin si edhe familjet e tyre, personalitetet e larta të këtij rangu që vizitojnë vendin tonë, Kryetarin 

e Gjykatës Kushtetuese, zëvendëskryetarët e Kuvendit, anëtarët e KM, Kryetarin e Gjykatës së Lartë, Prokurorin e Përgjithshëm, Kryetarin e KLSH, Guvernatorin e 



Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B.Produktet e Programit

 Projekti 00923

 Produkti A

Viti Aktual

2014

100

mijëra lekë 1,182,800.0

mijëra lekë 11,828.0

% ndryshimit

% ndryshimit

 1). Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 2 % më të lartë se ai i 

vitit 2013 duke arritur nivelin 83 %.  2). Menaxhim efektiv i burimeve njerëzore dhe financiare duke synuar në përmirësimin e kritereve të rekrutimit të gardistëve 

profesionistë si dhe përdorimin ekonomik, efiçent dhe efektiv të fondeve buxhetore të akorduara.  3). Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e 

Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.  4). Freskimi i 

Rezervave të Emergjencës për të përmirësuar standartet e Objekteve të Kohës së Veçantë.

 1). Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 2 % më të lartë se ai i 

vitit 2014 duke arritur nivelin 85 %.  2). Menaxhim efektiv i burimeve njerëzore dhe financiare duke synuar në përmirësimin e kritereve të rekrutimit të gardistëve 

profesionistë si dhe përdorimin ekonomik, efiçent dhe efektiv të fondeve buxhetore të akorduara.  3). Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e 

Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.  4). Freskimi i 

Rezervave të Emergjencës për të përmirësuar standartet e Objekteve të Kohës së Veçantë.

 1). Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 3 % më të lartë se ai i 

vitit 2015 duke arritur nivelin 88 %.  2). Menaxhim efektiv i burimeve njerëzore dhe financiare duke synuar në përmirësimin e kritereve të rekrutimit të gardistëve 

profesionistë si dhe përdorimin ekonomik, efiçent dhe efektiv të fondeve buxhetore të akorduara.  3). Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e 

Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.  4). Freskimi i 

Rezervave të Emergjencës për të përmirësuar standartet e Objekteve të Kohës së Veçantë.

 1). Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 2 % më të lartë se ai i 

vitit 2016 duke arritur nivelin 90 %.  2). Menaxhim efektiv i burimeve njerëzore dhe financiare duke synuar në përmirësimin e kritereve të rekrutimit të gardistëve 

profesionistë si dhe përdorimin ekonomik, efiçent dhe efektiv të fondeve buxhetore të akorduara.  3). Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e 

Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.  4). Freskimi i 

Rezervave të Emergjencës për të përmirësuar standartet e Objekteve të Kohës së Veçantë.

Shpenzime jashtë projekteve

e Gjykatës Kushtetuese, zëvendëskryetarët e Kuvendit, anëtarët e KM, Kryetarin e Gjykatës së Lartë, Prokurorin e Përgjithshëm, Kryetarin e KLSH, Guvernatorin e 

Bankës së Shtetit, Avokatin e Popullit, Kryetarin e KQZ-së, Kryetarin e Maxhorancës, Kryetarin e partisë më të madhe të opozitës parlamentare, Kryetarin e 

Bashkisë së Tiranës si edhe banesat e tyre, familjet, selitë dhe rezidencat si dhe objektet.

Permiresimi me tej i Sigurise se Personaliteteve Vendas dhe te Huaj si dhe Sigurimin e Objekteve te Rendesise se Veçante ne nje nivel sigurie maksimale te  

mundshme.

Te kontribuoje ne permiresimin e vazhdueshem te Sigurise se Personaliteteve Vendas dhe te Huaj si dhe ne rritjen e shkalles se sigurise per Objektete e 

Rendesise se Veçante, nepermjet rritjes se kapaciteteve menaxhuese, duke siguruar perputhje me standartet me te larta europiane ne fushen e sigurise se 

Personaliteteve te Larta Shteterore deri ne vitin 2020.

Rritja e nivelit të sigurisë së Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe Objekteve të Rëndësisë së Veçantë duke u përafruar me vendet e Bashkimit Europian. Rritja e 

nivelit profesional të personelit nëpërmjet trajnimeve dhe kualifikimeve mbi bazën e programeve të Bashkimit Europian. Përmirësimi i sistemeve të pajisjeve, 

teknologjisë, transportit dhe armatimit duke synuar sisteme dhe pajisje të teknologjive më bashkëkohore dhe të përafërta me vendet analoge të Bashkimit Europian 

në këtë fushë, duke synuar zbatimin e plotë të kërkesave të ligjit nr.8869, datë 22.5.2003 "Për Gardën e Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 2.1 0.8 0

Totali i Shpenzimeve 1,208,000.0 1,218,000.0 1,218,000.0

Shpenzime për njësi 12,080.0 12,180.0 12,180.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer fizik.

2015 2016 2017

100 100 100

Ruajtja e personaliteteve VIP vendas dhe te huaj.

Përshkrimi Marrja e masave të nevojshme për mbrojtjen fizike të personaliteteve të ndryshme të Shtetit Shqiptar dhe atyre të huaj që vizitojnë vendin 

tonë.       

Objektivat

 0) Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 2 

% më të lartë se ai i vitit 2013 duke arritur nivelin 83 %. 1) Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe 

të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 2 % më të lartë se ai i vitit 2014 duke arritur nivelin 85 %. 2) Do të synojmë rritjen e nivelit 

të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë në një nivel 3 % më të lartë se ai i vitit 2015 

duke arritur nivelin 88 %. 3) Do të synojmë rritjen e nivelit të sigurimit të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të Objekteve të Rëndësisë së 

Veçantë në një nivel 2 % më të lartë se ai i vitit 2016 duke arritur nivelin 90 %.



% ndryshimit

 Projekti 02301

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02303

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03083

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03911

 Produkti A

Shpenzime për njësi

Sasia 0 0 -75

Totali i Shpenzimeve 0 0 -83.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 30,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 3,750.0 2,500.0

Sasia Numer fizik

2015 2016 2017

0 8 2

Përshkrimi
Zevendesimi i teknikes egzistuese shume te amortizuar me mjete te reja transporti.

Objektivat

 0) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin 

periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 1) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon 

Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së 

operacionalitetit të strukturës. 2) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme 

duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 3) Modernizimi i infrastrukturës 

dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

2.1 0.8 0

Blerje e mjeteve të transportit.

Mjete transporti te reja te blera.

Sasia 0 -2 -77.1

Totali i Shpenzimeve 0 0 -75

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 2,500.0

Shpenzime për njësi 204.08 208.33 227.27

Sasia Poste pune

2015 2016 2017

49 48 11

Përshkrimi Zhvillimi i teknikave te reja te komunikimit me qellim rritjen e nivelit te ketij sherbimi shume te rendesishem per natyren e punes se Gardes se 

Republikes.

Objektivat

 0) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin 

periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 1) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon 

Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së 

operacionalitetit të strukturës. 2) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme 

duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 3) Modernizimi i infrastrukturës 

dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -33.3

Modernizimi i shërbimit të ndërlidhjes.

Krijimi i nje sherbimi nderlidhjeje bashkekohor.

Sasia 0 -32 -75.5

Totali i Shpenzimeve 0 -31.7 -75

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 14,643.0 10,000.0 2,500.0

Shpenzime për njësi 97.62 98.04 100.0

Sasia Numër fizik

2015 2016 2017

150 102 25

Përshkrimi
Blerje e pajisjeve të reja për funksionimin normal të përditshëm të aktivitetit në ambjentete e punës në Gardën e Republikës.

Objektivat

 0) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin 

periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 1) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon 

Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së 

operacionalitetit të strukturës. 2) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme 

duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 3) Modernizimi i infrastrukturës 

dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e 
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0 2.1 9.1

Blerje pajisjesh

Blerje pajisjesh.

Përshkrimi Rikonstruksion i ambjenteve aktuale të kësaj Komande, objekt i cili e ka vitin e ndërtimit 1928 me qëllim krijimin e kushteve për punë e jetesë 

0 0.4 2

Rikonstruksion i Komandës së Gardës së Republikës.

Rikonstruksion i Komandës së Gardës së Republikës.



Viti Aktual

2014

46

mijëra lekë 30,000.0

mijëra lekë 652.17

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Emergjencat Civile

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Sasia -17.4 -100 0

Totali i Shpenzimeve -15.5 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 25,357.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 667.29 0.0 0.0

Sasia Zyra të rikonstruktuara.

2015 2016 2017

38 0 0

Përshkrimi Rikonstruksion i ambjenteve aktuale të kësaj Komande, objekt i cili e ka vitin e ndërtimit 1928 me qëllim krijimin e kushteve për punë e jetesë 

të drejtuesve të Gardës dhe personelit që kryen shërbim në të.

Objektivat

 0) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin 

periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 1) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon 

Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së 

operacionalitetit të strukturës. 2) Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme 

duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës. 3) Modernizimi i infrastrukturës 

dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës në punën e saj të përditshme duke synuar në rinovimin periodik të saj me qëllimin final rritjen e 
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Të nxisë zbatimin me efektivitet të standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare, duke përmirësuar indikatorët, që influencojnë në rritjen e sigurisë së qytetarëve në 

mjediset urbane dhe në zonat, që priren për të patur fatkeqësi ose që goditen nga fatkeqësi dhe emergjenca civile. Të forcojë kapacitetet e strukturave të 

specializuara të mbrojtjes  dhe atyre reaguese ndaj situatave të fatkeqësisë, emergjencës civile dhe të zjarrit. Të rrisë nivelin e koordinimit dhe bashkëpunimit me 

institucionet publike, që kanë përgjegjësi në menaxhimin e risqeve nga fatkeqësitë, duke i kushtuar vëmendje masave të parapërgatitjes, të parandalimit, të 

mbrojtjes, reagimit dhe rikthimit në gjendjen normale.

 1). Zbatimi i masave parandaluese, mbrojtëse dhe lehtësuese ndaj situatave të krijuara nga fatkeqësitë natyrore në 10% të njësive të qeverisjes vendore ku është 

evidentuar dhe lokalizuar rreziku.  2). Riaftësimit të shpejtë të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore, si dhe kur shpallet gjendja e emergjenës civile duke 

ulur dëmet me 5 % në njësitë e qeverisjes vendore, si ato në infrastrukturë dhe mjedis.  3). Dhënien e ndihmës financiare për familjet e dëmtuara nga fatkeqësi të 

ndryshme që synon të rritet deri në 2% më shumë se viti paraardhës.  4). Forcimi i bashkëpunimit dhe plotësimi i detyrimeve institucionale të shërbimit të 

emergjencave civile ne kuadrin kombëtar dhe ndërkombëtar në masën 20 %.  5). Zbatimi i masave parandaluese 10 % ndaj shkaqeve të rënies së zjarreve  

nëpërmjet rritjes së efektivitetit të strukturave  parandaluese dhe  shpëtimi i jetës së njerëzve dhe pronës.

 1). Zbatimi i masave parandaluese, mbrojtëse dhe lehtësuese ndaj situatave të krijuara nga fatkeqësitë natyrore në 11% të njësive të qeverisjes vendore ku është 

evidentuar dhe lokalizuar rreziku.  2). Riaftësimit të shpejtë të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore, si dhe kur shpallet gjendja e emergjenës civile duke 

ulur dëmet me 5 % në njësitë e qeverisjes vendore, si ato në infrastrukturë dhe mjedis.  3). Dhënien e ndihmës financiare për familjet e dëmtuara nga fatkeqësi të 

ndryshme që synon të rritet deri në 2 % më shumë se viti paraardhës.  4). Forcimi i bashkëpunimit dhe plotësimi i detyrimeve institucionale të shërbimit të 

emergjencave civile ne kuadrin kombëtar dhe ndërkombëtar në masën 20 %.  5). Zbatimi i masave parandaluese 10 % ndaj shkaqeve të rënies së zjarreve  

nëpërmjet rritjes së efektivitetit të strukturave  parandaluese dhe  shpëtimi i jetës së njerëzve dhe pronës.

 1). Zbatimi i masave parandaluese, mbrojtëse dhe lehtësuese ndaj situatave të krijuara nga fatkeqësitë natyrore në 11% të njësive të qeverisjes vendore ku është 

evidentuar dhe lokalizuar rreziku.  2). Riaftësimit të shpejtë të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore, si dhe kur shpallet gjendja e emergjenës civile duke 

ulur dëmet me 5 % në njësitë e qeverisjes vendore, si ato në infrastrukturë dhe mjedis.  3). Dhënien e ndihmës financiare për familjet e dëmtuara nga fatkeqësi të 

ndryshme që synon të rritet deri në 2 % më shumë se viti paraardhës.  4). Forcimi i bashkëpunimit dhe plotësimi i detyrimeve institucionale të shërbimit të 

emergjencave civile ne kuadrin kombëtar dhe ndërkombëtar në masën 20 %.  5). Zbatimi i masave parandaluese 10 % ndaj shkaqeve të rënies së zjarreve  

nëpërmjet rritjes së efektivitetit të strukturave  parandaluese dhe  shpëtimi i jetës së njerëzve dhe pronës.

 1). Zbatimi i masave parandaluese, mbrojtëse dhe lehtësuese ndaj situatave të krijuara nga fatkeqësitë natyrore në 13% të njësive të qeverisjes vendore ku është 

evidentuar dhe lokalizuar rreziku.  2). Riaftësimit të shpejtë të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore, si dhe kur shpallet gjendja e emergjenës civile duke 

ulur dëmet me 6 % në njësitë e qeverisjes vendore, si ato në infrastrukturë dhe mjedis.  3). Dhënien e ndihmës financiare për familjet e dëmtuara nga fatkeqësi të 

ndryshme që synon të rritet deri në 2 % më shumë se viti paraardhës.  4). Forcimi i bashkëpunimit dhe plotësimi i detyrimeve institucionale të shërbimit të 

emergjencave civile ne kuadrin kombëtar dhe ndërkombëtar në masën 20 %.  5). Zbatimi i masave parandaluese 10 % ndaj shkaqeve të rënies së zjarreve  

2.3 -100 0

Politika e programit në një kontekst të përgjithshëm konsiston në rritjen në nivel më të lartë të sigurisë dhe mbrojtjes publike e qytetare, nëpërmjet zhvillimit të 

masave më efektive gjatë procesit të parapërgatitjes, të parandalimit të fatkeqësive dhe emergjencave, rritjes të shpejtësisë së reagimit për shpëtimin e jetës dhe 

mbrojtjen e pasurisë, si dhe të lehtësimit të pasojave. Në mënyrë të veçantë, ajo synon  parandalimin dhe reduktimin e dëmeve të shkaktuara nga zjarri ndaj jetës 

së njeriut dhe pronës.   Politika e programit synon në përmirësimin dhe përafrimin e legjislacionit ekzistues me atë të BE-së dhe me standardet europiane të 

mbrojtjes civile, në rritjen dhe forcimin e kapaciteteve të shërbimit të emergjencave civile, duke ofruar një shërbim me shtrirje sa më të gjerë gjeografike, sipas 

zonave të vendit, si dhe në kohë sa më të shkurtër.

Zhvillon politika dhe strategji ne fushen e planifikimit, perballimit te EC. Bashkerendon veprimet e te gjitha strukturave ne fushen e EC, ne menyre qe te reduktoje ne 

menyre substanciale humbjet ne njerez, asete sociale, ne ekonomi dhe mjedis. Vlereson rreziqet dhe demet e shkaktuara nga fatkeqesi te ndryshme, si dhe 

programon dhe kontrollon masa paraprake, parandaluese, mbrojtese dhe reaguese. Perpunon dhe zhvillon programe trajnimi me strukturat e EC, ne bashkepunim 

me partnere nderkombetare dhe ne aktivitete nderkombetare



Standardet e Politikes se Programit

B.Produktet e Programit

 Projekti 00927

 Produkti A

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 36,540.0

mijëra lekë 9,135.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00927

 Produkti B

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 32,760.0

mijëra lekë 10,920.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00927

 Produkti C

Viti Aktual

2014

575

mijëra lekë 40,700.0

mijëra lekë 70.78

Totali i Shpenzimeve 36,540.0 36,540.0 36,540.0

Shpenzime për njësi 7,308.0 7,308.0 7,308.0
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Sasia Numer objektesh dhe zona m

2015 2016 2017

5 5 5

Shpenzime jashtë projekteve

Zbatimi i masave parandaluese dhe mbrojtëse në zona mjedisore.

Përshkrimi Rritja e nivelit të sigurisë së shtetasve, pronës, zvogëlimi i cënueshmërisë nga faktorë të ndryshëm të riskut dhe mënjanimi i humbjeve 

ekonomike në zona urbane me rrezik permanent, nëpërmjet forcimit të masave mbrojtëse e parandaluese.

Objektivat

 0) Zbatimi i masave parandaluese, mbrojtëse dhe lehtësuese ndaj situatave të krijuara nga fatkeqësitë natyrore në 10% të njësive të 

qeverisjes vendore ku është evidentuar dhe lokalizuar rreziku. 1) Zbatimi i masave parandaluese, mbrojtëse dhe lehtësuese ndaj situatave të 

krijuara nga fatkeqësitë natyrore në 11% të njësive të qeverisjes vendore ku është evidentuar dhe lokalizuar rreziku. 2) Zbatimi i masave 

parandaluese, mbrojtëse dhe lehtësuese ndaj situatave të krijuara nga fatkeqësitë natyrore në 11% të njësive të qeverisjes vendore ku është 

evidentuar dhe lokalizuar rreziku. 3) Zbatimi i masave parandaluese, mbrojtëse dhe lehtësuese ndaj situatave të krijuara nga fatkeqësitë 

natyrore në 13% të njësive të qeverisjes vendore ku është evidentuar dhe lokalizuar rreziku.

emergjencave civile ne kuadrin kombëtar dhe ndërkombëtar në masën 20 %.  5). Zbatimi i masave parandaluese 10 % ndaj shkaqeve të rënies së zjarreve  

nëpërmjet rritjes së efektivitetit të strukturave  parandaluese dhe  shpëtimi i jetës së njerëzve dhe pronës.

Përshtatja e ShMC me standardet evropiane (neni 107 i MSA). Implementimi i vendimeve e direktivave të  KE dhe  NATO-s, si: Eurokodet 8 (kodet e ndërtimit), 

Vendimi i Këshillit 1999/47/EC, Vendimi i Këshillit 2001/792/EC dhe Vendimi 2850/2000/EC të Këshillit dhe Parlamentit Europian dhe Traktatit të Komunitetit 

Europian, artikulli 308, me synim ngritjen në një nivel më të lartë të efektivitetit të shërbimit ndaj personit dhe pronës, dhe bashkëpunim me strukturat analoge të 

shteteve anëtare të BE-së, direktiva 98/10 e Komunitetit Evropian dhe Vendimi i Këshillit Evropian 91/398 EC, me synim vendosjen e sistemit 112 të komunikimit 

dhe informimit, direktiva 2007/60/EC. Realizimi i standardeve fillestare të kushteve të jetës së qytetarëve pas dëmtimit nga fatkeqësitë e ndryshme. Mënjanimi i 

impaktit dhe përgjysmimi i zgjatjes së gjendjes emergjente dhe të fatkeqësisë në banesa dhe zona të caktuara.

Totali i Shpenzimeve 32,760.0 32,760.0 32,760.0

Shpenzime për njësi 10,920.0 10,920.0 10,920.0

Sasia Numer objektesh

2015 2016 2017

3 3 3

Përshkrimi Rivendosja e situatës normale, lehtësimi i pasojave të shkaktuara nga faktorë natyrorë dhe mënjanimi i përshkallëzimit të dëmeve nëpërmjet 

rehabilitimit të objekteve infrastrukturore dhe mjedisore.

Objektivat

 0) Riaftësimit të shpejtë të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore, si dhe kur shpallet gjendja e emergjenës civile duke ulur dëmet 

me 5 % në njësitë e qeverisjes vendore, si ato në infrastrukturë dhe mjedis. 1) Riaftësimit të shpejtë të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë 

natyrore, si dhe kur shpallet gjendja e emergjenës civile duke ulur dëmet me 5 % në njësitë e qeverisjes vendore, si ato në infrastrukturë dhe 

mjedis. 2) Riaftësimit të shpejtë të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore, si dhe kur shpallet gjendja e emergjenës civile duke ulur 

dëmet me 5 % në njësitë e qeverisjes vendore, si ato në infrastrukturë dhe mjedis. 3) Riaftësimit të shpejtë të dëmeve të shkaktuara nga 

fatkeqësitë natyrore, si dhe kur shpallet gjendja e emergjenës civile duke ulur dëmet me 6 % në njësitë e qeverisjes vendore, si ato në 
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-20 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Riaftësimi i objekteve të dëmtuara nga fatkeqësi.

Sasia 25 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 40,700.0 40,700.0 40,700.0

Shpenzime për njësi 67.83 64.09 62.62

Sasia Numer familjesh

2015 2016 2017

600 635 650

Përshkrimi Lehtësimi i pasojave duke siguruar mbështetje financiare të familjeve, banesat e të cilave janë dëmtuar nga fatkeqësi natyrore ose të llojeve 

të tjera .

Objektivat

 0) Dhënien e ndihmës financiare për familjet e dëmtuara nga fatkeqësi të ndryshme që synon të rritet deri në 2% më shumë se viti 

paraardhës. 1) Dhënien e ndihmës financiare për familjet e dëmtuara nga fatkeqësi të ndryshme që synon të rritet deri në 2 % më shumë se 

viti paraardhës. 2) Dhënien e ndihmës financiare për familjet e dëmtuara nga fatkeqësi të ndryshme që synon të rritet deri në 2 % më shumë 

se viti paraardhës. 3) Dhënien e ndihmës financiare për familjet e dëmtuara nga fatkeqësi të ndryshme që synon të rritet deri në 2 % më 

shumë se viti paraardhës.
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0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Shtetas të ndihmuar financiarisht për banesa të demtuara.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00927

 Produkti D

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 5,800.0

mijëra lekë 5,800.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00927

 Produkti E

Viti Aktual

2014

11000

mijëra lekë 513,250.0

mijëra lekë 46.66

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00927

 Produkti F

Viti Aktual

2014

6200

mijëra lekë 159,750.0

mijëra lekë 25.77

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04249

Totali i Shpenzimeve 5,800.0 5,800.0 5,800.0

Shpenzime për njësi 5,800.0 5,800.0 5,800.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Forcimi i bashkëpunimit dhe plotësimi i detyrimeve institucionale të shërbimit të emergjencave civile në kuadër të pjesmarrjes si palë në 

nismën rajonale të DPPI SEE, si dhe për bashkëpunime e pjesmarrje në veprimtari dypalëshe ose shumëpalëshe.

Objektivat

 0) Forcimi i bashkëpunimit dhe plotësimi i detyrimeve institucionale të shërbimit të emergjencave civile ne kuadrin kombëtar dhe 

ndërkombëtar në masën 20 %. 1) Forcimi i bashkëpunimit dhe plotësimi i detyrimeve institucionale të shërbimit të emergjencave civile ne 

kuadrin kombëtar dhe ndërkombëtar në masën 20 %. 2) Forcimi i bashkëpunimit dhe plotësimi i detyrimeve institucionale të shërbimit të 

emergjencave civile ne kuadrin kombëtar dhe ndërkombëtar në masën 20 %. 3) Forcimi i bashkëpunimit dhe plotësimi i detyrimeve 

institucionale të shërbimit të emergjencave civile ne kuadrin kombëtar dhe ndërkombëtar në masën 20 %.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-4.2 -5.5 -2.3

Shpenzime jashtë projekteve

Forcimi i bashkëpunimit dhe plotësimi i detyrimeve institucionale

Sasia 4.3 5.8 2.4

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 506,500.0 506,500.0 506,500.0

Shpenzime për njësi 46.05 46.05 46.05

Sasia Numer

2015 2016 2017

11000 11000 11000

Përshkrimi
Numri i nderhyerje operacionale te realizuara me qellim rritjen e sigurise nga zjarri ne komunitet.

Objektivat

 0) Zbatimi i masave parandaluese 10 % ndaj shkaqeve të rënies së zjarreve  nëpërmjet rritjes së efektivitetit të strukturave  parandaluese 

dhe  shpëtimi i jetës së njerëzve dhe pronës. 1) Zbatimi i masave parandaluese 10 % ndaj shkaqeve të rënies së zjarreve  nëpërmjet rritjes 

së efektivitetit të strukturave  parandaluese dhe  shpëtimi i jetës së njerëzve dhe pronës. 2) Zbatimi i masave parandaluese 10 % ndaj 

shkaqeve të rënies së zjarreve  nëpërmjet rritjes së efektivitetit të strukturave  parandaluese dhe  shpëtimi i jetës së njerëzve dhe pronës. 3) 

Zbatimi i masave parandaluese 10 % ndaj shkaqeve të rënies së zjarreve  nëpërmjet rritjes së efektivitetit të strukturave  parandaluese dhe  

shpëtimi i jetës së njerëzve dhe pronës.
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0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Nderhyerje operacionale te realizuara.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 156,700.0 156,700.0 156,700.0

Shpenzime për njësi 25.27 25.27 25.27

Sasia Numer

2015 2016 2017

6200 6200 6200

Përshkrimi
Numri i akteve te parandalimit te realizuara me qellim rritjen e masave te sigurise nga zjarri per minimizimin e akteve te renies se zjarrit.

Objektivat

 0) Zbatimi i masave parandaluese 10 % ndaj shkaqeve të rënies së zjarreve  nëpërmjet rritjes së efektivitetit të strukturave  parandaluese 

dhe  shpëtimi i jetës së njerëzve dhe pronës. 1) Zbatimi i masave parandaluese 10 % ndaj shkaqeve të rënies së zjarreve  nëpërmjet rritjes 

së efektivitetit të strukturave  parandaluese dhe  shpëtimi i jetës së njerëzve dhe pronës. 2) Zbatimi i masave parandaluese 10 % ndaj 

shkaqeve të rënies së zjarreve  nëpërmjet rritjes së efektivitetit të strukturave  parandaluese dhe  shpëtimi i jetës së njerëzve dhe pronës. 3) 

Zbatimi i masave parandaluese 10 % ndaj shkaqeve të rënies së zjarreve  nëpërmjet rritjes së efektivitetit të strukturave  parandaluese dhe  

shpëtimi i jetës së njerëzve dhe pronës.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-1.3 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Akte te parandalimit te kryera

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -1.3 0 0

Shpenzime për njësi

-1.9 0 0

Projekti "Perballimi dhe Zbutja e Rrezikut te Fatkeqesive"

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -1.9 0 0

Shpenzime për njësi



 Produkti G

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 1,566.0

mijëra lekë 1,566.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04456

 Produkti H

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 49,560.0

mijëra lekë 49,560.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi: Policia e Shtetit

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

0341

0342

0343

0344

Nen Programi Kufiri dhe Migracioni

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numer projekti

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi Projekti ka për qëllim forcimin e kapaciteteve institucionale, si: reduktimi i pikave të dobëta ndaj katastrofave natyrore apo atyre të shkaktuara 

nga veprimtaria njerëzore, si dhe synon kufizimin e humbjeve njerëzore ndaj katastrofave

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Fuqizimi i  përgjigjes kombëtare në raste fatkeqësish

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numer projekti

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Forcimi i kapaciteteve te parashikimit te motit ekstrem ne ultesiren perendimore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Projekti "ADRIARadNet"

Projekti "ADRIARadNet" 

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Siguria Publike Programi synon te siguroje rendin dhe qetësinë publike, nëpërmjet shërbimeve profesionale, ne 

kohe dhe me cilësi si dhe te garantoje një mjedis te sigurte për komunitetin e ne partneritet me te, 

nëpërmjet policimit me standardet me te larta te performancës.                                                         

Kufiri dhe Migracioni Hartimin dhe zbatimin e politikave për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror ne Republikën 

e Shqipërisë duke punuar në bashkëpunim me Shërbimin Doganor Shqiptar, Shërbimin Fito 

Sanitar, Shërbimin Veterinar, Drejtorinë Konsullore, Rojën Bregdetare dhe në përputhje me 

marrëveshjet bilaterale dhe multilaterale, me Maqedoninë, Malin e Zi, Kosovën, Greqinë, Italinë 

dhe vendet e  tjera te Rajonit.  Sigurimi i funksionimit të 25 pikave te kalimit kufitar në 7 Drejtoritë 

Rajonale të Kufirit dhe Migracionit për këtë qëllim.
Sherbimet Mbeshtetese Menaxhimi, zhvillimi e administrimi i burimeve ne dispozicion te Policisë se Shtetit, për te 

siguruar mbështetjen e nevojshme me brime njerëzore, materiale e financiare te strukturave 

operacionale, rritjen progresive të sistemit të trajnimeve, ne funksion te realizimit te objektivave te 

përcaktuara ne programet afatshkurtra e afatmesme te organizatës.

-100 0 0

Misioni i Policisë është të ruajë rendin dhe sigurinë publike, në përputhje me ligjin dhe duke respektuar të drejtat dhe liritë e njeriut.

Hetimi i Krimeve Programi synon të sigurojë një shërbim investigativ që realizon  parandalimin, hetimin,  

dokumentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale nëpërmjet aplikimit  të masave, metodave, 

teknikave speciale të hetimit, si dhe zbatimin e kërkesave ligjore që kanë të bëjnë me rritjen e 

sigurisë në vend, për paqe e një jetë më të mirë  për qytetaret. Realizimi i një cilësie më të lartë i 

veprimtarisë së këtij Departamenti në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar, trafiqeve të 

paligjshme, terrorizmit, krimeve ekonomike, pastrimit të parave, korrupsionit për të garantuar një 

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Hartimin dhe zbatimin e politikave për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror ne Republikën e Shqipërisë duke punuar në bashkëpunim me Shërbimin 

Doganor Shqiptar, Shërbimin Fito Sanitar, Shërbimin Veterinar, Drejtorinë Konsullore, Rojën Bregdetare dhe në përputhje me marrëveshjet bilaterale dhe 

multilaterale, me Maqedoninë, Malin e Zi, Kosovën, Greqinë, Italinë dhe vendet e  tjera te Rajonit.  Sigurimi i funksionimit të 25 pikave te kalimit kufitar në 7 

Drejtoritë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit për këtë qëllim.

Menaxhimi i Integruar i Kufijve, bashkërendimi dhe bashkëpunimi midis gjithë autoriteteve dhe agjencive kombëtare të përfshira në kontrollin e kufijve; lehtësim i 

shkëmbimeve tregtare, lehtësim i qarkullimit të lirë të njerëzve si dhe bashkëpunim kufitar rajonal, me qëllim krijimin e sistemeve efikase për menaxhimin e integruar 

të kufijve në mënyrë që të realizohet qëllimi i përbashkët për të pasur kufij të hapur, por të kontrolluar dhe të sigurte

Të vendoset një menaxhim efektiv, efecient dhe i integruar i kufijve që do të garantojë kufij të hapur por të kontrolluar mirë dhe të sigurte; qe do te parandaloje 

Aktivitetet:n e kundraligjshëm nëpërmjet kufirit shtetëror dhe do te godasë elementin keqbërës ne masën 80 % referuar vitit 2013;  qe do te realizohet duke zbatuar 



Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Nen Programit

 Projekti 02239

 Produkti D

Viti Aktual

2014

180

mijëra lekë 8,601.0

mijëra lekë 47.78

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02239

 Produkti E

 1). Rreg. i procesit të kalimit të kufirit për lehtësimin e kalimit të ligjshëm dhe rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të 

PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke siguruar: Standartizimin e PKK të kateg.I-re në  85-90%,  ne PKK të kateg. II-te në  75-80%,  ne PKK të 

kateg. 3-te nga 75-82%, Uljen e traf. te paligj. nga 180-170; Uljen e traf. te narkotikeve nga 7-6; Uljen e dok. te falsifikuara nga 1.03-1.02 raste  2). Krijimi i një kuadri 

ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standartet Schengen, deri ne vitin 2018, sigurimit të një menaxhimi efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, 

materiale dhe financiare  3). Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te 

parregullta ne vitin 2017 me  25 % me shume se 2016  4). Riparimi, rindërtimi dhe mirëmbajtja e piramidave dhe shënjave të tjera kufitare. Vendosja e shënjave 

notonjëse dhe ndriçonjëse në liqenet e Shkodrës, liqenin e Ohrit dhe në liqenin e Prespës

Standartizimi i të PKK ,të Kateg. I-III- të, në masën 100%, deri në vitin 2020, sipas Kodit Shengen.Lehtësimi i procedurave për lëvizjen e lire e shtetasve, duke 

realizuar përpunimin e te dhënave te tyre, ne sistemin TIMS për 15-30 sek/person, garantimin e lëvizjes se lire te mjeteve dhe mallrave sipas standardeve 

Schengen, parandalimi i migrimit te parregullt, lufta kundër krimit te organizuar,  ndërkufitar ne bashkëpunimin me agjencitë kombëtare te zbatimit te ligjit dhe ato 

homologe te vendeve fqinje,  krijimin e qendrave te përbashkëta për shkëmbimin e informacionit, me vendet fqinje, zbatimi i Strategjisë se MIK-ut për realizimin e 

standardeve Schengen ne menaxhimin e kufirit, forcimi i kapaciteteve të vlerësimit të kërcënimit dhe analizës së riskut dhe  riparimi, rindërtimi dhe mirëmbajtja e 

piramidave dhe shënjave të tjera në kufijt shtetëror

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte te Hartuara dhe Raportuara.

Përshkrimi Raporte financiare për plotësimin e nevojave të Departamentit per Kufirin dhe Migracionin, raportet e planifikimi dhe zbatimit te buxhetit si dhe 

raportet e monitorimit te performances te hartuara nga te gjitha njesite e KM

 1). Rreg. i procesit të kalimit të kufirit për lehtësimin e kalimit të ligjshëm dhe rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të 

PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke siguruar: Standartizimin e PKK të kateg.I-re në  85%,  ne PKK të kateg. II-te në  75%,  ne PKK të kateg. 

3-te nga 75-77%, Uljen e traf. te paligj. nga 300-250; Uljen e traf. te narkotikeve nga 10-9; Uljen e dok. te falsifikuara nga 1.3-1.1 raste  2). Krijimi i një kuadri ligjor të 

përshtatshëm dhe të harmonizuar me kërkesat e BE, sigurimit të një menaxhimi efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare  3). 

Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta me  27 % me shume.

 1). Rreg. i procesit të kalimit të kufirit për lehtësimin e kalimit të ligjshëm dhe rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të 

PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke siguruar: Standartizimin e PKK të kateg.I-re  85-87%,  ne PKK të kateg. II-te  75-77 %, ne PKK të kateg. 

3-te nga 75-78%, Uljen e traf. te paligj. nga 250-200,Uljen e traf. te narkotikeve nga 9-8 Uljen e dok. te falsifikuara nga 1.1-1.05 raste  2). Krijimi i një kuadri ligjor të 

përshtatshëm dhe të harmonizuar me standartet Schengen, deri ne vitin 2018, sigurimit të një menaxhimi efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe 

financiare  3). Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta me  27 % 

me shume.  4). ). Riparimi, rindërtimi dhe mirëmbajtja e piramidave dhe shënjave të tjera kufitare. Vendosja e shënjave notonjëse dhe ndriçonjëse në liqenet e 

Shkodrës, liqenin e Ohrit dhe në liqenin e Prespës.

 1). Rreg. i procesit të kalimit të kufirit për lehtësimin e kalimit të ligjshëm dhe rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të 

PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke siguruar: Standartizimin e PKK të kateg.I-re 85-88%,  ne PKK të kateg. II-te në  75-79%,  ne PKK të 

kateg. 3-te nga 75-80%, Uljen e traf. te paligj. nga 200-180; Uljen e traf. te narkotikeve nga 8-7; Uljen e dok. te falsifikuara nga 1.05-1.03 raste  2). Krijimi i një kuadri 

ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standartet Schengen, deri ne vitin 2018, sigurimit të një menaxhimi efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, 

materiale dhe financiare  3). Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te 

parregullta me  27 % me shume.  4). Riparimi, rindërtimi dhe mirëmbajtja e piramidave dhe shënjave të tjera kufitare. Vendosja e shënjave notonjëse dhe 

ndriçonjëse në liqenet e Shkodrës, liqenin e Ohrit dhe në liqenin e Prespës.

Aktivitetet:n e kundraligjshëm nëpërmjet kufirit shtetëror dhe do te godasë elementin keqbërës ne masën 80 % referuar vitit 2013;  qe do te realizohet duke zbatuar 

me rigorozitet aktet ligjore dhe nënligjore, praktikat e mira te vendeve te BE-se dhe duke forcuar bashkëpunimin me vendet fqinje. Me këto masa do te synojmë të 

plotësojmë standartet Schengen te BE, deri ne vitin 2018, bazuar ne Rregulloren e Kufijve te Jashtëm te BE-se (SCH-EVAL 85 COMIX 786).

11.1 2.5 0

Shpenzime për njësi 0 0 0

Shpenzime për njësi 47.78 47.78 47.78

Sasia 11.1 2.5 0

Totali i Shpenzimeve

205 205

Totali i Shpenzimeve 9,556.0 9,795.0 9,795.0

Objektivat

 0) Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me kërkesat e BE, sigurimit të një menaxhimi efektiv dhe efecient të burimeve 

njerëzore, materiale dhe financiare 1) Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standartet Schengen, deri ne vitin 

2018, sigurimit të një menaxhimi efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare 2) Krijimi i një kuadri ligjor të 

përshtatshëm dhe të harmonizuar me standartet Schengen, deri ne vitin 2018, sigurimit të një menaxhimi efektiv dhe efecient të burimeve 

njerëzore, materiale dhe financiare 3) Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standartet Schengen, deri ne vitin 

2018, sigurimit të një menaxhimi efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer planesh dhe raportes

2015 2016 2017

200

Shpenzime jashtë projekteve

Ligje , Marreveshje, Protokolle , Plane veprimi dhe aktivitetesh



Viti Aktual

2014

168

mijëra lekë 9,551.0

mijëra lekë 56.85

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02239

 Produkti F

Viti Aktual

2014

34

mijëra lekë 111,354.0

mijëra lekë 3,275.12

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02239

 Produkti G

Viti Aktual

2014

2805114

mijëra lekë 348,362.0

mijëra lekë 0.12

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02239

 Produkti H

Viti Aktual

Sasia 19 2.5 0

Totali i Shpenzimeve 19 2.5 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 11,370.0 11,654.0 11,654.0

Shpenzime për njësi 56.85 56.85 56.85

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer plane veprimi dhe rap

2015 2016 2017

200 205 205

Përshkrimi erditesimi i planit te veprimit dhe aktiviteteve per shfrytezimin dhe monitorimin e burimeve njerezore, nepermjet rritjes se standarteve, 

zhvillimin e vazhdueshem profesional, ecurise ne karriere ne departament dhe ne drejtorite rajonale te K&M.

Objektivat

 0) Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me kërkesat e BE, sigurimit të një menaxhimi efektiv dhe efecient të burimeve 

njerëzore, materiale dhe financiare 1) Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standartet Schengen, deri ne vitin 

2018, sigurimit të një menaxhimi efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare 2) Krijimi i një kuadri ligjor të 

përshtatshëm dhe të harmonizuar me standartet Schengen, deri ne vitin 2018, sigurimit të një menaxhimi efektiv dhe efecient të burimeve 

njerëzore, materiale dhe financiare 3) Krijimi i një kuadri ligjor të përshtatshëm dhe të harmonizuar me standartet Schengen, deri ne vitin 

2018, sigurimit të një menaxhimi efektiv dhe efecient të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare

Sasia 2.9 5.7 2.7

Totali i Shpenzimeve 0.2 5.7 2.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 111,540.0 117,914.0 121,101.0

Shpenzime për njësi 3,186.86 3,186.86 3,186.87

Sasia Numer operacionesh te kryera

2015 2016 2017

35 37 38

Përshkrimi Operacionet e sigurise ne kufi realizohen nga Njesia e Levizshme Territoriale per Kufirin dhe Migracionin, qe konsistojne ne luften kunder 

kalimeve te paligjshmete kufirit, goditjen e aktiviteteve te kundraligjshme nepermjet kufirit shteteror,etj.

Objektivat

 0) Rreg. i procesit të kalimit të kufirit për lehtësimin e kalimit të ligjshëm dhe rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve 

nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke siguruar: Standartizimin e PKK të kateg.I-re në  85%,  

ne PKK të kateg. II-te në  75%,  ne PKK të kateg. 3-te nga 75-77%, Uljen e traf. te paligj. nga 300-250; Uljen e traf. te narkotikeve nga 10-9; 

Uljen e dok. te falsifikuara nga 1.3-1.1 raste 1) Rreg. i procesit të kalimit të kufirit për lehtësimin e kalimit të ligjshëm dhe rritja e standardeve 

për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke siguruar: 

Standartizimin e PKK të kateg.I-re  85-87%,  ne PKK të kateg. II-te  75-77 %, ne PKK të kateg. 3-te nga 75-78%, Uljen e traf. te paligj. nga 250-

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Operacione te sigurise ne kufi

Sasia 14.1 1.6 1.5

Totali i Shpenzimeve 13 1.6 1.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 393,600.0 399,750.0 405,900.0

Shpenzime për njësi 0.12 0.12 0.12

Sasia Persona te procesuar

2015 2016 2017

3200000 3250000 3300000

Përshkrimi Persona te procesuar (shtetas te huaj dhe shqiptare) ne 5 pikat e kalimit kufitar detar (Sarande, Vlore, Himare, Durres, Shengjin) gjate gjithe 

vitit ne hyrje dhe ne dalje.

Objektivat

 0) Rreg. i procesit të kalimit të kufirit për lehtësimin e kalimit të ligjshëm dhe rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve 

nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke siguruar: Standartizimin e PKK të kateg.I-re në  85%,  

ne PKK të kateg. II-te në  75%,  ne PKK të kateg. 3-te nga 75-77%, Uljen e traf. te paligj. nga 300-250; Uljen e traf. te narkotikeve nga 10-9; 

Uljen e dok. te falsifikuara nga 1.3-1.1 raste 1) Rreg. i procesit të kalimit të kufirit për lehtësimin e kalimit të ligjshëm dhe rritja e standardeve 

për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke siguruar: 

Standartizimin e PKK të kateg.I-re  85-87%,  ne PKK të kateg. II-te  75-77 %, ne PKK të kateg. 3-te nga 75-78%, Uljen e traf. te paligj. nga 250-

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-2.7 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Persona te procesuar ne PKK detar

Përshkrimi
Persona te procesuar (shtetas te huaj dhe shqiptare) ne piken e kalimit kufitar Rinas gjate gjithe vitit ne hyrje dhe ne dalje.

Objektivat

 0) Rreg. i procesit të kalimit të kufirit për lehtësimin e kalimit të ligjshëm dhe rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve 

nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke siguruar: Standartizimin e PKK të kateg.I-re në  85%,  

ne PKK të kateg. II-te në  75%,  ne PKK të kateg. 3-te nga 75-77%, Uljen e traf. te paligj. nga 300-250; Uljen e traf. te narkotikeve nga 10-9; 

Uljen e dok. te falsifikuara nga 1.3-1.1 raste 1) Rreg. i procesit të kalimit të kufirit për lehtësimin e kalimit të ligjshëm dhe rritja e standardeve 

për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke siguruar: 

Standartizimin e PKK të kateg.I-re  85-87%,  ne PKK të kateg. II-te  75-77 %, ne PKK të kateg. 3-te nga 75-78%, Uljen e traf. te paligj. nga 250-

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Persona te procesuar ne PKK ajror



2014

2362000

mijëra lekë 293,859.0

mijëra lekë 0.12

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02239

 Produkti I

Viti Aktual

2014

700

mijëra lekë 55,440.0

mijëra lekë 79.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02239

 Produkti K

Viti Aktual

2014

8925365

mijëra lekë 1,101,154.0

mijëra lekë 0.12

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02239

 Produkti L

Viti Aktual

2014

4800

mijëra lekë 116,832.0

mijëra lekë 24.34

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia 10.1 1.2 3.8

Totali i Shpenzimeve 8.8 1.2 3.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 319,800.0 323,490.0 335,790.0

Shpenzime për njësi 0.12 0.12 0.12

Sasia Persona te procesuar

2015 2016 2017

2600000 2630000 2730000

Sasia 28.6 3.4 7.4

Totali i Shpenzimeve 28.6 3.5 7.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 71,280.0 73,743.0 79,200.0

Shpenzime për njësi 79.2 79.21 79.2

Sasia Numer personash ilegale te t

2015 2016 2017

900 931 1000

Përshkrimi Shtetas te huaj me qendrim te parregullt ne Shqiperi qe jane identifikuar ne pikat e kalimit te kufirit ose qe kane tejkaluar afatet e leje-qendrimit 

ne Shqiperi; trajtohen nga QPH, deri ne momentin e kthimit te tyre ne vendet e origjines

Objektivat

 0) Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta 

me  27 % me shume. 1) Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me 

dokumenta te parregullta me  27 % me shume. 2) Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne 

territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta me  27 % me shume. 3) Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, 

shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta ne vitin 2017 me  25 % me shume se 2016

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-1.1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Imigrante ilegale te trajtuar

Sasia 0.7 3 1.1

Totali i Shpenzimeve 0.3 3 1.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,104,956.0 1,137,749.0 1,150,050.0

Shpenzime për njësi 0.12 0.12 0.12

Sasia Persona te procesuar

2015 2016 2017

8983382 9250000 9350000

Përshkrimi
Persona te procesuar (shtetas te huaj dhe shqiptare) ne 19 pikat e kalimit kufitar tokesor gjate gjithe vitit ne hyrje dhe ne dalje.

Objektivat

 0) Rreg. i procesit të kalimit të kufirit për lehtësimin e kalimit të ligjshëm dhe rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve 

nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke siguruar: Standartizimin e PKK të kateg.I-re në  85%,  

ne PKK të kateg. II-te në  75%,  ne PKK të kateg. 3-te nga 75-77%, Uljen e traf. te paligj. nga 300-250; Uljen e traf. te narkotikeve nga 10-9; 

Uljen e dok. te falsifikuara nga 1.3-1.1 raste 1) Rreg. i procesit të kalimit të kufirit për lehtësimin e kalimit të ligjshëm dhe rritja e standardeve 

për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke siguruar: 

Standartizimin e PKK të kateg.I-re  85-87%,  ne PKK të kateg. II-te  75-77 %, ne PKK të kateg. 3-te nga 75-78%, Uljen e traf. te paligj. nga 250-

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Persona te procesuar ne PKK tokesor

Sasia -1 -1.1 -1.1

Totali i Shpenzimeve -1 -1.2 -1.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 115,615.0 114,210.0 112,995.0

Shpenzime për njësi 24.34 24.3 24.3

Sasia Numer personash

2015 2016 2017

4750 4700 4650

Përshkrimi Shtetas te kapur ne vendet e BE apo te tjera per qendrime te paligjshme qe jane kthyer nga autoritetet e huaja ne pikat tona te kalimit te 

kufirit, ku behet intervistimi dhe trajtimi ushqimor si dhe sigurohet transporti i tyre.

Objektivat

 0) Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta 

me  27 % me shume. 1) Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me 

dokumenta te parregullta me  27 % me shume. 2) Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, shtetas te huaj te kapur ne 

territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta me  27 % me shume. 3) Parandalimin dhe uljen e rasteve te imigrimit te paligjshëm, 

shtetas te huaj te kapur ne territorin e Shqipërisë me dokumenta te parregullta ne vitin 2017 me  25 % me shume se 2016
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-0.3 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Emigrante ilegale te kthyer

0 -0.2 0



 Projekti 02239

 Produkti N

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02239

 Produkti O

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02540

 Produkti P

Viti Aktual

2014

1778

mijëra lekë 109,500.0

mijëra lekë 61.59

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Nen Programi Siguria Publike

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Sasia 0 17.5 44

Totali i Shpenzimeve 0 17.5 44

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 9,556.0 11,228.0 16,173.0

Shpenzime për njësi 23.89 23.89 23.89

Sasia Numri i Piramidave kryesore 

2015 2016 2017

400 470 677

Përshkrimi Rishikimi i gjendjes së Piramidave e shenjave te tjera kufitare, përgjatë kufi. shtet. tokësor dhe riparimi, rindërtimi e mirëmbatja e tyre, në 

zbatim të Marrëv. dhe Protok me vendet fqinje, Mali i Zi, Maqedoni dhe Greqi.

Objektivat

 1) ). Riparimi, rindërtimi dhe mirëmbajtja e piramidave dhe shënjave të tjera kufitare. Vendosja e shënjave notonjëse dhe ndriçonjëse në 

liqenet e Shkodrës, liqenin e Ohrit dhe në liqenin e Prespës. 2) Riparimi, rindërtimi dhe mirëmbajtja e piramidave dhe shënjave të tjera 

kufitare. Vendosja e shënjave notonjëse dhe ndriçonjëse në liqenet e Shkodrës, liqenin e Ohrit dhe në liqenin e Prespës. 3) Riparimi, 

rindërtimi dhe mirëmbajtja e piramidave dhe shënjave të tjera kufitare. Vendosja e shënjave notonjëse dhe ndriçonjëse në liqenet e Shkodrës, 

liqenin e Ohrit dhe në liqenin e Prespës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Riparimi, rindërtimi dhe mirëmbajtja e piramidave kufitare.

Sasia 0 40 57.1

Totali i Shpenzimeve 0 40 57.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 9,556.0 13,379.0 21,023.0

Shpenzime për njësi 1,911.2 1,911.29 1,911.18

Sasia Numër i shënjave notonjëse 

2015 2016 2017

5 7 11

Përshkrimi Rishikimi i gjendjes së shënjave notonjëse dhe ndriçonjëse në liqenet e Shkodrës, liqenin e Ohrit dhe në liqenin e Prespës në zbatim të 

Marrëveshjeve dhe Protokolleve me vendet fqinje, Mali i Zi, Maqedoni dhe Greqi.

Objektivat

 1) ). Riparimi, rindërtimi dhe mirëmbajtja e piramidave dhe shënjave të tjera kufitare. Vendosja e shënjave notonjëse dhe ndriçonjëse në 

liqenet e Shkodrës, liqenin e Ohrit dhe në liqenin e Prespës. 2) Riparimi, rindërtimi dhe mirëmbajtja e piramidave dhe shënjave të tjera 

kufitare. Vendosja e shënjave notonjëse dhe ndriçonjëse në liqenet e Shkodrës, liqenin e Ohrit dhe në liqenin e Prespës. 3) Riparimi, 

rindërtimi dhe mirëmbajtja e piramidave dhe shënjave të tjera kufitare. Vendosja e shënjave notonjëse dhe ndriçonjëse në liqenet e Shkodrës, 

liqenin e Ohrit dhe në liqenin e Prespës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Vendosja e shënjave notonjëse dhe ndriçonjëse

Sasia 2.1 37.1 -93.8

Totali i Shpenzimeve 2.1 37.1 -93.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 111,750.0 153,250.0 9,500.0

Shpenzime për njësi 61.57 61.57 61.57

Sasia metra katerore te rehabilituara

2015 2016 2017

1815 2489 154.3

Përshkrimi
Ndertimi i godines se PKK Hani i Hotit

Objektivat

 0) Rreg. i procesit të kalimit të kufirit për lehtësimin e kalimit të ligjshëm dhe rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve 

nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke siguruar: Standartizimin e PKK të kateg.I-re në  85%,  

ne PKK të kateg. II-te në  75%,  ne PKK të kateg. 3-te nga 75-77%, Uljen e traf. te paligj. nga 300-250; Uljen e traf. te narkotikeve nga 10-9; 

Uljen e dok. te falsifikuara nga 1.3-1.1 raste 1) Rreg. i procesit të kalimit të kufirit për lehtësimin e kalimit të ligjshëm dhe rritja e standardeve 

për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve nëpërmjet standardizimit të PKK sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen, duke siguruar: 

Standartizimin e PKK të kateg.I-re  85-87%,  ne PKK të kateg. II-te  75-77 %, ne PKK të kateg. 3-te nga 75-78%, Uljen e traf. te paligj. nga 250-

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

 Ndertim / Rikonstruksion i Objekteve te Dep. Kufirit dhe Migracionit

Ndertim i PKK-se Hani i Hotit

0 0 0

Programi synon te siguroje rendin dhe qetësinë publike, nëpërmjet shërbimeve profesionale, ne kohe dhe me cilësi si dhe te garantoje një mjedis te sigurte për 

komunitetin e ne partneritet me te, nëpërmjet policimit me standardet me te larta te performancës.                                                                                                            



Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Nen Programit

 Projekti 02238

 Produkti A

Viti AktualNjësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Aksidente rrugore te evidentuara

Përshkrimi  Evidentimi i aksidenteve rrugore (me pasoje vdekje, plagosje te rende dhe te lehte). Procedura perfshin dergimi I grupit te keqyrjes se vendit 

te ngjarjes, kqyrja e aksidentit me mjetet speciale te investigimit, plotesimi i dosjes per ngjarjen).

Objektivat

 0) Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 2% Nr.Aks.Rrugore: -Nr. Akside. Rr./10 000 mjete  në 45.5; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me 

pasojë vdekjen në 6.4; (Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore  -Të 

vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.33%; për tejkalim shpejtësie në 29%; 1) Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur 

në masën 2% Nr.Aks.Rrugore: -Nr. Akside. Rr./10 000 mjete  në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 6.2 (Tregues që nxirën 

nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore  -Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për 

përdorim pije alkoolike në 2.29 %; për tejkalim shpejtësie në 28.4%; 2) Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 2% Nr.Aks.Rrugore: -Nr. 

 1). Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 2% Nr.Aks.Rrugore: -Nr. Akside. Rr./10 000 mjete  në 45.5; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 6.4; 

(Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 Objektivat sektorial te Policisë Rrugore  -Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim 

pije alkoolike në 2.33%; për tejkalim shpejtësie në 29%;  2). Reduktimi i veprave penale ( personit dhe prones ) në masën 3% ose 13358, konkretisht: - Numri i 

veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 318; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet ne  76 %.  3). Rritja e sigurisë dhe besimit të komunitetit 

për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të telefonatave ne 160 000.  Reduktimi i nr. te ankesave me 5%  për 100.000 banorë ose ne 659 . Shkurtimi në masën 2% i 

kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet:  ne 16.7 ' gjatë 

kohës së punës, dhe në 62.7'  jashtë kohës së punës  4). Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 162 operacione. Me 

konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 15% ose 83717 bimë

 1). Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 2% Nr.Aks.Rrugore: -Nr. Akside. Rr./10 000 mjete  në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 6.2 

(Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 Objektivat sektorial te Policisë Rrugore  -Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim 

pije alkoolike në 2.29 %; për tejkalim shpejtësie në 28.4%;  2). Reduktimi i veprave penale në masën 3% ose 12958, konkretisht: - Numri i veprave penale për 

100.000 banorë do të reduktohet në 308; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 76.5%.  3). Rritja e sigurisë dhe besimit  për policinë nëpërmjet shtimit të 

nr. të tel. do të rritet ne 170 000 . Red.i nr. te ankesave ne masën 4%  për 100,000 banorë ose ne 633 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për 

marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 16.4 '  gjatë kohës së punës, dhe në 61.5'  jashtë 

kohës së punës  4). Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 165 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të 

bimëve narkotike të kultivuara në masën 15% ose 71160 bimë

 1). Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 2% Nr.Aks.Rrugore: -Nr. Akside. Rr./10 000 mjete  në 44.2; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 5.9;   

(Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 Objektivat sektorial te Policisë Rrugore  -Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim 

pije alkoolike në 2.25 %; për tejkalim shpejtësie në 27.8%;  2). Reduktimi i veprave penale në masën 3% ose 12570, konkretisht: - Numri i Veprave penale për 

100.000 banorë do të reduktohet në 300 - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 77.4%.  3). Rritja e sigurisë dhe besimit të komunitetit për policinë 

nëpërmjet shtimit të numrit të telefonatave të publikut qe do të rritet ne 180 000. Reduktimi i numrit te ankesave ne masën 4%  për 100.000 banorë ose ne 614. 

Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të 

shkurtohet:  ne 16.1 ' gjatë kohës së punës, dhe në 60.3' jashtë kohës së punës  4). Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke 

realizuar 168 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 15% ose 60500 bimë

 1). Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 2% Nr.Aks.Rrugore: -Nr. Akside. Rr./10 000 mjete  në 43.8; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 5.7; 

(Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 Objektivat sektorial te Policisë Rrugore  -Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim 

pije alkoolike në 2.21 %; për tejkalim shpejtësie në 27.2%  2). Reduktimi i veprave penale në masën 3% ose 12193, konkretisht: - Numri i Veprave penale për 

100.000 banorë do të reduktohet në 290; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 80%.  3). Rritja e sigurisë dhe besimit të komunitetit për policinë 

nëpërmjet shtimit të numrit të telefonatave të publikut qe do të rritet ne 197 000. Reduktimi i numrit te ankesave ne masën 4%  për 100.000 banorë ose ne 596. 

Shkurtimi në masën 1% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të 

shkurtohet:  ne 15.9 ' gjatë kohës së punës, dhe në 59.7' jashtë kohës së punës  4). Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke 

realizuar 171 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 15% ose 51425 bimë

Mbështetet ne përvojën disa vjeçare, ne eksper.e BE , SHBA, te cilat janë prezentë  asistoje me misionet e tyre po.. Kjo do te arrihet  Ligji nr. 9749, dt. 4.6.2007 Për 

Pol. e Shtetit, Ligji nr. 7895, dt. 27.1.1995 Kodi Penal , i ndrysh.,Ligji nr. 7905, dt 21.3.1995 Kodi i PPRSh, i ndrysh, Ligji nr.8378,dt. 22.07.1998 Kodi Rrug., i 

ndrysh.,Ligji nr. 8677, dt. 2.11.2001 , i ndrysh., Ligji nr. 8773, datë 23.04.2001 Për tubimet, Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006 , i ndrysh., Ligji nr. 8291, dt. 25.2.1998 

Kodi i Etikes së Pol., Ligji nr.10221, dt 4.2.2010 Për mbrojtjen nga diskriminimi, Plani i MSA, Plani i Vep. për zbatimin e Strategjise, mirat. me VKM nr. 14, dt 

9.1.2008, VKM nr. 153, dt. 7.4.2000 Rregul. për zbatimin e K. Rrug. Rreg. e Funksionimit të Struk. Speciale Oper., mirat. me Urdh. te MB. nr.1891, dt.7.12.2007, 

Proced. Stand. të punës , mirat. me Urdhër të DPP. nr. 1417, datë 11.12.2009, mirat. me Urdh.të DPPol.nr.1101,dt.29.9.2009.

Shpenzime jashtë projekteve

Rritjen ne mënyre progresive dhe te qëndrueshme te cilësisë se shërbimit dhe fuqisë reaguese te punonjësve te Departamentit te Sigurisë Publike (DSP), 

nëpërmjet implementimit te shërbimit te Patrullave te Përgjithshme ne te gjitha Drejtoritë e Policisë se Qarqeve, rritjes se motivimit te punonjësve te policisë te te 

gjitha shërbimeve qe ofrohen për komunitetin, për ta bere policinë me te pranishme e me te pranueshme për publikun. Fushat prioritare ne te cilat do te priten 

rezultate te dukshme do jene: zbatimi i ligjit dhe ruajtja e rendit e qetësisë publike; ndërtimi i partneritetit polici-komunitet  për  parandalimin i krimit dhe sjelljes 

antishoqërore; rritja e sigurisë ne rruge; rritje të efikasitetit te ndërhyrjeve operacionale; përmirësimi i standardeve trajnuese te punonjësve

Ritja progresive e parametrave te rendit dhe sigurisë publike për zgjidhjen e problemeve e shqetësimeve si dhe operacioneve te ndryshme policore ne interes te 

shërbimit ndaj komunitetit. Ky qellim i politikes do te sigurohet nëpërmjet arritjes se treguesve te performancës si me poshtë:: Rritjen e sigurisë ne rruge duke 

synuar uljen e aksidenteve rrugore ne masën 8%; Reduktimi i veprave penale në masën 12% dhe rritja e zbulueshmërisë në masën 2%; Rritjen e fluksit te 

telefonatave nga publiku ne masën 250%, duke kërkuar forcimin e besimit te komunitetit; Uljen e numrit te ankesave nga qytetaret ne masën 17%; Shkurtimin e 

kohës se gatishmërisë te efektivave operacionale, te Forcave Speciale ne masën 5% dhe te efektivave te tjera ne masën 8%;Rritja operacioneve kundër kultivimit 

te bimëve narkotike ne masën 8% dhe zvogëlimi i numrit  bimëve narkotike të kultivuara  në masën 60%.



2014

1959

mijëra lekë 344,157.0

mijëra lekë 175.68

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02238

 Produkti B

Viti Aktual

2014

5810

mijëra lekë 1,916,550.0

mijëra lekë 329.87

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02238

 Produkti C

Viti Aktual

2014

162

mijëra lekë 913,818.0

mijëra lekë 5,640.85

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02238

 Produkti D

Viti Aktual

2014

16

mijëra lekë 965,120.0

mijëra lekë 60,320.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 323,251.0 303,048.0 282,493.0

Shpenzime për njësi 175.68 175.68 175.68

Sasia Numer aksidentesh

2015 2016 2017

1840 1725 1608

Totali i Shpenzimeve 1,945,172.0 1,940,172.0 1,945,172.0

Shpenzime për njësi 329.86 329.01 329.86

Sasia Numer sherbimesh

2015 2016 2017

5897 5897 5897

Përshkrimi Sherbime te policise rrugore, patrullave te pergjithshme e forcave te nderhyrjes se shpejte (sherbime ne kembe,motor dhe automjete) vetem 

per qarkullimin rrugor.  Nje patrullim rrugor mesatar perfshin nje grup prej 2 efektivash ne sherbim prej 8 oresh.

Objektivat

 0) Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 2% Nr.Aks.Rrugore: -Nr. Akside. Rr./10 000 mjete  në 45.5; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me 

pasojë vdekjen në 6.4; (Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore  -Të 

vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.33%; për tejkalim shpejtësie në 29%; 1) Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur 

në masën 2% Nr.Aks.Rrugore: -Nr. Akside. Rr./10 000 mjete  në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 6.2 (Tregues që nxirën 

nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore  -Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për 

përdorim pije alkoolike në 2.29 %; për tejkalim shpejtësie në 28.4%; 2) Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 2% Nr.Aks.Rrugore: -Nr. 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sherbime te policise rrugore.

Sasia -6.1 -6.3 -6.8

Totali i Shpenzimeve -6.1 -6.2 -6.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 930,740.0 947,663.0 964,585.0

Shpenzime për njësi 5,640.85 5,640.85 5,640.85

Sasia Numer operacionesh

2015 2016 2017

165 168 171

Përshkrimi
Kryerja e  operacioneve te parandalimit te kultivimit dhe asgjesimit te bimeve narkotike.

Objektivat

 0) Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 162 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit 

të bimëve narkotike të kultivuara në masën 15% ose 83717 bimë 1) Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% 

duke realizuar 165 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 15% ose 71160 bimë 2) Rritja 

operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 168 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve 

narkotike të kultivuara në masën 15% ose 60500 bimë 3) Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke 

realizuar 171 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 15% ose 51425 bimë

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -0.3 0.3

Shpenzime jashtë projekteve

Operacione kunder kultivimit te bimeve narkotike

Sasia 1.5 0 0

Totali i Shpenzimeve 1.5 -0.3 0.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 467,560.0 467,560.0 487,560.0

Shpenzime për njësi 58,445.0 58,445.0 60,945.0

Sasia Numër njësie në gatishmëri  

2015 2016 2017

8 8 8

Përshkrimi Punonjes policie te ketyre strukturave profesionalisht te trajnuara dhe fizikisht te trajtuara me programe te rregullta stervitjeje gjithe vjetore 

(per FNSH 44 dite/vit per efektiv;), programe dimerore etj.

Objektivat

 0) Rritja e sigurisë dhe besimit të komunitetit për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të telefonatave ne 160 000.  Reduktimi i nr. te ankesave me 

5%  për 100.000 banorë ose ne 659 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. 

Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet:  ne 16.7 ' gjatë kohës së punës, dhe në 62.7'  jashtë kohës së punës 

1) Rritja e sigurisë dhe besimit  për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të tel. do të rritet ne 170 000 . Red.i nr. te ankesave ne masën 4%  për 

100,000 banorë ose ne 633 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për 

vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 16.4 '  gjatë kohës së punës, dhe në 61.5'  jashtë kohës së punës 2) Rritja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Force Speciale dhe e Nderhyrjes se Shpejte ne Gatishmeri nderhyrje per vendosjen e rendit te cenuar.

Sasia 1.9 1.8 1.8

Totali i Shpenzimeve 1.9 1.8 1.8

Shpenzime për njësi

-3.1 0 4.3

Sasia -50 0 0

Totali i Shpenzimeve -51.6 0 4.3

Shpenzime për njësi



 Projekti 02238

 Produkti E

Viti Aktual

2014

25

mijëra lekë 117,712.0

mijëra lekë 4,708.48

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02238

 Produkti F

Viti Aktual

2014

13

mijëra lekë 103,139.0

mijëra lekë 7,933.77

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02238

 Produkti G

Viti Aktual

2014

27215

mijëra lekë 429,180.0

mijëra lekë 15.77

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02238

 Produkti H

Totali i Shpenzimeve 117,712.0 117,712.0 117,712.0

Shpenzime për njësi 4,708.48 4,708.48 4,708.48

Sasia Numër takimesh

2015 2016 2017

25 25 25

Përshkrimi Këto janë takime të organizuara nga forcat e policisë me nxënësit e arsimit para-universitar për shpjegimin e efekteve negative të drogës dhe 

promovimin e denoncimeve nga ana e nxënësve të rasteve të shpërndarjes/ konsumit të drogave

Objektivat

 0) Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 162 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit 

të bimëve narkotike të kultivuara në masën 15% ose 83717 bimë 1) Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% 

duke realizuar 165 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 15% ose 71160 bimë 2) Rritja 

operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke realizuar 168 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve 

narkotike të kultivuara në masën 15% ose 60500 bimë 3) Rritja operacioneve kundër kultivimit te bimëve narkotike ne masën 2% duke 

realizuar 171 operacione. Me konkretisht, zvogëlimi i numrit të bimëve narkotike të kultivuara në masën 15% ose 51425 bimë

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Fushatë kundër përdorimit të drogës në shkolla

Totali i Shpenzimeve 103,139.0 63,470.0 63,470.0

Shpenzime për njësi 7,933.77 7,933.75 7,933.75

Sasia Numer provash

2015 2016 2017

13 8 8

Përshkrimi Repartet e F. Speciale dhe ato te Nd.Shpejte qendrojne me nje numer te caktuar punonjesish ne sherbim gadishmerie cdo 24 ore per t'ju 

pergjigjur situatave te mundshme kriminale.

Objektivat

 0) Rritja e sigurisë dhe besimit të komunitetit për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të telefonatave ne 160 000.  Reduktimi i nr. te ankesave me 

5%  për 100.000 banorë ose ne 659 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. 

Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet:  ne 16.7 ' gjatë kohës së punës, dhe në 62.7'  jashtë kohës së punës 

1) Rritja e sigurisë dhe besimit  për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të tel. do të rritet ne 170 000 . Red.i nr. te ankesave ne masën 4%  për 

100,000 banorë ose ne 633 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për 

vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 16.4 '  gjatë kohës së punës, dhe në 61.5'  jashtë kohës së punës 2) Rritja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Prova gatishmerie

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 426,027.0 399,675.0 387,644.0

Shpenzime për njësi 15.77 15.77 15.77

Sasia Numer ankesash

2015 2016 2017

27015 25344 24584

Përshkrimi Ankesat konsistojne ne denoncime ne komisariate te te gjitha problematikave me te cilat ndeshet komuniteti (denoncim drejtperdrejt ose 

permes telefonatave).  Pjese e trajtimit eshte ndjekja sipas rastit dhe kthimi i pergjigjeve.

Objektivat

 0) Rritja e sigurisë dhe besimit të komunitetit për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të telefonatave ne 160 000.  Reduktimi i nr. te ankesave me 

5%  për 100.000 banorë ose ne 659 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. 

Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet:  ne 16.7 ' gjatë kohës së punës, dhe në 62.7'  jashtë kohës së punës 

1) Rritja e sigurisë dhe besimit  për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të tel. do të rritet ne 170 000 . Red.i nr. te ankesave ne masën 4%  për 

100,000 banorë ose ne 633 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për 

vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 16.4 '  gjatë kohës së punës, dhe në 61.5'  jashtë kohës së punës 2) Rritja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Ankesa te trajtuara

Sasia 0 -38.5 0

Totali i Shpenzimeve 0 -38.5 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Takime te organizuara me komunitetin ne qarqe, bashki, minibashki, lagje, komuna, fshatra ne lidhje me rendesine e sherbimit te Patrulles se 

Pergjithshme per te afruar sherbime sa me cilesore ne qarqe.

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Fushata sensibilizuese

Sasia -0.7 -6.2 -3

Totali i Shpenzimeve -0.7 -6.2 -3

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

22

mijëra lekë 27,881.0

mijëra lekë 1,267.32

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02238

 Produkti I

Viti Aktual

2014

4206

mijëra lekë 1,899,221.0

mijëra lekë 451.55

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02238

 Produkti J

Viti Aktual

2014

7731

mijëra lekë 319,004.0

mijëra lekë 41.26

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02238

 Produkti K

Viti Aktual

2014

25

Totali i Shpenzimeve 29,148.0 29,148.0 31,683.0

Shpenzime për njësi 1,267.3 1,267.3 1,267.32

Sasia Numer takimesh

2015 2016 2017

23 23 25

Objektivat

 0) Rritja e sigurisë dhe besimit të komunitetit për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të telefonatave ne 160 000.  Reduktimi i nr. te ankesave me 

5%  për 100.000 banorë ose ne 659 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. 

Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet:  ne 16.7 ' gjatë kohës së punës, dhe në 62.7'  jashtë kohës së punës 

1) Rritja e sigurisë dhe besimit  për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të tel. do të rritet ne 170 000 . Red.i nr. te ankesave ne masën 4%  për 

100,000 banorë ose ne 633 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për 

vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 16.4 '  gjatë kohës së punës, dhe në 61.5'  jashtë kohës së punës 2) Rritja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 1,899,219.0 1,842,324.0 1,842,325.0

Shpenzime për njësi 451.55 451.55 451.55

Sasia Numer sherbimesh

2015 2016 2017

4206 4080 4080

Përshkrimi Sherbime te patrullave te pergjithshme (policise rendit) te kryera në zonë pa perfshire qarkullimin rrugor.  Nje patrullim mesatar perfshin nje 

grup prej 3 efektivash ne nje sherbim 8 oresh.  Grupet jane te alternuara ne sherbim kembesor dhe me automjete.

Objektivat

 0) Reduktimi i veprave penale ( personit dhe prones ) në masën 3% ose 13358, konkretisht: - Numri i veprave penale për 100.000 banorë do 

të reduktohet në 318; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet ne  76 %. 1) Reduktimi i veprave penale në masën 3% ose 12958, 

konkretisht: - Numri i veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 308; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 76.5%. 2) 

Reduktimi i veprave penale në masën 3% ose 12570, konkretisht: - Numri i Veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 300 - 

Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 77.4%. 3) Reduktimi i veprave penale në masën 3% ose 12193, konkretisht: - Numri i Veprave 

penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 290; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 80%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sherbime te patrullave te pergjithshme

Sasia 4.5 0 8.7

Totali i Shpenzimeve 4.5 0 8.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 309,470.0 296,938.0 287,239.0

Shpenzime për njësi 41.27 41.27 41.27

Sasia Numer rastesh

2015 2016 2017

7499 7195 6960

Përshkrimi
Evidentimi dhe ndjekja procedures per rastet e vjedhjes, rrahjes, dëmtime te pronës, prishje te qetësisë publike, etj.

Objektivat

 0) Reduktimi i veprave penale ( personit dhe prones ) në masën 3% ose 13358, konkretisht: - Numri i veprave penale për 100.000 banorë do 

të reduktohet në 318; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet ne  76 %. 1) Reduktimi i veprave penale në masën 3% ose 12958, 

konkretisht: - Numri i veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 308; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 76.5%. 2) 

Reduktimi i veprave penale në masën 3% ose 12570, konkretisht: - Numri i Veprave penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 300 - 

Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 77.4%. 3) Reduktimi i veprave penale në masën 3% ose 12193, konkretisht: - Numri i Veprave 

penale për 100.000 banorë do të reduktohet në 290; - Zbulueshmëria e veprave penale do të rritet në 80%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Krime te evidentuara

Sasia 0 -3 0

Totali i Shpenzimeve 0 -3 0

Shpenzime për njësi

Sasia Numer personash te vencant

2015 2016 2017

25 25 25

Përshkrimi Kjo perfshin kategorine e personave qe kane fituar statusin e personave te vecante (gjyqetare, prokurore,punonjes policie)qe per shkak te 

rrezikut konkret , real dhe serioz trajtohen me program mbrotje fizike te vecante.

Objektivat

 0) Rritja e sigurisë dhe besimit të komunitetit për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të telefonatave ne 160 000.  Reduktimi i nr. te ankesave me 

5%  për 100.000 banorë ose ne 659 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. 

Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet:  ne 16.7 ' gjatë kohës së punës, dhe në 62.7'  jashtë kohës së punës 

1) Rritja e sigurisë dhe besimit  për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të tel. do të rritet ne 170 000 . Red.i nr. te ankesave ne masën 4%  për 

100,000 banorë ose ne 633 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për 

vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 16.4 '  gjatë kohës së punës, dhe në 61.5'  jashtë kohës së punës 2) Rritja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Persona te vecante te trajtuar

Sasia -3 -4.1 -3.3

Totali i Shpenzimeve -3 -4 -3.3

Shpenzime për njësi



mijëra lekë 67,823.0

mijëra lekë 2,712.92

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02565

 Produkti L

Viti Aktual

2014

3078

mijëra lekë 189,500.0

mijëra lekë 61.57

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03239

 Produkti M

Viti Aktual

2014

6280

mijëra lekë 268,500.0

mijëra lekë 42.75

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03239

 Produkti P

Viti Aktual

2014

1787

mijëra lekë 110,000.0

mijëra lekë 61.56

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 67,823.0 67,824.0 67,823.0

Shpenzime për njësi 2,712.92 2,712.96 2,712.92

Totali i Shpenzimeve 184,500.0 112,500.0 36,500.0

Shpenzime për njësi 61.56 61.58 61.55

Sasia Numer sherbimesh asistence

2015 2016 2017

2997 1827 593

Përshkrimi Aktualisht eshte nenshkruar marreveshja PAMECA III.  Ne kete marrveshje jane percaktuar percaktohen fushat specifike te asistences dhe 

trajnimit.

Objektivat

 0) Rritja e sigurisë dhe besimit të komunitetit për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të telefonatave ne 160 000.  Reduktimi i nr. te ankesave me 

5%  për 100.000 banorë ose ne 659 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. 

Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet:  ne 16.7 ' gjatë kohës së punës, dhe në 62.7'  jashtë kohës së punës 

1) Rritja e sigurisë dhe besimit  për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të tel. do të rritet ne 170 000 . Red.i nr. te ankesave ne masën 4%  për 

100,000 banorë ose ne 633 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për 

vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 16.4 '  gjatë kohës së punës, dhe në 61.5'  jashtë kohës së punës 2) Rritja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Misioni i Asistences se Policise se KE PAMECA IV

Asistence dhe trajnime per Policine e Shtetit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 316,633.0 121,859.0 54,000.0

Shpenzime për njësi 59.7 59.71 58.32

Sasia m2 siperfaqe e ndertuar

2015 2016 2017

5304 2041 926

Përshkrimi
Ndertimi e rikonstruksioni i objekteve te Deparatamentit te Sigurise (Reparti RENEA)

Objektivat

 0) Rritja e sigurisë dhe besimit të komunitetit për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të telefonatave ne 160 000.  Reduktimi i nr. te ankesave me 

5%  për 100.000 banorë ose ne 659 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. 

Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet:  ne 16.7 ' gjatë kohës së punës, dhe në 62.7'  jashtë kohës së punës 

1) Rritja e sigurisë dhe besimit  për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të tel. do të rritet ne 170 000 . Red.i nr. te ankesave ne masën 4%  për 

100,000 banorë ose ne 633 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për 

vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 16.4 '  gjatë kohës së punës, dhe në 61.5'  jashtë kohës së punës 2) Rritja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Studim/Ndertim/Rikonstruksion objektesh per Departamentin e Sigurise Publike

Siperfaqe Ndertimi e Ndertuar

Sasia -2.6 -39 -67.5

Totali i Shpenzimeve -2.6 -39 -67.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 82,072.0 442,391.0 0.0

Shpenzime për njësi 95.1 95.14 0.0

Sasia m2 sip. e ndertuar

2015 2016 2017

863 4650 0

Përshkrimi
Ndertimi e rikonstruksioni i objekteve te Deparatamentit te Sigurise (Reparti 712 Tirane)

Objektivat

 0) Rritja e sigurisë dhe besimit të komunitetit për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të telefonatave ne 160 000.  Reduktimi i nr. te ankesave me 

5%  për 100.000 banorë ose ne 659 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. 

Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet:  ne 16.7 ' gjatë kohës së punës, dhe në 62.7'  jashtë kohës së punës 

1) Rritja e sigurisë dhe besimit  për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të tel. do të rritet ne 170 000 . Red.i nr. te ankesave ne masën 4%  për 

100,000 banorë ose ne 633 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për 

vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 16.4 '  gjatë kohës së punës, dhe në 61.5'  jashtë kohës së punës 2) Rritja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

39.6 0 -2.3

Studim/Ndertim/Rikonstruksion objektesh per Departamentin e Sigurise Publike

Siperfaqe ndertimi e ndertuar Rep.712 Tirane

Sasia -15.5 -61.5 -54.6

Totali i Shpenzimeve 17.9 -61.5 -55.7

Shpenzime për njësi

54.5 0 -100

Sasia -51.7 438.8 -100

Totali i Shpenzimeve -25.4 439 -100

Shpenzime për njësi



 Projekti 04148

 Produkti Q

Viti Aktual

2014

40

mijëra lekë 70,000.0

mijëra lekë 1,750.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04243

 Produkti S

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 2,235.0

mijëra lekë 2,235.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03239

 Produkti T

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Nen Programi Hetimi I Krimeve

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numer pikash vrojtimi te insta

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Instalimi   i kamerave per pika vrojtimi me kamera ne qytetin e Tiranes sipas Komisariateve te POlicise.                  

Objektivat

 0) Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 2% Nr.Aks.Rrugore: -Nr. Akside. Rr./10 000 mjete  në 45.5; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me 

pasojë vdekjen në 6.4; (Tregues që nxirën nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore  -Të 

vdekur në aksidente ndaj totalit: për përdorim pije alkoolike në 2.33%; për tejkalim shpejtësie në 29%; 1) Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur 

në masën 2% Nr.Aks.Rrugore: -Nr. Akside. Rr./10 000 mjete  në 45; -Nr. Aks. Rr./10 000 mjete, me pasojë vdekjen në 6.2 (Tregues që nxirën 

nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës). 1/1 ¿Objektivat sektorial te Policisë Rrugore  -Të vdekur në aksidente ndaj totalit: për 

përdorim pije alkoolike në 2.29 %; për tejkalim shpejtësie në 28.4%; 2) Rritja e sigurisë në rrugë duke ulur në masën 2% Nr.Aks.Rrugore: -Nr. 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sistemi i monitorimit me kamera ne qytetin e Tiranes

Pika vrojtimi me kamera te instaluara

Totali i Shpenzimeve 1,120.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 1,120.0 0.0 0.0

Sasia numer programesh

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi
Programi i Policimit ne komunitet

Objektivat

 0) Rritja e sigurisë dhe besimit të komunitetit për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të telefonatave ne 160 000.  Reduktimi i nr. te ankesave me 

5%  për 100.000 banorë ose ne 659 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. 

Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet:  ne 16.7 ' gjatë kohës së punës, dhe në 62.7'  jashtë kohës së punës 

1) Rritja e sigurisë dhe besimit  për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të tel. do të rritet ne 170 000 . Red.i nr. te ankesave ne masën 4%  për 

100,000 banorë ose ne 633 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për 

vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 16.4 '  gjatë kohës së punës, dhe në 61.5'  jashtë kohës së punës 2) Rritja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Programi i Policimit Ne komunitet

Programi i Policimit ne komunitet

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 89,500.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 68.01

Sasia meter kateror

2015 2016 2017

0 0 1316

Përshkrimi
Siperfaqe e Rikonstruktuar per godinat e Policise

Objektivat

 0) Rritja e sigurisë dhe besimit të komunitetit për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të telefonatave ne 160 000.  Reduktimi i nr. te ankesave me 

5%  për 100.000 banorë ose ne 659 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. 

Koha për vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet:  ne 16.7 ' gjatë kohës së punës, dhe në 62.7'  jashtë kohës së punës 

1) Rritja e sigurisë dhe besimit  për policinë nëpërmjet shtimit të nr. të tel. do të rritet ne 170 000 . Red.i nr. te ankesave ne masën 4%  për 

100,000 banorë ose ne 633 . Shkurtimi në masën 2% i kohës së vënies në gatishmëri për marrjen e detyrës te efektivave te DSP. Koha për 

vënien në gatishmëri për marrjen e detyrës do të shkurtohet: ne 16.4 '  gjatë kohës së punës, dhe në 61.5'  jashtë kohës së punës 2) Rritja e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-49.9 -100 0

Studim/Ndertim/Rikonstruksion objektesh per Departamentin e Sigurise Publike

Siperfaqe e Rikonstruktuar

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -49.9 -100 0

Shpenzime për njësi

0 0 0

Programi synon të sigurojë një shërbim investigativ që realizon  parandalimin, hetimin,  dokumentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale nëpërmjet aplikimit  të 

masave, metodave, teknikave speciale të hetimit, si dhe zbatimin e kërkesave ligjore që kanë të bëjnë me rritjen e sigurisë në vend, për paqe e një jetë më të mirë  

për qytetaret. Realizimi i një cilësie më të lartë i veprimtarisë së këtij Departamenti në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar, trafiqeve të paligjshme, terrorizmit, 

krimeve ekonomike, pastrimit të parave, korrupsionit për të garantuar një vend të sigurtë për të gjithë

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0 (2014)

Viti 1 (2015)

Viti 2 (2016)

Viti 3 (2017)

Përmirësim i mëtejshëm i standarteve të sigurisë në vend, nëpërmjet  rritjes së efikasitetit e standarteve të menaxhimit të personelit të këtij departamenti ; rritjes së 

kapaciteteve operacionale dhe goditjes së krimit të organizuar bazuar në vlerësimin e kërcënimeve dhe hetimeve proaktive , rritjes së bashkëpunimit me strukturat 

e brendshme dhe partnerët rajonalë të BE-së, krimeve  të rënda krimit financiar dhe korrupsionit duke krijuar nje "track record" solid me hetimet proaktive, ndjekjen 

dhe dënimin e çështjeve të korrupsionit në të gjitha nivelet; rritjes së kapaciteteve investiguese dhe orientimit të këtyre strukturave drejt inteligjencës;  rritjes së 

menaxhimit e përpunimit të informacionit kriminal (MEMEX); rritja dhe përmirësimi i kapaciteteve në aplikimin e teknologjive të reja në zbulimin dhe identifikimin e  

provave ligjore; rritjes së efiçencës për mbrojtjen e dëshmitarëve, bashkëpunëtoreve të drejtësisë.

Organizimi dhe koordinimi i veprimtarisë në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve të paligjshme, akteve terroriste, krimit ekonomiko-financiar dhe korrupsionit", 

duke synuar ndërtimin e një shoqërie, pa kërcënime nga krimi i organizuar, në paqe e në përmirësim të vazhdueshëm të cilësisë së jetës së qytetarëve, duke krijuar 

imazhin e një vendi të qetë e me standarte të larta sigurie. Të një vendi ku zbatohet rigorozisht ligji dhe respektohen të drejtat dhe liritë e njeriut , të një vendi që 

aspiron të radhitet në vendet që luftojnë me efektivitet krimin e organizuar duke u paraqitur si një partner me garanci të plota e standarte për të qenë anëtar i familjes 

së Bashkimit Evropian.

1.Forcimi i koordinimit ndërinstitucional dhe ndërmjet strukturave policore në luftën kundër krimit të organizuar, thellimi i mëtejshëm i luftës kundër prodhimit dhe 

trafikimit të lëndëve narkotike duke synuar në reduktimin e ofertës dhe aksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm. Nr. i rasteve të goditjeve ndaj shitjes e 

trafikimit të narkotikëve do të jetë mbi 750, nga 600 raste. 

2.Forcimi i luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, armëve dhe municioneve luftarake, mjeteve motorike dhe veprave të artit dhe kulturës.Forcimi i mëtejshëm i 

bashkëpunimit ndërkombëtar dhe rajonal në drejtim të krimit të trafiqeve të paligjshme. Rritja nga 3 % në vitin 2013 ne  4% e numrit të hetimeve proaktive për veprat 

penale të trafikimit të personave. Numri i rasteve të trafikimit të personave kundrejt numrit të përgjithshëm të rasteve të trafiqeve të paligjshme të jetë 5%”, nga 7.5 
%.

3.Intensifikimi i punës për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për veprat penale në fushën e terrorit dhe thellimi i luftës kundër krimeve të rënda me fokus 

parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë. Rritje e fuqisë zbuluese të veprave penale të vrasjes me 1% dhe ulja e tyre në 2.3 vepra penale për 100 

mijë banorë. 

4.Rritja e mëtejshme e masave për parandalimin dhe goditjen e pastrimit të parave. Thellimi i luftës kundër korrupsionit dhe rritja e hetimeve proaktive për rastet e 

korrupsionit dhe krimeve të zyrtarëve në detyrë. Rritja e efektivitetit të strukturave të luftës kundër krimeve kompjuterike nëpërmjet riorganizimit strukturor dhe 

fuqizimit të kapaciteteve. Rritja me 5 % e numrit të procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore, në krahasim me vitin 2013. Vlera e aseteve të 

sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale do të jetë jo më pak se 3.5 milion euro.  Numri i rasteve të goditura ndaj korrupsionit dhe krimeve të kryera 

nga zyrtarët në detyrë të jetë të jetë 5% më shumë se një vit më parë. Rritja me 5% e numrit të operacioneve me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për 

veprat e krimeve financiare. Rritja me 5% e numrit të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit dhe pastrimit parave.

5.Përmirësimi i kapaciteteve te Policisë Shkencore nga 4 % në vitin 2013, parashikohet në 5 %, në vitin 2014, e treguesve të përdorimit të teknologjive ekzistuese 

ne zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes, 6.Sigurimi sistematik i efiçencës për mbrojtjen fizike te dëshmitareve të 

drejtësisë, personave të afërm të tyre, duke garantuar 0 raste të cenimit të jetës së këtyre kategorive. 

7.Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve të analizës së informacionit dhe përmirësimi i punës me burimet e informacionit., në luftën kundër krimit duke përdorur 

sisteme MEMEX, AFIS, TIMS, mjeteve të komunikimit, pajisjeve të vëzhgimit e përgjimit, duke rritur kapacitetet e përpunimit me 4.40 %, në raport me vitin 2013 

1.Forcimi i koordinimit ndërinstitucional dhe ndërmjet strukturave policore në luftën kundër krimit të organizuar, thellimi i mëtejshëm i luftës kundër prodhimit dhe 

trafikimit të lëndëve narkotike duke synuar në reduktimin e ofertës dhe aksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm. Numri i rasteve të goditjeve ndaj shitjes e 

trafikimit të narkotikëve do të jetë mbi 780, nga 750 raste të vitit 2014.

2.Forcimi i luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, armëve dhe municioneve luftarake, mjeteve motorike dhe veprave të artit dhe kulturës, Rritja e 

bashkëpunimit ndërkombëtar dhe rajonal në drejtim të krimit të trafiqeve të paligjshme. Rritja nga 4 % në vitin 2014, në 5 % në vitin 2015 , të  numrit të hetimeve 

proaktive për veprat penale të trafikimit të personave.. Numri i rasteve të trafikimit të personave kundrejt numrit të përgjithshëm të rasteve të trafiqeve të paligjshme 

të jetë 4.5%”, nga 5% që është parashikimi i vitin 2014.
3.Intensifikimi i punës për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për veprat penale në fushën e terrorit dhe thellimi i luftës kundër krimeve të rënda me fokus 

parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë. Rritje e fuqisë zbuluese të veprave penale të vrasjes me 1% dhe ulja e tyre në 2.3 vepra penale për 100 

 1.Forcimi i koordinimit ndërinstitucional dhe ndërmjet strukturave policore në luftën kundër krimit të organizuar, thellimi i mëtejshëm i luftës kundër prodhimit dhe 

trafikimit të lëndëve narkotike duke synuar në reduktimin e ofertës dhe aksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm. Numri i rasteve të goditjeve ndaj shitjes e 

trafikimit të narkotikëve do të jetë mbi 790, nga 780 raste që eshte viti 2015.

2.Forcimi i luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, armëve dhe municioneve luftarake, mjeteve motorike dhe veprave të artit dhe kulturës. Forcimi i mëtejshëm i 

bashkëpunimit ndërkombëtar dhe rajonal në drejtim të krimit të trafiqeve të paligjshme. Rritja nga 5 % në vitin 2015, në 6 % në vitin 2016, të numrit të hetimeve 

proaktive për veprat penale të trafikimit të personave. Numri i rasteve të trafikimit të personave kundrejt numrit të përgjithshëm të rasteve të trafiqeve të paligjshme 

të jetë 4 %”, nga 4.5% që është parashikimi i vitin 2015
3.Intensifikimi i punës për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për veprat penale në fushën e terrorit dhe thellimi i luftës kundër krimeve të rënda me fokus 

parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë. Rritje e fuqisë zbuluese të veprave penale të vrasjes me 1% dhe ulja e tyre në 2.1 vepra penale për 100 

mijë banorë. 

4.Rritja e mëtejshme e masave për parandalimin dhe goditjen e pastrimit të parave, nëpërmjet forcimit të kapaciteve dhe rritjes se treguesve. Thellimi i luftës kundër 

korrupsionit, nëpërmjet fuqizimi të kapaciteteve dhe rritjes së hetimeve proaktive për rastet e korrupsionit dhe krimeve të zyrtarëve në detyrë. Rritja e efektivitetit të 

strukturave të luftës kundër krimeve kompjuterike nëpërmjet riorganizimit strukturor dhe fuqizimit të kapaciteteve. Rritje me 10% e numrit të procedimeve të 

referuara për fillimin e hetimeve pasurore, në krahasim me vitin 2015. Vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo më pak 

se 4.1 milion euro, nga 3.8 milion euro se viti 2015.Numri i rasteve të goditura ndaj korrupsionit dhe krimeve të kryera nga zyrtarët në detyrë të jetë të jetë 5.9% më 

shumë se një viti 2015. Rritja me 5.8% e numrit të operacioneve me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.5 % që është 

parashikimi I vitit 2015. Rritja me 6% e numrit të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit dhe pastrimit parave, nga 5.6 % që është 

parashikimi i vitit 2015.

5.Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore, nga 5.5 % në vitin 2015, parashikohet në 6 %, në vitin 2016, e treguesve të përdorimit të teknologjive ekzistuese 

në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes.

 6.Sigurimi sistematik i eficencës për mbrojtjen fizike të dëshmitareve të drejtësisë, personave të afërm të tyre, duke garantuar 0 raste të cënimit të jetës së këtyre 

kategorive.

7.Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve të analizës së informacionit dhe përmirësimi i punës me burimet e informacionit., në luftën kundër krimit duke përdorur 

sisteme MEMEX, AFIS, TIMS, mjeteve të komunikimit, pajisjeve të vëzhgimit e përgjimit, duke rritur kapacitetet e përpunimit me 4.55 nga 4.52 në vitin 2016



Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Nen Programit

 Projekti 02237

 Produkti A

Viti Aktual

2014

55

mijëra lekë 269,654.0

mijëra lekë 4,902.8

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04315

 Produkti A

Viti Aktual

2014

325

Totali i Shpenzimeve 300,592.0 305,440.0 310,288.0

Shpenzime për njësi 4,848.26 4,848.25 4,848.25

Sasia Numer operacionesh antidrog

2015 2016 2017

62 63 64

Përshkrimi Operacione proaktive qe nisen me inisiativen e policise, te organizuar bazuar ne informacionin e ardhuar nga policia, duke perdorur metoda 

speciale te hetimit si punonjes policie te infiltruar, blerjer e stimuluar dhe dorezim e kontrolluar.

Objektivat

 0) Forcimi i koordinimit ndërinstitucional dhe ndërmjet strukturave policore në luftën kundër krimit të organizuar, thellimi i mëtejshëm i luftës 

kundër prodhimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike duke synuar në reduktimin e ofertës dhe aksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm. 

Nm. i rasteve të goditjeve ndaj shitjes e trafikimit të narkotikëve do të jetë mbi 750, nga 600 raste . 1) Forcimi i koordinimit ndërinstitucional 

dhe ndërmjet strukturave policore në luftën kundër krimit të organizuar, thellimi i mëtejshëm i luftës kundër prodhimit dhe trafikimit të lëndëve 

narkotike duke synuar në reduktimin e ofertës dhe aksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm. Numri i rasteve të goditjeve ndaj shitjes e 

trafikimit të narkotikëve do të jetë mbi 780, nga 750 raste qe ishin.  2) Forcimi i koordinimit ndërinstitucional dhe ndërmjet strukturave policore 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Operacione antidroge

 1.Forcimi i koordinimit ndërinstitucional dhe ndërmjet strukturave policore në luftën kundër krimit të organizuar, thellimi i mëtejshëm i luftës kundër prodhimit dhe 

trafikimit të lëndëve narkotike duke synuar në reduktimin e ofertës dhe aksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm. Numri i rasteve të goditjeve ndaj shitjes e 

trafikimit të narkotikëve do të jetë mbi 810, nga 790 raste që eshte viti 2016.

2.Forcimi i luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, armëve dhe municioneve luftarake, mjeteve motorike dhe veprave të artit dhe kulturës.Forcimi i mëtejshëm i 

bashkëpunimit ndërkombëtar dhe rajonal në drejtim të krimit të trafiqeve të paligjshme. Rritja nga 6 % në vitin 2016, në 7 % në vitin 2017, të numrit të hetimeve 

proaktive për veprat penale të trafikimit të personave. Numri i rasteve të trafikimit të personave kundrejt numrit të përgjithshëm të rasteve të trafiqeve të paligjshme 

të jetë 4.2 %”, nga 4.5% që është parashikimi i vitin 2016.
3.Intensifikimi i punës për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për veprat penale në fushën e terrorit dhe thellimi i luftës kundër krimeve të rënda me fokus 

parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë. Rritje e fuqisë zbuluese të veprave penale të vrasjes me 1% dhe ulja e tyre në 2 vepra penale për 100 

mijë banorë. 

4.Rritja e mëtejshme e masave për parandalimin dhe goditjen e pastrimit të parave, nëpërmjet forcimit të kapaciteve dhe rritjes se treguesve. Thellimi i luftës kundër 

korrupsionit, nëpërmjet fuqizimi të kapaciteteve dhe rritjes së hetimeve proaktive për rastet e korrupsionit dhe krimeve të zyrtarëve në detyrë. Rritja e efektivitetit të 

strukturave të luftës kundër krimeve kompjuterike nëpërmjet riorganizimit strukturor dhe fuqizimit të kapaciteteve. Rritje me 3 % e numrit të procedimeve të referuara 

për fillimin e hetimeve pasurore, në krahasim me vitin 2016. Vlera e aseteve të sekuestruara për pastrim të produkteve të veprës penale të jetë jo më pak se 4.4 

milion euro, nga 4.1 milion euro se viti 2016. Numri i rasteve të goditura ndaj korrupsionit dhe krimeve të kryera nga zyrtarët në detyrë të jetë të jetë 5.9% më shumë 

se një viti 2016. Rritja me 5.8% e numrit të operacioneve me përdorim të Teknikave Speciale te Hetimit për veprat e krimeve financiare, nga 5.5 % që është 

parashikimi i vitit 2016. Rritja me 6% e numrit të hetimeve proaktive për krimet në sferën ekonomike, korrupsionit dhe pastrimit parave, nga 5.6 % që është 

parashikimi i vitit 2016.

5.Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore, nga 6 % në vitin 2016, parashikohet në 6.5 %, në vitin 2017, e treguesve të përdorimit të teknologjive ekzistuese 

në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes.

 6.Sigurimi sistematik i eficencës për mbrojtjen fizike të dëshmitareve të drejtësisë, personave të afërm të tyre, duke garantuar 0 raste të cënimit të jetës së këtyre 

kategorive.

7.Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve të analizës së informacionit dhe përmirësimi i punës me burimet e informacionit., në luftën kundër krimit duke përdorur 

sisteme MEMEX, AFIS, TIMS, mjeteve të komunikimit, pajisjeve të vëzhgimit e përgjimit, duke rritur kapacitetet e përpunimit me 4.58%, nga 4.55 % në vitin 2016

Standartet e Politikes për Departamentit për Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda, është miratuar manuali mbi Procedurat standarte të punës për 

Departamentin për Hetimin e Krimeve dhe kanë të bëjnë me :

-Plotësimi periodikë çdo 3 muaj i statistikave të konsoliduara dhe rakorduara.

-Goditja çdo vit e jo më pak se 40 grupe kriminale të trafikut e shpëndarjes së drogave.

-Kohën e kryerjes së veprimeve të para procedurale në rastet e ngjarjeve të rënda, brenda 24 orëve dhe rrëfimi i tyre në prokurori, referuar kodit të procedurës 

Penale në Republikën e Shqipërisë.

-Rritja me 10% e numrit të referimeve për procedime pasurore

-Numri i vjedhjeve me arme do të ulet në 2.2 raste për 100 mijë banorë

- Përpunimi i  informacionit brenda 24 ore nga momenti i regjistrimit dhe 3 muaj për verifikimin e tij

-Integrimi i personave të mbrojtur për një periudhë 2-3-vjeçare nga koha e përfshirjes në program mbrojtje.

- Shtesa në kodin penal për të përafruar atë me konventat evropiane në luftën kundër korrupsionit.

-Cilësinë e kryerjes së hetimeve, të arrihet një nivel mesatar me vendet partnere, referuar Urëdhrit nr.1101, datë 29.03.2009, të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë 

"Për miratimin e Procedurave Standarte të Punës në Hetimin e Krimeve

Sasia numer paisjesh

2015 2016 2017

2175 1137 0

Përshkrimi Instalimi i pajisje Live scanner te cilat do te mundësojnë transmetimin ne kohe reale te gjurmeve te gishtave si dhe informacionin per personat 

e ndaluar, shoqeruar apo arrestuar nga policia.

Objektivat

 0) Përmirësimi i kapaciteteve te Policisë Shkencore nga 4% ne 5%, treg. e përdorimit të teknologjive ekzistuese ne zbulimin dhe identifikimin 

e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes, 1) Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore nga 5 % do rritet 5.5% , 

treguesit e përdorimit të teknologjive ekzistuese në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes 2) 

Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore nga 5.5 % parshikohet ne 6% , treguesit e përdorimit të teknologjive ekzistuese në zbulimin 

dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes. 3) Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore nga 6% 

parashikohet 6.5% , treguesit e përdorimit të teknologjive ekzistuese në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-1.1 0 0

Krijimi i databazes elektronike per gjurmet e gishtave

Krijimi i databazes elektronike te gjurmeve te gishtave

Sasia 12.7 1.6 1.6

Totali i Shpenzimeve 11.5 1.6 1.6

Shpenzime për njësi



mijëra lekë 20,000.0

mijëra lekë 61.54

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

 Produkti B

Viti Aktual

2014

7.5

mijëra lekë 57,684.0

mijëra lekë 7,691.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

 Produkti C

Viti Aktual

2014

22

mijëra lekë 193,643.0

mijëra lekë 8,801.95

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

 Produkti D

Viti Aktual

2014

65

mijëra lekë 165,150.0

mijëra lekë 2,540.77

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 133,925.0 70,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 61.57 61.57 0.0

Totali i Shpenzimeve 57,684.0 57,684.0 57,683.0

Shpenzime për njësi 7,691.2 7,691.2 7,691.07

Sasia Sasia e drogave të sekuestru

2015 2016 2017

7.5 7.5 7.5

Përshkrimi Magazinimi i drogave të sekuestruara, zbatimi i rregullat me qëllim administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe asgjësimi i drogave të 

sekuestruara  monitorimi dhe raportimi i këtij procesi

Objektivat

 0) Forcimi i koordinimit ndërinstitucional dhe ndërmjet strukturave policore në luftën kundër krimit të organizuar, thellimi i mëtejshëm i luftës 

kundër prodhimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike duke synuar në reduktimin e ofertës dhe aksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm. 

Nm. i rasteve të goditjeve ndaj shitjes e trafikimit të narkotikëve do të jetë mbi 750, nga 600 raste . 1) Forcimi i koordinimit ndërinstitucional 

dhe ndërmjet strukturave policore në luftën kundër krimit të organizuar, thellimi i mëtejshëm i luftës kundër prodhimit dhe trafikimit të lëndëve 

narkotike duke synuar në reduktimin e ofertës dhe aksesit ndaj drogave për përdorim të paligjshëm. Numri i rasteve të goditjeve ndaj shitjes e 

trafikimit të narkotikëve do të jetë mbi 780, nga 750 raste qe ishin.  2) Forcimi i koordinimit ndërinstitucional dhe ndërmjet strukturave policore 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0.1 0 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Funksionimi i magazinimit, administrimit ,ruajtjes, dokumentimit dhe asgjësimit të drogave të sekuestruara

Sasia 569.2 -47.7 -100

Totali i Shpenzimeve 569.6 -47.7 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 255,256.0 272,860.0 281,662.0

Shpenzime për njësi 8,801.93 8,801.94 8,801.94

Sasia Numer Operacionesh

2015 2016 2017

29 31 32

Përshkrimi Operacione proaktive që nisen me iniciativën e policisë, të organizuar bazuar në informacionin e ardhur nga policia, për të luftuar trafiqet e 

armeve, qenieve njerëzore, prostitucionit

Objektivat

 0) Forcimi i luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, armëve dhe municioneve luftarake, mjeteve motorike   dhe veprave të artit dhe 

kulturës.Forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe rajonal në drejtim të krimit të trafiqeve të paligjshme. Rritja nga 3% ne 4% e 

nr. të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave. Nr. i rasteve të trafikimit të personave kundrejt numrit të përgjithshëm të 

rasteve të trafiqeve të paligjshme të jetë 5%¿, nga 7.5 % .   1) Forcimi i luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, armëve e municioneve , 

mjeteve motorike , veprave të artit e kulturës, Rritja e bashkëpunimit ndërk.e rajonal në drejtim të imit të trafiqeve të paligjshme. Rritja nga 4% 

ne 5 % e nr. të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, Nr. i rasteve të trafikimit të personave kundrejt nr. të 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Operacione kundër trafiqeve

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 202,036.0 251,313.0 253,777.0

Shpenzime për njësi 2,463.85 2,463.85 2,463.85

Sasia Numër operacionesh konven

2015 2016 2017

82 102 103

Përshkrimi Operacione proaktive që nisen me iniciativën e policisë, të organizuar bazuar në informacionin e ardhur nga policia, duke përdorur metoda 

shkencore hetimi si përgjimi, filmime, interceptime të bisedave apo komunikimeve në mënyre direkte ose në distancë

Objektivat

 0) Forcimi i luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, armëve dhe municioneve luftarake, mjeteve motorike   dhe veprave të artit dhe 

kulturës.Forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe rajonal në drejtim të krimit të trafiqeve të paligjshme. Rritja nga 3% ne 4% e 

nr. të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave. Nr. i rasteve të trafikimit të personave kundrejt numrit të përgjithshëm të 

rasteve të trafiqeve të paligjshme të jetë 5%¿, nga 7.5 % .   1) Forcimi i luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, armëve e municioneve , 

mjeteve motorike , veprave të artit e kulturës, Rritja e bashkëpunimit ndërk.e rajonal në drejtim të imit të trafiqeve të paligjshme. Rritja nga 4% 

ne 5 % e nr. të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, Nr. i rasteve të trafikimit të personave kundrejt nr. të 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Shërbime konvencionale

Sasia 31.8 6.9 3.2

Totali i Shpenzimeve 31.8 6.9 3.2

Shpenzime për njësi

-3 0 0

Sasia 26.2 24.4 1

Totali i Shpenzimeve 22.3 24.4 1

Shpenzime për njësi



 Projekti 02237

 Produkti E

Viti Aktual

2014

25

mijëra lekë 110,633.0

mijëra lekë 4,425.32

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

 Produkti F

Viti Aktual

2014

20

mijëra lekë 58,007.0

mijëra lekë 2,900.35

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

 Produkti G

Viti Aktual

2014

95

mijëra lekë 79,816.0

mijëra lekë 840.17

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

 Produkti H

Totali i Shpenzimeve 159,312.0 163,737.0 168,163.0

Shpenzime për njësi 4,425.33 4,425.32 4,425.34

Sasia Numer provash

2015 2016 2017

36 37 38

Përshkrimi Operacione përgjimi të realizuara nga Drejtoria e Forcës se Posaçme Operacionale në DPPSH, me inisiativën e policisë dhe institucioneve të 

zbatimit të ligjit

Objektivat

 0) Forcimi i luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, armëve dhe municioneve luftarake, mjeteve motorike   dhe veprave të artit dhe 

kulturës.Forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe rajonal në drejtim të krimit të trafiqeve të paligjshme. Rritja nga 3% ne 4% e 

nr. të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave. Nr. i rasteve të trafikimit të personave kundrejt numrit të përgjithshëm të 

rasteve të trafiqeve të paligjshme të jetë 5%¿, nga 7.5 % .   1) Forcimi i luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, armëve e municioneve , 

mjeteve motorike , veprave të artit e kulturës, Rritja e bashkëpunimit ndërk.e rajonal në drejtim të imit të trafiqeve të paligjshme. Rritja nga 4% 

ne 5 % e nr. të hetimeve proaktive për veprat penale të trafikimit të personave, Nr. i rasteve të trafikimit të personave kundrejt nr. të 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Prova shkencore me interceptime telefonike

Totali i Shpenzimeve 81,210.0 95,712.0 98,612.0

Shpenzime për njësi 2,900.36 2,900.36 2,900.35

Sasia Numër operacionesh

2015 2016 2017

28 33 34

Përshkrimi Operacione proaktive të realizuara nga SKAT në DPPSH, me inisiativën e policisë, ose me njoftime (denoncime, kallëzime nga të tretët) duke 

përdorur metoda speciale të hetimit, metoda gjurmuese policore si vëzhgime, ndjekje, etj

Objektivat

 0) Intensifikimi i punës për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për veprat penale në fushën e terrorit dhe thellimi i luftës kundër krimeve 

të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë. Rritje e fuqisë zbuluese të veprave penale të vrasjes me 1% 

dhe ulja e tyre në 2.3 vepra penale për 100 mijë banorë. 1) Intensifikimi i punës për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për veprat penale 

në fushën e terrorit dhe thellimi i luftës kundër krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë. Rritje e 

fuqisë zbuluese të veprave penale të vrasjes me 1% dhe ulja e tyre në 2.3 vepra penale për 100 mijë banorë 2) Intensifikimi i punës për 

mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për veprat penale në fushën e terrorit dhe thellimi i luftës kundër krimeve të rënda me fokus 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Operacione kundër akteve të terrorizmit

Sasia 44 2.8 2.7

Totali i Shpenzimeve 44 2.8 2.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 90,181.0 101,531.0 102,331.0

Shpenzime për njësi 798.06 799.46 799.46

Sasia  Numër operacionesh

2015 2016 2017

113 127 128

Përshkrimi Operacione proaktive të realizuara nga DFPO në DPPSH, me inisiativën e policisë dhe institucioneve të zbatimit të ligjit, ose me njoftime 

(denoncime, kallëzime nga të tretët) duke përdorur metoda speciale të hetimit, metoda gjurmuese policore, etj.

Objektivat

 0) Intensifikimi i punës për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për veprat penale në fushën e terrorit dhe thellimi i luftës kundër krimeve 

të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë. Rritje e fuqisë zbuluese të veprave penale të vrasjes me 1% 

dhe ulja e tyre në 2.3 vepra penale për 100 mijë banorë. 1) Intensifikimi i punës për mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për veprat penale 

në fushën e terrorit dhe thellimi i luftës kundër krimeve të rënda me fokus parandalimin e krimeve të vrasjes dhe vjedhjeve me armë. Rritje e 

fuqisë zbuluese të veprave penale të vrasjes me 1% dhe ulja e tyre në 2.3 vepra penale për 100 mijë banorë 2) Intensifikimi i punës për 

mbajtjen në kontroll të situatës kriminale për veprat penale në fushën e terrorit dhe thellimi i luftës kundër krimeve të rënda me fokus 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Operacione për kapjen e personave të kërkuar nga drejtësia

Sasia 40 17.9 3

Totali i Shpenzimeve 40 17.9 3

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Hetime proaktive të realizuara nga SKKK në DPPSH  bazuar në informacione apo denoncime, kallëzime nga të tretët duke përdorur metoda 

speciale të hetimit, metoda gjurmuese policore si vëzhgime, ndjekje, etj.

Objektivat

 0) Rritja e  masave për parandalimin e goditjen e pastrimit të parave e korrupsionit ,rritja e hetimeve proaktive për rastet e korrupsionit e 

krimeve të zyrtarëve në detyrë. Rritja e efekt. të strukt. të luftës kundër krimeve kompjut. nëpërmjet riorg. Strukt. e fuqizimit të kapaciteteve. 

Rritja 5% e nr. të procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore. Vlera e aseteve të sekuestruara  do të jetë jo më pak se 3.5 

milion euro. Nr. i rasteve të goditura  të jetë të jetë 5% më shumë . 1) Rritja e  masave për parandalimin e goditjen e pastrimit të parave e 

-5 0.2 0

Shpenzime jashtë projekteve

Hetime kundër Krimit Kompjuterik

Sasia 18.9 12.4 0.8

Totali i Shpenzimeve 13 12.6 0.8

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

40

mijëra lekë 126,915.0

mijëra lekë 3,172.88

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

 Produkti I

Viti Aktual

2014

36

mijëra lekë 118,624.0

mijëra lekë 3,295.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

 Produkti J

Viti Aktual

2014

18

mijëra lekë 77,899.0

mijëra lekë 4,327.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

 Produkti K

Viti Aktual

2014

60

mijëra lekë 116,859.0

mijëra lekë 1,947.65

Totali i Shpenzimeve 146,775.0 168,635.0 171,758.0

Shpenzime për njësi 3,122.87 3,122.87 3,122.87

Sasia Numër Hetimesh

2015 2016 2017

47 54 55

Objektivat milion euro. Nr. i rasteve të goditura  të jetë të jetë 5% më shumë . 1) Rritja e  masave për parandalimin e goditjen e pastrimit të parave e 

korrupsionit , rritja e hetimeve proaktive për rastet e korrupsionit e krimeve të zyrtarëve në detyrë. Rritja e efekt. të strukt. të luftës kundër 

krimeve kompjut. nëpërmjet riorg. Strukt. e fuqizimit të kapaciteteve. Rritja  me 8 e nr. të procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 138,394.0 168,051.0 171,346.0

Shpenzime për njësi 3,295.1 3,295.12 3,295.12

Sasia Numër Hetimesh

2015 2016 2017

42 51 52

Përshkrimi Hetime  proaktive të realizuara nga SKKK në DPPSH të organizuar bazuar në informacionin e ardhur pranë policisë, duke përdorur metoda 

speciale të hetimit,  si mbikëqyrje, ndjekje që finalizohen me kontrolle, arrestime apo sekuestrime të pasurive

Objektivat

 0) Rritja e  masave për parandalimin e goditjen e pastrimit të parave e korrupsionit ,rritja e hetimeve proaktive për rastet e korrupsionit e 

krimeve të zyrtarëve në detyrë. Rritja e efekt. të strukt. të luftës kundër krimeve kompjut. nëpërmjet riorg. Strukt. e fuqizimit të kapaciteteve. 

Rritja 5% e nr. të procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore. Vlera e aseteve të sekuestruara  do të jetë jo më pak se 3.5 

milion euro. Nr. i rasteve të goditura  të jetë të jetë 5% më shumë . 1) Rritja e  masave për parandalimin e goditjen e pastrimit të parave e 

korrupsionit , rritja e hetimeve proaktive për rastet e korrupsionit e krimeve të zyrtarëve në detyrë. Rritja e efekt. të strukt. të luftës kundër 

krimeve kompjut. nëpërmjet riorg. Strukt. e fuqizimit të kapaciteteve. Rritja  me 8 e nr. të procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-1.6 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Hetime  kundër korrupsionit

Sasia 17.5 14.9 1.9

Totali i Shpenzimeve 15.6 14.9 1.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 125,504.0 160,125.0 164,453.0

Shpenzime për njësi 4,327.72 4,327.7 4,327.71

Sasia Numër Hetimesh

2015 2016 2017

29 37 38

Përshkrimi Hetime proaktive të realizuara nga SKPP në DPPSH mbi bazën e informacioneve të ardhura nga DPPP ose burime policore, duke përdorur 

metoda speciale të hetimit, metoda gjurmuese policore si vëzhgime, ndjekje që finalizohen me kontrolle, sekuestrime, etj

Objektivat

 0) Rritja e  masave për parandalimin e goditjen e pastrimit të parave e korrupsionit ,rritja e hetimeve proaktive për rastet e korrupsionit e 

krimeve të zyrtarëve në detyrë. Rritja e efekt. të strukt. të luftës kundër krimeve kompjut. nëpërmjet riorg. Strukt. e fuqizimit të kapaciteteve. 

Rritja 5% e nr. të procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore. Vlera e aseteve të sekuestruara  do të jetë jo më pak se 3.5 

milion euro. Nr. i rasteve të goditura  të jetë të jetë 5% më shumë . 1) Rritja e  masave për parandalimin e goditjen e pastrimit të parave e 

korrupsionit , rritja e hetimeve proaktive për rastet e korrupsionit e krimeve të zyrtarëve në detyrë. Rritja e efekt. të strukt. të luftës kundër 

krimeve kompjut. nëpërmjet riorg. Strukt. e fuqizimit të kapaciteteve. Rritja  me 8 e nr. të procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Hetime kundër pastrimit të parave

Sasia 16.7 21.4 2

Totali i Shpenzimeve 16.7 21.4 2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 142,178.0 159,707.0 161,655.0

Shpenzime për njësi 1,947.64 1,947.65 1,947.65

Sasia Numër hetimesh

2015 2016 2017

73 82 83

Përshkrimi Kanë për qëllim sekuestrimin e konfiskimin e pasurive kriminale në bazë të ligjit nr. 10192,dt.03.12.2009¿Për parandalimin e goditjen e krimit 

të organizuar dhe trafikimit, nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë

Objektivat

 0) Rritja e  masave për parandalimin e goditjen e pastrimit të parave e korrupsionit ,rritja e hetimeve proaktive për rastet e korrupsionit e 

krimeve të zyrtarëve në detyrë. Rritja e efekt. të strukt. të luftës kundër krimeve kompjut. nëpërmjet riorg. Strukt. e fuqizimit të kapaciteteve. 

Rritja 5% e nr. të procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore. Vlera e aseteve të sekuestruara  do të jetë jo më pak se 3.5 

milion euro. Nr. i rasteve të goditura  të jetë të jetë 5% më shumë . 1) Rritja e  masave për parandalimin e goditjen e pastrimit të parave e 

korrupsionit , rritja e hetimeve proaktive për rastet e korrupsionit e krimeve të zyrtarëve në detyrë. Rritja e efekt. të strukt. të luftës kundër 

krimeve kompjut. nëpërmjet riorg. Strukt. e fuqizimit të kapaciteteve. Rritja  me 8 e nr. të procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Hetime Pasurore

Sasia 61.1 27.6 2.7

Totali i Shpenzimeve 61.1 27.6 2.7

Shpenzime për njësi



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

 Produkti L

Viti Aktual

2014

36

mijëra lekë 101,055.0

mijëra lekë 2,807.08

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

 Produkti M

Viti Aktual

2014

883

mijëra lekë 54,876.0

mijëra lekë 62.15

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

 Produkti N

Viti Aktual

2014

3815

mijëra lekë 73,951.0

mijëra lekë 19.38

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

Totali i Shpenzimeve 120,704.0 143,161.0 145,968.0

Shpenzime për njësi 2,807.07 2,807.08 2,807.08

Sasia Numër Hetimesh

2015 2016 2017

43 51 52

Përshkrimi Hetime proaktive të realizuara nga SKKEF në DPPSH mbi bazën e informacioneve të siguruara në rrugë gjurmuese policore ose me njoftime 

nga të tretët (denoncime, kallëzime, etj.), duke përdorur metoda speciale të hetimit, dhe metoda gjurmuese policore

Objektivat

 0) Rritja e  masave për parandalimin e goditjen e pastrimit të parave e korrupsionit ,rritja e hetimeve proaktive për rastet e korrupsionit e 

krimeve të zyrtarëve në detyrë. Rritja e efekt. të strukt. të luftës kundër krimeve kompjut. nëpërmjet riorg. Strukt. e fuqizimit të kapaciteteve. 

Rritja 5% e nr. të procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve pasurore. Vlera e aseteve të sekuestruara  do të jetë jo më pak se 3.5 

milion euro. Nr. i rasteve të goditura  të jetë të jetë 5% më shumë . 1) Rritja e  masave për parandalimin e goditjen e pastrimit të parave e 

korrupsionit , rritja e hetimeve proaktive për rastet e korrupsionit e krimeve të zyrtarëve në detyrë. Rritja e efekt. të strukt. të luftës kundër 

krimeve kompjut. nëpërmjet riorg. Strukt. e fuqizimit të kapaciteteve. Rritja  me 8 e nr. të procedimeve të referuara për fillimin e hetimeve 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Hetime kundër krimit ekonomik

Sasia 21.7 12.3 1.2

Totali i Shpenzimeve 21.7 12.3 1.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 58,993.0 56,224.0 62,282.0

Shpenzime për njësi 65.4 58.75 65.01

Sasia Numër aktesh te ekspertimit

2015 2016 2017

902 957 958

Përshkrimi Provat shkencore të analizave të gjakut, fijeve të flokut, spermës e lendeve biologjike të tjera me përmbajtje humane për identifikimin e 

autoreve.

Objektivat

 0) Përmirësimi i kapaciteteve te Policisë Shkencore nga 4% ne 5%, treg. e përdorimit të teknologjive ekzistuese ne zbulimin dhe identifikimin 

e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes, 1) Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore nga 5 % do rritet 5.5% , 

treguesit e përdorimit të teknologjive ekzistuese në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes 2) 

Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore nga 5.5 % parshikohet ne 6% , treguesit e përdorimit të teknologjive ekzistuese në zbulimin 

dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes. 3) Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore nga 6% 

parashikohet 6.5% , treguesit e përdorimit të teknologjive ekzistuese në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Prova biologjike.

Sasia 19.4 18.6 2

Totali i Shpenzimeve 19.4 18.6 2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 76,517.0 73,158.0 77,177.0

Shpenzime për njësi 19.9 18.86 19.89

Sasia Numër aktesh të ekspertimit

2015 2016 2017

3845 3879 3880

Përshkrimi
Provave shkencore të gjurmeve të gishtave në identifikimin e autorëve.

Objektivat

 0) Përmirësimi i kapaciteteve te Policisë Shkencore nga 4% ne 5%, treg. e përdorimit të teknologjive ekzistuese ne zbulimin dhe identifikimin 

e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes, 1) Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore nga 5 % do rritet 5.5% , 

treguesit e përdorimit të teknologjive ekzistuese në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes 2) 

Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore nga 5.5 % parshikohet ne 6% , treguesit e përdorimit të teknologjive ekzistuese në zbulimin 

dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes. 3) Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore nga 6% 

parashikohet 6.5% , treguesit e përdorimit të teknologjive ekzistuese në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

5.2 -10.2 10.7

Shpenzime jashtë projekteve

Prova të gjurmëve të gishtave (akte ekspertime).

Sasia 2.2 6.1 0.1

Totali i Shpenzimeve 7.5 -4.7 10.8

Shpenzime për njësi

2.7 -5.2 5.5

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia 0.8 0.9 0

Totali i Shpenzimeve 3.5 -4.4 5.5

Shpenzime për njësi



 Produkti O

Viti Aktual

2014

1652

mijëra lekë 54,427.0

mijëra lekë 32.95

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

 Produkti P

Viti Aktual

2014

930

mijëra lekë 42,195.0

mijëra lekë 45.37

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

 Produkti Q

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 129,590.0

mijëra lekë 129,590.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

 Produkti R

Totali i Shpenzimeve 52,547.0 53,077.0 53,139.0

Shpenzime për njësi 31.13 31.13 31.13

Sasia Numër provash balistike

2015 2016 2017

1688 1705 1707

Përshkrimi
Prova shkencore balistike (gëzhoja e predha) në identifikimin e armeve të zjarrit, veglave e mjeteve të thyera të përdorura nga autorët

Objektivat

 0) Përmirësimi i kapaciteteve te Policisë Shkencore nga 4% ne 5%, treg. e përdorimit të teknologjive ekzistuese ne zbulimin dhe identifikimin 

e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes, 1) Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore nga 5 % do rritet 5.5% , 

treguesit e përdorimit të teknologjive ekzistuese në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes 2) 

Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore nga 5.5 % parshikohet ne 6% , treguesit e përdorimit të teknologjive ekzistuese në zbulimin 

dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes. 3) Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore nga 6% 

parashikohet 6.5% , treguesit e përdorimit të teknologjive ekzistuese në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Prova balistike (akte ekspertime

Totali i Shpenzimeve 42,161.0 43,110.0 43,240.0

Shpenzime për njësi 43.87 43.24 43.33

Sasia Numër provash testesh të kry

2015 2016 2017

961 997 998

Përshkrimi
Provat shkencore në përcaktimin sasior dhe cilësor THC të lëndeve narkotike (kanabis, heroinë, kokainë, perkursorë) etj

Objektivat

 0) Përmirësimi i kapaciteteve te Policisë Shkencore nga 4% ne 5%, treg. e përdorimit të teknologjive ekzistuese ne zbulimin dhe identifikimin 

e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes, 1) Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore nga 5 % do rritet 5.5% , 

treguesit e përdorimit të teknologjive ekzistuese në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes 2) 

Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore nga 5.5 % parshikohet ne 6% , treguesit e përdorimit të teknologjive ekzistuese në zbulimin 

dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes. 3) Përmirësimi i kapaciteteve të Policisë Shkencore nga 6% 

parashikohet 6.5% , treguesit e përdorimit të teknologjive ekzistuese në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen 

nga vendi i ngjarjes.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-5.5 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Prova për Lënde narkotike (akte ekspertime

Sasia 2.2 1 0.1

Totali i Shpenzimeve -3.5 1 0.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 129,590.0 129,590.0 129,590.0

Shpenzime për njësi 129,590.0 129,590.0 129,590.0

Sasia Trajtimi financiare vjetor i pers

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Kjo përfshin kategorinë e personave që kanë fituar statusin e dëshmitarit në proceset gjyqësore ose personat e tyre të afërt që për shkak te 

rrezikut konkret, real dhe serioz trajtohen me program mbrojtje të veçante

Objektivat

 0) Sigurimi sistematik i efiçencës për mbrojtjen fizike te dëshmitareve të drejtësisë, personave të afërm të tyre, duke garantuar 0 raste të 

cenimit të jetës së këtyre kategorive 1) Sigurimi sistematik i eficencës për mbrojtjen fizike të dëshmitareve të drejtësisë, personave të afërm 

të tyre, duke garantuar 0 raste të cënimit të jetës së këtyre kategorive 2) Sigurimi sistematik i eficencës për mbrojtjen fizike të dëshmitareve të 

drejtësisë, personave të afërm të tyre, duke garantuar 0 raste të cënimit të jetës së këtyre kategorive 3) Sigurimi sistematik i eficencës për 

mbrojtjen fizike të dëshmitareve të drejtësisë, personave të afërm të tyre, duke garantuar 0 raste të cënimit të jetës së këtyre kategorive

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-3.3 -1.4 0.2

Shpenzime jashtë projekteve

Dëshmitarë dhe persona të afërm të trajtuar

Sasia 3.3 3.7 0.1

Totali i Shpenzimeve -0.1 2.3 0.3

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Informacionet sigurohen nga të gjitha burimet e informacionet në mënyrë manuale dhe elektronike. Ato administrohen dhe analizohen në 

mbështetje të Hetimit të krimit

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Informacione të administruar në skedarë (brendshëm/huaja)

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

111528

mijëra lekë 306,933.0

mijëra lekë 2.75

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02237

 Produkti S

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 117,473.0

mijëra lekë 117,473.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Nen Programi Sherbimet Mbeshtetese

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0 (2014)

Totali i Shpenzimeve 306,702.0 306,702.0 237,212.0

Shpenzime për njësi 2.75 2.75 2.75

Sasia Numri i dosjeve gjithsej te ad

2015 2016 2017

111567 111612 86259

Objektivat

 0) .Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve të analizës së informacionit dhe përmirësimi i punës me burimet e informacionit., në luftën kundër 

krimit duke përdorur sisteme MEMEX, AFIS, TIMS, mjeteve të komunikimit, pajisjeve të vëzhgimit e përgjimit, duke rritur kapacitetet e 

përpunimit me 4.40 % 1) Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve të analizës së informacionit dhe përmirësimi i punës me burimet e informacionit., 

në luftën kundër krimit duke përdorur sisteme MEMEX, AFIS, TIMS, mjeteve të komunikimit, pajisjeve të vëzhgimit e përgjimit, duke rritur 

kapacitetet e përpunimit me 4.52% , nga 4.40 % qe ishte me pare. 2) Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve të analizës së informacionit dhe 

përmirësimi i punës me burimet e informacionit., në luftën kundër krimit duke përdorur sisteme MEMEX, AFIS, TIMS, mjeteve të komunikimit, 

pajisjeve të vëzhgimit e përgjimit, duke rritur kapacitetet e përpunimit me 4.55 nga 4.52 qe ishin. 3) Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve të 

analizës së informacionit dhe përmirësimi i punës me burimet e informacionit., në luftën kundër krimit duke përdorur sisteme MEMEX, AFIS, 

TIMS, mjeteve të komunikimit, pajisjeve të vëzhgimit e përgjimit, duke rritur kapacitetet e përpunimit me 4.58%, nga 4.55 % qe ishin me pare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 117,473.0 117,473.0 117,473.0

Shpenzime për njësi 117,473.0 117,473.0 117,473.0

Sasia Numer rastesh shperblimesh

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Informatorë jashtë strukturave te policisë (shtetas) qe shpërblehen për dhënien e informacioneve te sakta për zbulimin e autoreve dhe 

veprave kriminale. Numri i informatorëve dhe masa e shpërblimit është informacion i klasifikuar

Objektivat

 0) .Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve të analizës së informacionit dhe përmirësimi i punës me burimet e informacionit., në luftën kundër 

krimit duke përdorur sisteme MEMEX, AFIS, TIMS, mjeteve të komunikimit, pajisjeve të vëzhgimit e përgjimit, duke rritur kapacitetet e 

përpunimit me 4.40 % 1) Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve të analizës së informacionit dhe përmirësimi i punës me burimet e informacionit., 

në luftën kundër krimit duke përdorur sisteme MEMEX, AFIS, TIMS, mjeteve të komunikimit, pajisjeve të vëzhgimit e përgjimit, duke rritur 

kapacitetet e përpunimit me 4.52% , nga 4.40 % qe ishte me pare. 2) Zhvillimi i mëtejshëm i kapaciteteve të analizës së informacionit dhe 

përmirësimi i punës me burimet e informacionit., në luftën kundër krimit duke përdorur sisteme MEMEX, AFIS, TIMS, mjeteve të komunikimit, 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-0.1 0 0.1

Shpenzime jashtë projekteve

Informatorë te shpërblyer

Sasia 0 0 -22.7

Totali i Shpenzimeve -0.1 0 -22.7

Shpenzime për njësi

0 0 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Përmirësimi i nivelit te menaxhimit te shërbimeve mbështetëse për plotësimin e infrastrukturës te strukturave operacionale dhe mbështetëse me synim realizimin e 

objektivave strategjike te organizatës te përcaktuara ne Strategjinë e Policisë se Shtetit, si rritjen e standardeve te menaxhimit te burimeve njerëzore, trajnimit bazë, 

të specializuar/avancuar dhe trajnimit të detyrueshëm në shërbim, rinovimi  mjeteve lëvizëse të policisë, përshtatja e armatimit me misionin e policisë dhe konventat 

ndërkombëtare, permiresimi i standarteve te kushteve te punes, stërvitjes dhe akomodimit nepermjet ndertimit/rikonstruksionit te objekteve dhe kompletimin me 

pajisje speciale bashkekohore te strukturave operacionale. Rritja e cilesise se shërbimeve te ofruara. Zgjerimi i sistemeve te komunikimit  dhe rritja e kapaciteteve 

te transmetimit te tyre, rritja e nivelit te informatizimit te proceseve në strukturat e Policisë së Shtetit në sajë të implementimit te sistemeve dhe pajisjeve 

bashkëkohore te teknologjisë se informacionit deri ne vitin 2020.

Menaxhimi, zhvillimi e administrimi i burimeve ne dispozicion te Policisë se Shtetit, për te siguruar mbështetjen e nevojshme me brime njerëzore, materiale e 

financiare te strukturave operacionale, rritjen progresive të sistemit të trajnimeve, ne funksion te realizimit te objektivave te përcaktuara ne programet afatshkurtra e 

afatmesme te organizatës

Plotësimi i nevojave te strukturave operacionale dhe mbështetëse, me burime njerëzore dhe financiare, infrastrukture logjistike, komunikim te shpejte, te sigurt dhe 

efektiv, nëpërmjet: 

1. Rritjes se cilësisë se pranimeve, aftësive profesionale dhe motivimit te punonjësve. 

2. Identifikimit, planifikimit, përdorimit me efektivitet dhe efiçencë e monitorimin e infrastrukturës se nevojshme logjistike ne funksion te plotësimit te nevojave te 

klientëve. 

3. Rritjes se nivelit te  komunikimit e transmetimit te informacionit ne strukturat e Policisë se Shtetit, nëpërmjet përmirësimit te menaxhimit, zgjerimit te sistemeve të 

teknologjisë së informacionit, informatizimit te proceseve dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve.

4. Garantimi i trajtimit te punonjësve dhe sigurimi mallrave, shërbimeve e investime, nëpërmjet planifikimit, zbatimit dhe bërjes transparente te buxhetit.

5. Rritja e efektivitetit te financimeve te huaja.

6. Rritjen progresive të sistemi te trajnimit (bazë, të specializuar/avancuar dhe të detyrueshëm në shërbim).

1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime 

ne masen 3.6% me shume se viti 2013, ndërtimit/rikonstruksionit  te 18.1% te objekteve te Rep RENEA dhe përfundimit te rregjistrit elektronik te armatimit. 

2. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave, perdorimi 



Viti 1 (2015)

Viti 2 (2016)

Viti 3 (2017)

Standardet e Politikes se Programit

1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime 

ne masen 0.8% me shume se viti 2016, rinovimit te 3% te mjeteve ne perdorim dhe financimit te studim projektimit për një DPQ. Permiresimi i shërbimit te 

autotransportit nepermjet qerase operacionale ne masen 10%.

2. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar  duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave  , 

perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave materiale 

e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise  

3.  Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat per 

rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 1000 kursanteve , rritjes se perfaqesimit te  femrave me synim rritjen graduale te pjesëmarrjes se 

tyre ne polici me 25% te nr. te kursanteve, pjesëmarrjen ne te gjitha nivelet, identifikimi  e kapërcimin e barrierave ne fushen e rekrutimit , mbatjes per nje kohe te 

gjate te ecurise ne karriere, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve.  

4. Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se komunikimit dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne masen 

40%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne masen 100%, te 

rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmetimeve dhe komunikimeve  ne masen 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit 

te sistemeve dhe pajisjeve ne masen 100%. 

5. Koordinimi i katër projekteve te huaja mes përfituesve dhe donatoreve, për te maksimizuar vlerën e tyre.

6. Realizimit te trajnimit të detyrueshëm në shërbim në masën 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjithshme, për çdo shtim të organikës; 

Trajnimin  e specializuar dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të organizuar, 

trafiqeve të paligjshme dhe korrupsionit, në 73% në vitin 2017, zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te curriculave, rikonstruktimit 

dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajnimit ne masen 95% ne vitin  2017

2. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave, perdorimi 

sa me eficent dhe ekonomik i burimeve financiare, duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise,  administrimin e sakte te vlerave materiale e 

monetare, si dhe shmangien e shperdorimit, keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise.

3. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat per 

rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 500 kursanteve dhe rritjes se perfaqesimit te  femrave me synim rritjen graduale te pjesëmarrjes se 

tyre ne polici, me 25% te nr.te kursanteve, pjesëmarrjen ne te gjitha nivelet, identifikimi  e kapërcimin e barrierave ne fushen e rekrutimit , mbatjes per nje kohe te 

gjate te ecurise ne karriere, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve. 

1. Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime 

ne masen 0.6% me shume se viti 2014, ndërtimit/rikonstruksionit  te 18.1% te objekteve te Rep RENEA. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase 

operacionale ne masen 20%.

2. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar  duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave  , 

perdorimi sa me eficent dhe ekonomik i burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise, administrimin e sakte te vlerave materiale 

e monetare, si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise.

3. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat per 

rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 1000 kursanteve dhe rritjes se perfaqesimit te  femrave me synim rritjen graduale te pjesëmarrjes 

se tyre ne polici, me 25% te numrit te kursanteve, pjesëmarrjen ne te gjitha nivelet, identifikimi  e kapërcimin e barrierave ne fushen e rekrutimit , mbatjes per nje 

kohe te gjate te ecurise ne karriere, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve.

4. Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se komunikimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne masen 30%, te 

informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne masen 100%, te rritjes se 

kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmetimeve dhe komunikimeve  ne masen 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te 

sistemeve dhe pajisjeve ne masen 100%. 

5. Koordinimi i katër projekteve te huaja mes përfituesve dhe donatoreve, për te maksimizuar vlerën e tyre.

6. Realizimit te trajnimit të detyrueshëm në shërbim në masën 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjithshme, për çdo shtim të organikës; 

Trajnimin  e specializuar dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të organizuar, 

trafiqeve të paligjshme dhe korrupsionit në 69% në vitin 2015, zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te curriculave, rikonstruktimit 

dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajnimit ne masen 85% ne vitin  2015

1.Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime 

ne masen 4.5% me shume se viti 2015,  ndërtimit/rikonstruksionit te 13.4% te sipërfaqes se ndertimit te Komisariatit te Nderhyrjes se Shpejte Tirane (Rep 712) dhe 

financimit te studim projektimit për një DPQ. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase operacionale ne masen 40%

2. Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar  duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te efektivave  , 

perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , administrimin e sakte te vlerave materiale 

e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise  

3. Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore në bashkëpunim me drejtoritë e tjera, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat per 

rritjen e sigurise ne vend, zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 1000 kursanteve dhe rritjes se perfaqesimit te  femrave me synim rritjen graduale te pjesëmarrjes 

se tyre ne polici, me 25% te nr.te kursanteve, pjesëmarrjen ne te gjitha nivelet, identifikimi  e kapërcimin e barrierave ne fushen e rekrutimit , mbatjes per nje kohe te 

gjate te ecurise ne karriere, si dhe ndjekjes së trajnimit të punonjësve .

4. Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se komunikimit dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne masen 

40%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne masen 100%, te 

rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmetimeve dhe komunikimeve  ne masen 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit 

te sistemeve dhe pajisjeve ne masen 100%. 

5. Koordinimi i katër projekteve te huaja mes përfituesve dhe donatoreve, për te maksimizuar vlerën e tyre.

6. Realizimit te trajnimit të detyrueshëm në shërbim në masën 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjithshme, për çdo shtim të organikës; 

Trajnimin  e specializuar dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbashkëta me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të organizuar, 

trafiqeve të paligjshme dhe korrupsionit, në 70% në vitin 2016, zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te curriculave, rikonstruktimit 

dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajnimit ne masen 90% ne vitin  2016.



B. Produktet e Nen Programit

 Projekti 02240

 Produkti A

Viti Aktual

2014

150

mijëra lekë 34,853.0

mijëra lekë 232.35

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti B

Viti Aktual

2014

280

mijëra lekë 97,142.0

mijëra lekë 346.94

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti C

Totali i Shpenzimeve 34,853.0 34,853.0 34,853.0

Shpenzime për njësi 232.35 232.35 232.35

Sasia Numer raportesh te hartuara 

2015 2016 2017

150 150 150

Përshkrimi
Planifikimi i kerkesave per mallra, sherbime e investime per nevojat e Policise se Shtetit ne tre faza.

Objektivat

 0) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave 

per mallra e sherbime ne masen 3.6% me shume se viti 2013, ndërtimit/rikonstruksionit  te 18.1% te objekteve te Rep RENEA dhe 

përfundimit te rregjistrit elektronik te armatimit.   1) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te 

shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.6% me shume se viti 2014, ndërtimit/rikonstruksionit  te 

18.1% te objekteve te Rep RENEA. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase operacionale ne masen 20%  2) Sigurimi i 

mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte financiare  te hartuara dhe te dorëzuara per mallrat e investimet

Arritja e objektivave nëpërmjet: 

1. Kompletimit te punonjësve te policisë me uniforme  prezantuese, funksionale e shëndetësore te prodhuar sipas standarteve ISO te cilësisë. 

2. Kompletimi i strukturave te Policisë se Shtetit me mjete për përmbushjen e funksionimit te tyre për rruge urbane, interurbane dhe rurale nëpërmjet marjes se tyre 

me qera aperacionale, blerjes dhe uniformimit te tyre. 

3. Sigurimi i një armatimi te sigurt ne përputhje me konventat Europiane dhe misionin e policise. 

4. Projektimi dhe ndërtimi i ndërtesave funksionale dhe sipas standarteve Europiane Ergonometrike. 

5. Implementimi i sistemeve te sigurta dhe te certifikuara sipas standarteve te NATOS. 

6. Trajnimi në vazhdimësi i  personelit, duke kaluar  nivelet e shkollim/ trajnimit,  rritur kohën e trajnimit të detyrueshëm në vit, në 5 ditë (40 orë). Përdorimi i një  

sistemi bashkëkohor për vlerësimin e trajnimeve dhe të certifikimit të pjesëmarrësve në trajnim.

• Ligji nr. 9749, dt.4.6.2007 “Për Policinë e Shtetit”,Ligji nr.9936, dt.26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republikën e Shqipërisë”,Ligji nr.10296, dt. 
8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”,VKM nr. 79, dt. 21.01.2009 “Për miratimin e Stemës, të Uniformës, gradave, Emblemës, Flamurit dhe shenjave 
të Policisë së Shtetit”i ndryshuar.
• VKM Nr.730 datë 28.05.2008 “Për miratimin e llojeve të armatimit, lëndëve kimike (neuroparalizuese) dhe të mjeteve të tjera të përdorimit të forcës nga Policia e 
Shtetit”.
• “Rregullore e Uniformës së Policisë së Shtetit” miratuar me Urdhër te Drejtorit te Përgjithshëm te Policisë se Shtetit nr. 3 dt. 04.01.2012.
• Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr.522, dt. 12.11.2012  “Për  miratimin e normave të Uniformës së Policisë Shtetit”. Rregullore “Për 
Menaxhimin e mjeteve te Policisë se Shtetit” miratuar me Urdhër  te Ministrit te Brendshëm nr. 29 date 05.02.2010  .
• VKM nr.804, datë 21.11.2007,  “Për miratimin e rregullores së personelit të policisë së shtetit”, Procedurat Standarde te Punës . 
• “Manuali i rregullave dhe procedurave Standarte për Trajtimin dhe Sigurimin e Personave te arrestuar dhe Ndaluar, ne Njësitë policore”miratuar me Urdhër te 
Drejtorit te Përgjithshëm te Policisë nr 763, date 27.09.2011.

Totali i Shpenzimeve 97,142.0 97,142.0 97,142.0

Shpenzime për njësi 346.94 346.94 346.94

Sasia Numër procedurash prokurim

2015 2016 2017

280 280 280

Përshkrimi Realizimi I procedurave te prokurimit (përgatitja dokumentacioneve teknike, proceset e blerjes, ndjekja dhe zbatimi i kontratave, etj.) për 

sigurimin e mallrave, investimeve dhe shërbimeve ekonomike (logjistike) për strukturat operacionale dhe mbështetëse.

Objektivat

 0) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave 

per mallra e sherbime ne masen 3.6% me shume se viti 2013, ndërtimit/rikonstruksionit  te 18.1% te objekteve te Rep RENEA dhe 

përfundimit te rregjistrit elektronik te armatimit.   1) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te 

shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.6% me shume se viti 2014, ndërtimit/rikonstruksionit  te 

18.1% te objekteve te Rep RENEA. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase operacionale ne masen 20%  2) Sigurimi i 

mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e 

sherbime ne masen 4.5% me shume se viti 2015,  ndërtimit/rikonstruksionit te 13.4% te sipërfaqes se ndertimit te Komisariatit te Nderhyrjes 

se Shpejte Tirane(Rep 712) dhe financimit te studim projektimit për një DPQ. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase 

operacionale ne masen 40% 3) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te shërbimeve 

ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2016, rinovimit te 3% te mjeteve ne perdorim dhe 

financimit te studim projektimit për një DPQ. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase operacionale ne masen 10% 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Procedura prokurimi te kryera

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Përgatitja e Raporteve te zbatimit dhe monitorimi (situacioneve) për ndjekjen dhe realizimin e shpenzimeve për  mallra e shërbime e 

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte te zbatimit dhe monitorimi te hartuara

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

2800

mijëra lekë 81,760.0

mijëra lekë 29.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti D

Viti Aktual

2014

80

mijëra lekë 22,865.0

mijëra lekë 285.81

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti E

Viti Aktual

2014

368

mijëra lekë 49,004.0

mijëra lekë 133.16

Totali i Shpenzimeve 81,760.0 81,760.0 81,760.0

Shpenzime për njësi 29.2 29.2 29.2

Sasia Numër raportesh zbatimi dhe

2015 2016 2017

2800 2800 2800

Përshkrimi Përgatitja e Raporteve te zbatimit dhe monitorimi (situacioneve) për ndjekjen dhe realizimin e shpenzimeve për  mallra e shërbime e 

investime.

Objektivat

 0) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave 

per mallra e sherbime ne masen 3.6% me shume se viti 2013, ndërtimit/rikonstruksionit  te 18.1% te objekteve te Rep RENEA dhe 

përfundimit te rregjistrit elektronik te armatimit.   1) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te 

shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.6% me shume se viti 2014, ndërtimit/rikonstruksionit  te 

18.1% te objekteve te Rep RENEA. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase operacionale ne masen 20%  2) Sigurimi i 

mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e 

sherbime ne masen 4.5% me shume se viti 2015,  ndërtimit/rikonstruksionit te 13.4% te sipërfaqes se ndertimit te Komisariatit te Nderhyrjes 

se Shpejte Tirane(Rep 712) dhe financimit te studim projektimit për një DPQ. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase 

operacionale ne masen 40% 3) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te shërbimeve 

ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2016, rinovimit te 3% te mjeteve ne perdorim dhe 

financimit te studim projektimit për një DPQ. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase operacionale ne masen 10% 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 22,865.0 22,865.0 22,865.0

Shpenzime për njësi 285.81 285.81 285.81

Sasia Numër raportesh te hartura d

2015 2016 2017

80 80 80

Përshkrimi
Vetëvlerësimi i kontrollit te brendshëm, funksionimi i tij, menaxhimi i riskut dhe hartimi i raporteve te monitorimit te kontrollit te brendshëm

Objektivat

 0) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave 

per mallra e sherbime ne masen 3.6% me shume se viti 2013, ndërtimit/rikonstruksionit  te 18.1% te objekteve te Rep RENEA dhe 

përfundimit te rregjistrit elektronik te armatimit.   1) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te 

shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.6% me shume se viti 2014, ndërtimit/rikonstruksionit  te 

18.1% te objekteve te Rep RENEA. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase operacionale ne masen 20%  2) Sigurimi i 

mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e 

sherbime ne masen 4.5% me shume se viti 2015,  ndërtimit/rikonstruksionit te 13.4% te sipërfaqes se ndertimit te Komisariatit te Nderhyrjes 

se Shpejte Tirane(Rep 712) dhe financimit te studim projektimit për një DPQ. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase 

operacionale ne masen 40% 3) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te shërbimeve 

ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2016, rinovimit te 3% te mjeteve ne perdorim dhe 

financimit te studim projektimit për një DPQ. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase operacionale ne masen 10% 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte Vetëvlerësimi te hartuara dhe te dorezuara

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 9,004.0 9,004.0 0.0

Shpenzime për njësi 155.24 155.24 0.0

Sasia Poste pune ne funksionim

2015 2016 2017

58 58 0

Përshkrimi Informatizimi i proceseve te administrimit te armatimit , krijimi i databazes se armatimit për policinë e shtetit. Hartimi i projektit dhe 

implementimi i tij ne Drejtorinë e Përgjithshme te Policisë dhe 12 DPQ dhe Blerje paisje per rinovimin e armatimit

Objektivat

 0) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave 

per mallra e sherbime ne masen 3.6% me shume se viti 2013, ndërtimit/rikonstruksionit  te 18.1% te objekteve te Rep RENEA dhe 

përfundimit te rregjistrit elektronik te armatimit.   1) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te 

shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.6% me shume se viti 2014, ndërtimit/rikonstruksionit  te 

18.1% te objekteve te Rep RENEA. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase operacionale ne masen 20%  2) Sigurimi i 

mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e 

sherbime ne masen 4.5% me shume se viti 2015,  ndërtimit/rikonstruksionit te 13.4% te sipërfaqes se ndertimit te Komisariatit te Nderhyrjes 

se Shpejte Tirane(Rep 712) dhe financimit te studim projektimit për një DPQ. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase 

operacionale ne masen 40% 3) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te shërbimeve 

ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2016, rinovimit te 3% te mjeteve ne perdorim dhe 

financimit te studim projektimit për një DPQ. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase operacionale ne masen 10% 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sistemi menaxhimit Elektronik te Armatimit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti F

Viti Aktual

2014

125

mijëra lekë 62,881.0

mijëra lekë 503.05

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti G

Viti Aktual

2014

550

mijëra lekë 84,946.0

mijëra lekë 154.45

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti H

Totali i Shpenzimeve 62,881.0 62,881.0 62,881.0

Shpenzime për njësi 503.05 503.05 503.05

Sasia Numër planesh te hartuara d

2015 2016 2017

125 125 125

Përshkrimi
Këto plane konsistojnë ne Projekt PBA sipas fazave, Raporte planifikuese te përgatitura nga qendra ne baze, etj.

Objektivat

 0) Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te 

efektivave, perdorimi sa me eficent dhe ekonomik i burimeve financiare, duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise,  

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare, si dhe shmangien e shperdorimit, keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise. 1) 

Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar  duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te 

efektivave  , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik i burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise, 

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare, si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise. 2) 

Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar  duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te 

efektivave  , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , 

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 3) 

Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar  duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te 

efektivave  , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , 

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

16.6 0 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Plane financiare te hartuara

Sasia -84.2 0 -100

Totali i Shpenzimeve -81.6 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 84,946.0 84,946.0 84,946.0

Shpenzime për njësi 154.45 154.45 154.45

Sasia Numër planesh te hartuara d

2015 2016 2017

550 550 550

Përshkrimi Këto konsistojnë ne planet financiare vjetore; raportime financiare për shpenzimet buxhetore dhe te ardhurat e krijuara per Policinë e Shtetit; 

pasqyra financiare  vjetore te vitit ushtrimor; raporte financiare per ri-alokimet e burimeve; etj.

Objektivat

 0) Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te 

efektivave, perdorimi sa me eficent dhe ekonomik i burimeve financiare, duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise,  

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare, si dhe shmangien e shperdorimit, keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise. 1) 

Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar  duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te 

efektivave  , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik i burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise, 

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare, si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise. 2) 

Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar  duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te 

efektivave  , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , 

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 3) 

Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar  duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te 

efektivave  , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , 

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte financiare  te hartuara dhe te dorezuara

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Praktikat e ndjekura për planifikimin, detajimin e buxhetit ne nivel artikulli dhe nenartikulli; Administrimin e fondeve buxhetore; Përgatitja e 

pasqyrave te monitorimit për periudhat 3,6,9 dhe 12 mujore; Monitorimi i pasqyrave financiare

 0) Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te 

efektivave, perdorimi sa me eficent dhe ekonomik i burimeve financiare, duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise,  

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare, si dhe shmangien e shperdorimit, keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise. 1) 

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte monitoruese.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

154

mijëra lekë 72,555.0

mijëra lekë 471.14

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti I

Viti Aktual

2014

250

mijëra lekë 87,415.0

mijëra lekë 349.66

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti J

Viti Aktual

2014

3100

mijëra lekë 151,900.0

mijëra lekë 49.0

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 72,555.0 72,555.0 72,555.0

Shpenzime për njësi 471.14 471.14 471.14

Sasia Numër raportesh te hartuara 

2015 2016 2017

154 154 154

Objektivat

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare, si dhe shmangien e shperdorimit, keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise. 1) 

Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar  duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te 

efektivave  , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik i burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise, 

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare, si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise. 2) 

Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar  duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te 

efektivave  , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , 

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 3) 

Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar  duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te 

efektivave  , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , 

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 87,415.0 87,415.0 87,415.0

Shpenzime për njësi 349.66 349.66 349.66

Sasia Numër pasqyrash financiare 

2015 2016 2017

250 250 250

Përshkrimi Përgatitja dhe regjistrimi i cdo dokumenti financiar; Kontabilizimin e dokumentacionit ekonomiko financiar neper librat e llogarisë; Mbyllja dhe 

konsolidimi i llogarive saktësimi i pasqyrave financiare te llogarisë se vitit ushtrimor

Objektivat

 0) Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te 

efektivave, perdorimi sa me eficent dhe ekonomik i burimeve financiare, duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise,  

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare, si dhe shmangien e shperdorimit, keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise. 1) 

Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar  duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te 

efektivave  , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik i burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise, 

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare, si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise. 2) 

Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar  duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te 

efektivave  , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , 

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise 3) 

Menaxhimi me fektivitet i fondeve buxhetore nepermjet realizimit të buxhetit vjetor të planifikuar  duke plotesuar nevojat ne masen 100 % te 

efektivave  , perdorimi sa me eficent dhe ekonomik I burimeve financiare , duke respektuar parimet e transparences e te ligjshmerise , 

administrimin e sakte te vlerave materiale e monetare , si dhe shmangien e shperdorimit , keqperdorimit dhe vjedhjes se pasurise

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Pasqyrat Financiare

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 171,500.0 151,900.0 151,900.0

Shpenzime për njësi 49.0 49.0 49.0

Sasia Numër raportesh për planifiki

2015 2016 2017

3500 3100 3100

Përshkrimi Kane te bëjnë me vlerësimet periodike te performances, raportet e rialokimit te stafit, studimi I nevojave për trajtimin e punonjësve, mbajtja 

dhe administrimi I dokumentacionit te punonjësve te policisë

Objektivat

 0) Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat , zbatimi i 

proçedurave të rekrutimit per 500 kursante, rritjes se perfaqesimit te  femrave me synim rritjen graduale te pjesëmarrjes se tyre ne polici me 

25% , pjesëmarrjen ne te gjitha nivelet, identifikimi  e kapërcimin e barrierave ne fushen e rekrutimit , mbatjes per nje kohe te gjate te ecurise 

ne karriere, 1) Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat , 

zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 1000 kursante, rritjes se perfaqesimit te  femrave me synim rritjen graduale te pjesëmarrjes se tyre ne 

polici me 25% , pjesëmarrjen ne te gjitha nivelet, identifikimi  e kapërcimin e barrierave ne fushen e rekrutimit , mbatjes per nje kohe te gjate 

te ecurise ne karriere, 2) Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me 

detyrat , zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 1000 kursante, rritjes se perfaqesimit te  femrave me synim rritjen graduale te pjesëmarrjes se 

tyre ne polici me 25% , pjesëmarrjen ne te gjitha nivelet, identifikimi  e kapërcimin e barrierave ne fushen e rekrutimit , mbatjes per nje kohe te 

gjate te ecurise ne karriere, 3) Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me 

detyrat , zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 1000 kursante, rritjes se perfaqesimit te  femrave me synim rritjen graduale te pjesëmarrjes se 

tyre ne polici me 25% , pjesëmarrjen ne te gjitha nivelet, identifikimi  e kapërcimin e barrierave ne fushen e rekrutimit , mbatjes per nje kohe te 

gjate te ecurise ne karriere,

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte për planifikimin dhe monitorimin e burimeve njerëzore

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Sasia 12.9 -11.4 0

Totali i Shpenzimeve 12.9 -11.4 0



% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti K

Viti Aktual

2014

200

mijëra lekë 2,600.0

mijëra lekë 13.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti M

Viti Aktual

2014

2500

mijëra lekë 156,003.0

mijëra lekë 62.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti N

Totali i Shpenzimeve 2,600.0 1,950.0 1,950.0

Shpenzime për njësi 13.0 13.0 13.0

Sasia Numër procesesh rekrutimi te

2015 2016 2017

200 150 150

Përshkrimi Proc. te shpalljes se vendeve te lira te punës, intervist., pranimit dhe emërimit te pers. në përputhje me Ligjin e Policise dhe Ligj. e Shërb. 

Civil duke rritur pjes. e femrave ne pol. me 1 % te nr. te pergjith duke bere ne fund te vitit 11% te efektivit

Objektivat

 0) Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat , zbatimi i 

proçedurave të rekrutimit per 500 kursante, rritjes se perfaqesimit te  femrave me synim rritjen graduale te pjesëmarrjes se tyre ne polici me 

25% , pjesëmarrjen ne te gjitha nivelet, identifikimi  e kapërcimin e barrierave ne fushen e rekrutimit , mbatjes per nje kohe te gjate te ecurise 

ne karriere, 1) Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat , 

zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 1000 kursante, rritjes se perfaqesimit te  femrave me synim rritjen graduale te pjesëmarrjes se tyre ne 

polici me 25% , pjesëmarrjen ne te gjitha nivelet, identifikimi  e kapërcimin e barrierave ne fushen e rekrutimit , mbatjes per nje kohe te gjate 

te ecurise ne karriere, 2) Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me 

detyrat , zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 1000 kursante, rritjes se perfaqesimit te  femrave me synim rritjen graduale te pjesëmarrjes se 

tyre ne polici me 25% , pjesëmarrjen ne te gjitha nivelet, identifikimi  e kapërcimin e barrierave ne fushen e rekrutimit , mbatjes per nje kohe te 

gjate te ecurise ne karriere, 3) Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me 

detyrat , zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 1000 kursante, rritjes se perfaqesimit te  femrave me synim rritjen graduale te pjesëmarrjes se 

tyre ne polici me 25% , pjesëmarrjen ne te gjitha nivelet, identifikimi  e kapërcimin e barrierave ne fushen e rekrutimit , mbatjes per nje kohe te 

gjate te ecurise ne karriere,

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Procedura Rekrutimi te personeli

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 95,746.0 103,400.0 108,400.0

Shpenzime për njësi 59.51 59.77 59.89

Sasia Numër poste hyrje ne funksio

2015 2016 2017

1609 1730 1810

Përshkrimi Mirëmbajtja dhe sigurimi i një funksionimi normal dhe pa ndërprerje te sistemit te administrimit total te informacionit  dhe përditësimi i tij ne 

njësite shpenzuese duke realizuar azhornimin e vazhdueshëm te infrastrukturës

Objektivat

 0) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komunikimit permes krijimit te kushteve per infrastruk. ne 30%, te 

informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne100%, 

te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmetimeve dhe komunikimeve  ne masen 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 1) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se 

komunikimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 30%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te 

transmetimeve dhe komunikimeve ne 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 

100%. 2) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komuniko. dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastr. ne 

40%, te informat. te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 

100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmeti. dhe komunikimeve  ne 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 3) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se komunikimit 

dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 40%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmet. te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmet. dhe 

komunik. 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Poste hyrje ne Sistemin TIMS

Sasia 0 -25 0

Totali i Shpenzimeve 0 -25 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Implementimi ne Drejtorinë e Përgjithshme dhe Drejtoritë e Policisë ne Qarqe te një sistemi funksional te RMIS duke siguruar përmirësimin 

cilësor dhe sasior te moduleve te tij te burimeve njerëzore.

 0) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komunikimit permes krijimit te kushteve per infrastruk. ne 30%, te 

informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne100%, 

te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmetimeve dhe komunikimeve  ne masen 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 1) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se 

-4.6 0.4 0.2

Shpenzime jashtë projekteve

Poste hyrje ne Sistemin RMIS

Sasia -35.6 7.5 4.6

Totali i Shpenzimeve -38.6 8 4.8

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

200

mijëra lekë 6,146.0

mijëra lekë 30.73

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti O

Viti Aktual

2014

360

mijëra lekë 37,840.0

mijëra lekë 105.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti P

Viti Aktual

2014

63

Totali i Shpenzimeve 8,401.0 6,146.0 6,146.0

Shpenzime për njësi 30.55 30.73 30.73

Sasia Numër poste hyrje ne funksio

2015 2016 2017

275 200 200

Objektivat

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 1) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se 

komunikimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 30%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te 

transmetimeve dhe komunikimeve ne 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 

100%. 2) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komuniko. dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastr. ne 

40%, te informat. te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 

100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmeti. dhe komunikimeve  ne 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 3) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se komunikimit 

dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 40%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmet. te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmet. dhe 

komunik. 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 37,839.0 14,711.0 26,515.0

Shpenzime për njësi 105.11 40.86 73.65

Sasia Numër postesh hyrje ne funk

2015 2016 2017

360 360 360

Përshkrimi Permiresimi i Sist. MEMEX ne DPP dhe DPQ si sistem i Menaxh. te info. te klasifik Kriminal duke siguruar përmir. cilësor dhe sasior permes 

përditësimit te vazhd. te softeve te serverave, rrjetit, sist. kompjut. dhe nevojave për trajnim te vazhd. te stafit.

Objektivat

 0) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komunikimit permes krijimit te kushteve per infrastruk. ne 30%, te 

informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne100%, 

te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmetimeve dhe komunikimeve  ne masen 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 1) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se 

komunikimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 30%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te 

transmetimeve dhe komunikimeve ne 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 

100%. 2) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komuniko. dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastr. ne 

40%, te informat. te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 

100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmeti. dhe komunikimeve  ne 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 3) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se komunikimit 

dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 40%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmet. te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmet. dhe 

komunik. 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-0.6 0.6 0

Shpenzime jashtë projekteve

Poste hyrje ne Sistemit MEMEX

Sasia 37.5 -27.3 0

Totali i Shpenzimeve 36.7 -26.8 0

Shpenzime për njësi

Sasia Numër burimesh alternative

2015 2016 2017

63 63 63

Përshkrimi
Këto janë burime alternative (back-up) energjie ne stacionet e policisë për te siguruar funksionimin normal te rrjeteve te teknologjisë.

Objektivat

 0) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komunikimit permes krijimit te kushteve per infrastruk. ne 30%, te 

informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne100%, 

te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmetimeve dhe komunikimeve  ne masen 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 1) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se 

komunikimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 30%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te 

transmetimeve dhe komunikimeve ne 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 

100%. 2) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komuniko. dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastr. ne 

40%, te informat. te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 

100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmeti. dhe komunikimeve  ne 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 3) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se komunikimit 

dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 40%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmet. te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmet. dhe 

komunik. 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -61.1 80.2

Shpenzime jashtë projekteve

Burime Energjie te Mirëmbajtura dhe ne Funksionim

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -61.1 80.2

Shpenzime për njësi



mijëra lekë 26,198.0

mijëra lekë 415.84

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti Q

Viti Aktual

2014

2800

mijëra lekë 55,600.0

mijëra lekë 19.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti R

Viti Aktual

2014

1000

mijëra lekë 108,200.0

mijëra lekë 108.2

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti S

Totali i Shpenzimeve 26,198.0 16,198.0 21,198.0

Shpenzime për njësi 415.84 257.11 336.48

Totali i Shpenzimeve 55,600.0 55,326.0 55,326.0

Shpenzime për njësi 19.86 19.76 19.76

Sasia Numër poste pune ne funksio

2015 2016 2017

2800 2800 2800

Përshkrimi Ky është numri gjithsej i posteve PC (ekzistuese te mirëmbajtura dhe te reja) për përdoruesit fundor ne funksionim ne strukturat e policisë ne 

qendër dhe baze.

Objektivat

 0) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komunikimit permes krijimit te kushteve per infrastruk. ne 30%, te 

informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne100%, 

te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmetimeve dhe komunikimeve  ne masen 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 1) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se 

komunikimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 30%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te 

transmetimeve dhe komunikimeve ne 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 

100%. 2) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komuniko. dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastr. ne 

40%, te informat. te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 

100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmeti. dhe komunikimeve  ne 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 3) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se komunikimit 

dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 40%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmet. te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmet. dhe 

komunik. 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -38.2 30.9

Shpenzime jashtë projekteve

Poste PC  ne mirëfunksionim.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -38.2 30.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 108,200.0 108,200.0 108,200.0

Shpenzime për njësi 108.2 108.2 108.2

Sasia Numër postesh fundore telefo

2015 2016 2017

1000 1000 1000

Përshkrimi Ky është numri gjithsej i numrave telefonike (ekzistuese te mirëmbajtura dhe te reja) për përdoruesit fundor ne funksionim ne strukturat e 

policisë ne qendër dhe baze.

Objektivat

 0) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komunikimit permes krijimit te kushteve per infrastruk. ne 30%, te 

informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne100%, 

te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmetimeve dhe komunikimeve  ne masen 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 1) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se 

komunikimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 30%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te 

transmetimeve dhe komunikimeve ne 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 

100%. 2) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komuniko. dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastr. ne 

40%, te informat. te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 

100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmeti. dhe komunikimeve  ne 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 3) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se komunikimit 

dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 40%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmet. te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmet. dhe 

komunik. 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -0.5 0

Shpenzime jashtë projekteve

Numra telefonike funksional per sistemin Voip

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -0.5 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Ky është program qe eshte implementuar nga Drejtoria e TI tek te gjitha strukturat e Njësive Rrugore te Policisë se Shtetit duke synuar 

lehtësimin e arkëtimit te gjobave te automjeteve dhe duke automatizuar ketë shërbim.

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Programi i gjobave

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

29

mijëra lekë 48,480.0

mijëra lekë 1,671.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti T

Viti Aktual

2014

72

mijëra lekë 122,604.0

mijëra lekë 1,702.83

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti U

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 2,006.0

mijëra lekë 501.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 48,480.0 48,480.0 48,480.0

Shpenzime për njësi 1,671.72 1,671.72 1,671.72

Sasia Numër postesh hyrëse  funks

2015 2016 2017

29 29 29

Objektivat

 0) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komunikimit permes krijimit te kushteve per infrastruk. ne 30%, te 

informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne100%, 

te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmetimeve dhe komunikimeve  ne masen 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 1) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se 

komunikimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 30%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te 

transmetimeve dhe komunikimeve ne 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 

100%. 2) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komuniko. dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastr. ne 

40%, te informat. te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 

100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmeti. dhe komunikimeve  ne 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 3) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se komunikimit 

dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 40%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmet. te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmet. dhe 

komunik. 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 122,604.0 122,604.0 122,604.0

Shpenzime për njësi 1,702.83 1,702.83 1,702.83

Sasia Numër postesh hyrëse  funks

2015 2016 2017

72 72 72

Përshkrimi Ky është program qe do te implementohet nga Drejtoria e TI tek te gjitha strukturat e Drejtorive te Policisë ne Qarqe, Komisariate dhe PKK 

duke synyar lehtësimin dhe automatizimin e informacionit rreth personave qe shoqërohen, ndalohen apo arrestohen

Objektivat

 0) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komunikimit permes krijimit te kushteve per infrastruk. ne 30%, te 

informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne100%, 

te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmetimeve dhe komunikimeve  ne masen 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 1) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se 

komunikimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 30%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te 

transmetimeve dhe komunikimeve ne 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 

100%. 2) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komuniko. dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastr. ne 

40%, te informat. te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 

100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmeti. dhe komunikimeve  ne 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 3) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se komunikimit 

dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 40%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmet. te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmet. dhe 

komunik. 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Programi  Personave te Shoqëruar, Ndaluar/Arrestuar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,006.0 2,006.0 2,006.0

Shpenzime për njësi 501.5 501.5 501.5

Sasia Numër raportesh

2015 2016 2017

4 4 4

Përshkrimi Kordinimi dhe raportimi ne lidhje me ecurinë e katër projekteve te huaja: Misioni I Asistencës se BE PAMECA IV,  Rinovimi I QFP-se, 

Rinovimi i Rep RENEA, Ndertimi i PKK Hani Hotit dhe Morine).

Objektivat
 0) Koordinimi i katër projekteve te huaja mes përfituesve dhe donatoreve, për te maksimizuar vlerën e tyre. 1) Koordinimi i katër projekteve te 

huaja mes përfituesve dhe donatoreve, për te maksimizuar vlerën e tyre 2) Koordinimi i katër projekteve te huaja mes përfituesve dhe 

donatoreve, për te maksimizuar vlerën e tyre. 3) Koordinimi i katër projekteve te huaja mes përfituesve dhe donatoreve, për te maksimizuar 

vlerën e tyre.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte te koordinimit te Projekteve te huaja

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

0 0 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



 Projekti 02240

 Produkti V

Viti Aktual

2014

500

mijëra lekë 28,264.0

mijëra lekë 56.53

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti W

Viti Aktual

2014

500

mijëra lekë 28,264.0

mijëra lekë 56.53

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti X

Totali i Shpenzimeve 16,958.0 11,306.0 11,306.0

Shpenzime për njësi 56.53 56.53 56.53

Sasia Numër rekrutesh te trajnuar

2015 2016 2017

300 200 200

Përshkrimi
Trajnim i punonjësve të rinj në Shkollën Bazë të Policisë, kursi 1 vjeçar

Objektivat

 0) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo shtim të organikë; 

Trajnimin  e specializuar dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbashk me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të 

org. dhe trafiqeve të paligj., në 68% . Zhvillimit/shtimit te kapacit. te reja per trajnim nëpërmjet hartimit të curriculave, rikonstr. dhe rinov. të 

paisj.  të sallave  të trajnimit në 70% 1) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e 

përgjith., për çdo shtim të organikës; Trajnimin  e specializ. dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbash. me agjensitë e tjera 

të zbatimit të ligjit kundër krimit të org., trafiqeve të paligj. dhe korrupsionit në 69%. zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim 

nepermjet hartimit te curriculave, rikons. dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajn. ne  85%. 2) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në  

100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo shtim të org.; Trajnimin  e spec. dhe avancuar të personelit, me 

përparësi trajnimet e përbash. me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. trafiqeve të paligj. dhe korrups. në 70%, 

zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të 

trajnimit ne masen 90%. 3) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërb. në  100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo 

shtim të org; Trajnimin  e spec. dhe avanc. të personelit, me përparësi trajnimet e përbashk. me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër 

krimit të organiz., trafiq. të paligj. dhe korrupsionit, në 73%, zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te 

curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajnimit ne 95% .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Rekrute te trajnuar

Totali i Shpenzimeve 16,958.0 11,306.0 11,306.0

Shpenzime për njësi 56.53 56.53 56.53

Sasia Numër rekrutesh te trajnuar

2015 2016 2017

300 200 200

Përshkrimi Trajnim i punonjësve të rinj ne terren , patrulle e përgjithshme  , afati kohor 1 vit, Trajnimi ne terren do te organizohet prane Drejtorise se 

Policise Qarkut Tirane

Objektivat

 0) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo shtim të organikë; 

Trajnimin  e specializuar dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbashk me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të 

org. dhe trafiqeve të paligj., në 68% . Zhvillimit/shtimit te kapacit. te reja per trajnim nëpërmjet hartimit të curriculave, rikonstr. dhe rinov. të 

paisj.  të sallave  të trajnimit në 70% 1) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e 

përgjith., për çdo shtim të organikës; Trajnimin  e specializ. dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbash. me agjensitë e tjera 

të zbatimit të ligjit kundër krimit të org., trafiqeve të paligj. dhe korrupsionit në 69%. zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim 

nepermjet hartimit te curriculave, rikons. dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajn. ne  85%. 2) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në  

100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo shtim të org.; Trajnimin  e spec. dhe avancuar të personelit, me 

përparësi trajnimet e përbash. me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. trafiqeve të paligj. dhe korrups. në 70%, 

zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të 

trajnimit ne masen 90%. 3) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërb. në  100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo 

shtim të org; Trajnimin  e spec. dhe avanc. të personelit, me përparësi trajnimet e përbashk. me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër 

krimit të organiz., trafiq. të paligj. dhe korrupsionit, në 73%, zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te 

curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajnimit ne 95% .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Trajnim i punonjësve të rinj ne terren, patrulle e përgjithshme

Sasia -40 -33.3 0

Totali i Shpenzimeve -40 -33.3 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Përfshin te gjitha trajnimet qe zhvillohen pas nivelit te shkollimit ,bazuar ne planin vjetor te trajnimeve te policisë se shtetit, Pjesëmarrës ne 

këto trajnime është i gjithë personeli i policie.

 0) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo shtim të organikë; 

Trajnimin  e specializuar dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbashk me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të 

org. dhe trafiqeve të paligj., në 68% . Zhvillimit/shtimit te kapacit. te reja per trajnim nëpërmjet hartimit të curriculave, rikonstr. dhe rinov. të 

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Trajnim i vazhdueshëm profesional

Sasia -40 -33.3 0

Totali i Shpenzimeve -40 -33.3 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

1500

mijëra lekë 19,786.0

mijëra lekë 13.19

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti Y

Viti Aktual

2014

9915

mijëra lekë 4,346.0

mijëra lekë 0.44

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti Z

Viti Aktual

2014

70

Totali i Shpenzimeve 26,000.0 31,200.0 32,500.0

Shpenzime për njësi 13.0 13.0 13.0

Sasia Numër efektivash te trajnuar

2015 2016 2017

2000 2400 2500

Objektivat

org. dhe trafiqeve të paligj., në 68% . Zhvillimit/shtimit te kapacit. te reja per trajnim nëpërmjet hartimit të curriculave, rikonstr. dhe rinov. të 

paisj.  të sallave  të trajnimit në 70% 1) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e 

përgjith., për çdo shtim të organikës; Trajnimin  e specializ. dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbash. me agjensitë e tjera 

të zbatimit të ligjit kundër krimit të org., trafiqeve të paligj. dhe korrupsionit në 69%. zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim 

nepermjet hartimit te curriculave, rikons. dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajn. ne  85%. 2) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në  

100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo shtim të org.; Trajnimin  e spec. dhe avancuar të personelit, me 

përparësi trajnimet e përbash. me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. trafiqeve të paligj. dhe korrups. në 70%, 

zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të 

trajnimit ne masen 90%. 3) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërb. në  100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo 

shtim të org; Trajnimin  e spec. dhe avanc. të personelit, me përparësi trajnimet e përbashk. me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër 

krimit të organiz., trafiq. të paligj. dhe korrupsionit, në 73%, zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te 

curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajnimit ne 95% .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 4,346.0 4,346.0 4,346.0

Shpenzime për njësi 0.44 0.44 0.44

Sasia Numër personash te trajnuar

2015 2016 2017

9915 9915 9915

Përshkrimi Punonjës policie te trajnuar ne kursin e detyruar ne shërbim (24 orë në vit , nga këto 12 orë përgatitje për qitje dhe qitje për çdo punonjës 

policie)

Objektivat

 0) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo shtim të organikë; 

Trajnimin  e specializuar dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbashk me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të 

org. dhe trafiqeve të paligj., në 68% . Zhvillimit/shtimit te kapacit. te reja per trajnim nëpërmjet hartimit të curriculave, rikonstr. dhe rinov. të 

paisj.  të sallave  të trajnimit në 70% 1) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e 

përgjith., për çdo shtim të organikës; Trajnimin  e specializ. dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbash. me agjensitë e tjera 

të zbatimit të ligjit kundër krimit të org., trafiqeve të paligj. dhe korrupsionit në 69%. zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim 

nepermjet hartimit te curriculave, rikons. dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajn. ne  85%. 2) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në  

100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo shtim të org.; Trajnimin  e spec. dhe avancuar të personelit, me 

përparësi trajnimet e përbash. me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. trafiqeve të paligj. dhe korrups. në 70%, 

zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të 

trajnimit ne masen 90%. 3) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërb. në  100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo 

shtim të org; Trajnimin  e spec. dhe avanc. të personelit, me përparësi trajnimet e përbashk. me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër 

krimit të organiz., trafiq. të paligj. dhe korrupsionit, në 73%, zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te 

curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajnimit ne 95% .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-1.4 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Punonjës policie te trajnuar ne shërbim

Sasia 33.3 20 4.2

Totali i Shpenzimeve 31.4 20 4.2

Shpenzime për njësi

Sasia Numër personash te trajnuar

2015 2016 2017

70 70 70

Përshkrimi
Punonjës efektive te policisë se shtetit te cilët ju nënshtrohen programeve speciale afatshkurtra te trajnimit jashtë vendit.

Objektivat

 0) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo shtim të organikë; 

Trajnimin  e specializuar dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbashk me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të 

org. dhe trafiqeve të paligj., në 68% . Zhvillimit/shtimit te kapacit. te reja per trajnim nëpërmjet hartimit të curriculave, rikonstr. dhe rinov. të 

paisj.  të sallave  të trajnimit në 70% 1) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e 

përgjith., për çdo shtim të organikës; Trajnimin  e specializ. dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbash. me agjensitë e tjera 

të zbatimit të ligjit kundër krimit të org., trafiqeve të paligj. dhe korrupsionit në 69%. zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim 

nepermjet hartimit te curriculave, rikons. dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajn. ne  85%. 2) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në  

100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo shtim të org.; Trajnimin  e spec. dhe avancuar të personelit, me 

përparësi trajnimet e përbash. me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. trafiqeve të paligj. dhe korrups. në 70%, 

zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të 

trajnimit ne masen 90%. 3) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërb. në  100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo 

shtim të org; Trajnimin  e spec. dhe avanc. të personelit, me përparësi trajnimet e përbashk. me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër 

krimit të organiz., trafiq. të paligj. dhe korrupsionit, në 73%, zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te 

curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajnimit ne 95% .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Te trajnuar jashtë vendit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



mijëra lekë 2,804.0

mijëra lekë 40.06

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti AA

Viti Aktual

2014

175

mijëra lekë 42,776.0

mijëra lekë 244.43

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04448

 Produkti AB

Viti Aktual

2014

105

mijëra lekë 30,000.0

mijëra lekë 285.71

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04449

 Produkti AC

Totali i Shpenzimeve 2,804.0 2,804.0 2,804.0

Shpenzime për njësi 40.06 40.06 40.06

Totali i Shpenzimeve 45,140.0 46,360.0 48,800.0

Shpenzime për njësi 244.0 244.0 244.0

Sasia Numër qen te trajtuar për stru

2015 2016 2017

185 190 200

Përshkrimi
Mbarështimi, trajnimi dhe përmirësimi racor i qenve të policisë

Objektivat

 0) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo shtim të organikë; 

Trajnimin  e specializuar dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbashk me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të 

org. dhe trafiqeve të paligj., në 68% . Zhvillimit/shtimit te kapacit. te reja per trajnim nëpërmjet hartimit të curriculave, rikonstr. dhe rinov. të 

paisj.  të sallave  të trajnimit në 70% 1) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e 

përgjith., për çdo shtim të organikës; Trajnimin  e specializ. dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbash. me agjensitë e tjera 

të zbatimit të ligjit kundër krimit të org., trafiqeve të paligj. dhe korrupsionit në 69%. zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim 

nepermjet hartimit te curriculave, rikons. dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajn. ne  85%. 2) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në  

100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo shtim të org.; Trajnimin  e spec. dhe avancuar të personelit, me 

përparësi trajnimet e përbash. me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. trafiqeve të paligj. dhe korrups. në 70%, 

zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të 

trajnimit ne masen 90%. 3) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërb. në  100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo 

shtim të org; Trajnimin  e spec. dhe avanc. të personelit, me përparësi trajnimet e përbashk. me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër 

krimit të organiz., trafiq. të paligj. dhe korrupsionit, në 73%, zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te 

curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajnimit ne 95% .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Qen policie ne kushte shërbimi

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 50,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 285.71

Sasia Numri i siteve ne funksionim 

2015 2016 2017

0 0 175

Përshkrimi Mirëmbajtja dhe sigurimi i një funksionimi normal dhe pa ndërprerje te sistemit DATACOM e cila është platforma mbi te cilën mbështetet 

transmetimi i informacionit ne Policinë e Shtetit.

Objektivat

 0) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komunikimit permes krijimit te kushteve per infrastruk. ne 30%, te 

informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne100%, 

te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmetimeve dhe komunikimeve  ne masen 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 1) Rritja e performances drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se 

komunikimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 30%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te 

transmetimeve dhe komunikimeve ne 30%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 

100%. 2) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknol. se komuniko. dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastr. ne 

40%, te informat. te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmetimeve te  te dhenave ne 

100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmeti. dhe komunikimeve  ne 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te 

funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%. 3) Rritja e perfor. drejt sistemit te dixhitalizimit te teknologjise se komunikimit 

dhe transmetimit nepermjet krijimit te kushteve per infrastrukturen ne 40%, te informatizimit te proceseve te punes duke ruajtur kerkesat e 

certifikimeve te sigurise dhe cilesise se transmet. te dhenave ne 100%, te rritjes se kapaciteteve dhe zgjerimit te rrjetit te transmet. dhe 

komunik. 40%, garantimin teknik, trajnim profesional te funksionimit e perdorimit te sistemeve dhe pajisjeve ne 100%.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-0.2 0 0

Sistemi i Transmetimit te te dhenave DATACOM

Sistemi i Transmetimit te te dhenave

Sasia 5.7 2.7 5.3

Totali i Shpenzimeve 5.5 2.7 5.3

Shpenzime për njësi

Përshkrimi

-100 0 0

Rinovimi i QFP

Rinovimi i QFP

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

1117

mijëra lekë 68,764.0

mijëra lekë 61.56

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04451

 Produkti AD

Viti Aktual

2014

600

mijëra lekë 10,000.0

mijëra lekë 16.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02240

 Produkti AE

Viti Aktual

Totali i Shpenzimeve 25,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 61.58 0.0 0.0

Sasia Numer paisjesh

2015 2016 2017

406 0 0

Përshkrimi
Rinovimi i QFP dhe mobilim i ambjenteve te rikonstruktuara ne QFP

Objektivat

 0) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo shtim të organikë; 

Trajnimin  e specializuar dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbashk me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të 

org. dhe trafiqeve të paligj., në 68% . Zhvillimit/shtimit te kapacit. te reja per trajnim nëpërmjet hartimit të curriculave, rikonstr. dhe rinov. të 

paisj.  të sallave  të trajnimit në 70% 1) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në 100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e 

përgjith., për çdo shtim të organikës; Trajnimin  e specializ. dhe avancuar të personelit, me përparësi trajnimet e përbash. me agjensitë e tjera 

të zbatimit të ligjit kundër krimit të org., trafiqeve të paligj. dhe korrupsionit në 69%. zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim 

nepermjet hartimit te curriculave, rikons. dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajn. ne  85%. 2) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërbim në  

100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo shtim të org.; Trajnimin  e spec. dhe avancuar të personelit, me 

përparësi trajnimet e përbash. me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër krimit të org. trafiqeve të paligj. dhe korrups. në 70%, 

zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të 

trajnimit ne masen 90%. 3) Realiz. te trajnimit të detyr. në shërb. në  100% çdo vit; Trajnimin çdo vit të personelit patrullë e përgjith, për çdo 

shtim të org; Trajnimin  e spec. dhe avanc. të personelit, me përparësi trajnimet e përbashk. me agjensitë e tjera të zbatimit të ligjit kundër 

krimit të organiz., trafiq. të paligj. dhe korrupsionit, në 73%, zhvillimit/shtimit te kapaciteteve te reja per trajnim nepermjet hartimit te 

curriculave, rikonstruktimit dhe rinovimit të paisjeve  të sallave  të trajnimit ne 95% .

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 16.67 0.0 0.0

Sasia numer paisjesh

2015 2016 2017

600 0 0

Përshkrimi
Blerje paisje e orendi zyre per kompletimin e  Zyrave te Policise se Shtetit

Objektivat

 0) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave 

per mallra e sherbime ne masen 3.6% me shume se viti 2013, ndërtimit/rikonstruksionit  te 18.1% te objekteve te Rep RENEA dhe 

përfundimit te rregjistrit elektronik te armatimit.   1) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te 

shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.6% me shume se viti 2014, ndërtimit/rikonstruksionit  te 

18.1% te objekteve te Rep RENEA. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase operacionale ne masen 20%  2) Sigurimi i 

mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent te shërbimeve ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e 

sherbime ne masen 4.5% me shume se viti 2015,  ndërtimit/rikonstruksionit te 13.4% te sipërfaqes se ndertimit te Komisariatit te Nderhyrjes 

se Shpejte Tirane(Rep 712) dhe financimit te studim projektimit për një DPQ. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase 

operacionale ne masen 40% 3) Sigurimi i mallrave, shërbimeve e investimeve nëpërmjet menaxhimit efektiv dhe eficent  te shërbimeve 

ekonomike, plotësimit te nevojave per mallra e sherbime ne masen 0.8% me shume se viti 2016, rinovimit te 3% te mjeteve ne perdorim dhe 

financimit te studim projektimit për një DPQ. Permiresimi i shërbimit te autotransportit nepermjet qerase operacionale ne masen 10% 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Paisje e orendi zyrash

Paisje e Orendi Zyrash

Sasia -63.7 -100 0

Totali i Shpenzimeve -63.6 -100 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Integrimi i ceshtjeve gjinore ne politikat e Policise se shtetit , me qellim rritjen e perfaqesimt te grave ne te gjitha nivelet , identifikimi e 

kapercimi i barrierave ne fushen e rekrutimit dhe mbatjen per nje kohe te gjate e ecurise ne karriere te tyre

Objektivat

 0) Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat , zbatimi i 

proçedurave të rekrutimit per 500 kursante, rritjes se perfaqesimit te  femrave me synim rritjen graduale te pjesëmarrjes se tyre ne polici me 

25% , pjesëmarrjen ne te gjitha nivelet, identifikimi  e kapërcimin e barrierave ne fushen e rekrutimit , mbatjes per nje kohe te gjate te ecurise 

ne karriere, 1) Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me detyrat , 

zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 1000 kursante, rritjes se perfaqesimit te  femrave me synim rritjen graduale te pjesëmarrjes se tyre ne 

polici me 25% , pjesëmarrjen ne te gjitha nivelet, identifikimi  e kapërcimin e barrierave ne fushen e rekrutimit , mbatjes per nje kohe te gjate 

te ecurise ne karriere, 2) Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me 

detyrat , zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 1000 kursante, rritjes se perfaqesimit te  femrave me synim rritjen graduale te pjesëmarrjes se 

tyre ne polici me 25% , pjesëmarrjen ne te gjitha nivelet, identifikimi  e kapërcimin e barrierave ne fushen e rekrutimit , mbatjes per nje kohe te 

gjate te ecurise ne karriere, 3) Menaxhimi me cilësi dhe efektivitet i burimeve njerëzore, hartimi i organikave të përshtatshme ne përputhje me 

detyrat , zbatimi i proçedurave të rekrutimit per 1000 kursante, rritjes se perfaqesimit te  femrave me synim rritjen graduale te pjesëmarrjes se 

tyre ne polici me 25% , pjesëmarrjen ne te gjitha nivelet, identifikimi  e kapërcimin e barrierave ne fushen e rekrutimit , mbatjes per nje kohe te 

gjate te ecurise ne karriere,

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Integrimi i barazise gjinore ne politikat e Policise

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi



2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

C.11 Kodi i Grupit 17

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

02120

02150

02280

09430

Programi Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Totali i Shpenzimeve 23,300.0 46,600.0 46,600.0

Shpenzime për njësi 233.0 233.0 233.0

Sasia numer personash

2015 2016 2017

100 200 200

Ne kete program perfshihen planifikimi, menaxhimi dhe administrimi i detyrimeve financiare per administraten e Ministrise se Mbrojtjes, Shtabin i Pergjithshem i 

Forcave te Armatosura, Atashete Ushtarake, Misioni Ushtarak ne Bruksel, Inisiativat rajonale, Shtabet multinacionale te NATO-s, Stervitjet dhe Aktivitetet e 

perbashketa.

Te siguroje mbeshtetjen me burime financiare dhe materiale, infrastrukturen e duhur, kushtet normale per punen e aktivitetet e stafeve te MM, Shtabit te 

Pergjithshem te Forcave te Armatosura ,Formacioneve dhe Perfaqesuesve te Forcave te Armatosura shqiptare ne interes te realizimit te misionit.

Të kontribuojë në mireadministrimin, menaxhimin efektiv te fondeve dhe permbyshjen e detyrimeve financiare per persenelin e MM dhe SHPFA, Perfaqesite 

Ushtarake, Shtabet e NATO-s, sipas detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale dhe organizatat nderkombetare.

Arsimi Ushtarak Arsimimi, kualifikimi dhe stërvitja individuale e personelit oficer, nënoficer, ushtarë e civil të FA, 

mbështetja e stërvitjes dhe zhvillimi i bazës konceptuale doktrinore të FA, në funksion të 

përmbushjes së misionit kushtetues dhe detyrimeve për integrimin e plotë në NATO.

Forcat e Luftimit Struktura ,elemente,personel dhe kapacitete e aftesi ushtarake te organizuara ,pergatitura dhe 

stervitura ,per te kontrolluar ,parandaluar ,pergjigjur dhe vepruar ne mbrojtje te sigurise 

kombetare nga kercenime te mundshme,ushtarake,terroriste, ruajtja e ujrave detare dhe zbatimin 

e ligjshmerise ne det. dhe mbrojtjen  e hapesires ajrore. Forcat e Luftimit perfshijne Forcat 

Tokesore, Forcat Detare,dhe Forcat Ajrore.

Mbeshtetja e Luftimit Sigurimi i kapaciteteve të nevojshme për  mbështetjen  me shërbime të trupave të luftimit, të 

trupave të mbështetjes së luftimit dhe të komandave në kohë paqe,krize, e lufte në interes të  

plotësimit të misionit të tyre,si dhe mbështetja në operacione humanitare dhe misione 

ndërkombëtare

Bashkepuni Civilo - Ushtarak (AL-

CIMIC)

Bashkëpunimi me subjektet e popullsinë civile për sigurimin e mbështetjes, në përmbushjen e 

misionit të Brigadës së Mbështetjes Rajonale. Vlerësimi,  planifikimi dhe trajnimi i personelit të 

kësaj njësie, për Mbrojtjen Civile. Përgatitja dhe trajnimi i personeli dhe ekipeve të Bashkëpunimit 

Civilo-Ushtarak (CIMIC), për operacionet ndërkombëtare.Mbështetja e  strukturave shtetërore 

dhe pushtetit lokal, në rastet e Emergjencave Civile dhe ndihmës humanitare, marrëdheniet me 

publikun, medien dhe publikimet, si dhe materiale e paisje për personelin e Bashkëpunimit Civilo-

0 0 0

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes ka per mision ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave te veta ne perputhje me Kushtetuten, Strategjine e Sigurise 

Kombetare, Politiken e Mbrojtjes, Strategjine Ushtarake dhe ligjet e tjera te Republikes se Shqiperise per hartimin dhe zbatimin e politikave 

shetterore qe sigurojne mbrojtjes e vendit.

Planifikimi, Menaxhimi dhe 

Administrimi

Ne kete program perfshihen planifikimi, menaxhimi dhe administrimi i detyrimeve financiare per 

administraten e Ministrise se Mbrojtjes, Shtabin i Pergjithshem i Forcave te Armatosura, 

Atashete Ushtarake, Misioni Ushtarak ne Bruksel, Inisiativat rajonale, Shtabet multinacionale te 

NATO-s, Stervitjet dhe Aktivitetet e perbashketa.

Sasia 0 100 0

Totali i Shpenzimeve 0 100 0

Shpenzime për njësi



Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B.Produktet e Programit

 Projekti 00329

 Produkti A

Viti Aktual

2014

65

mijëra lekë 442,500.0

mijëra lekë 6,807.69

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00329

 Produkti B

Viti Aktual

 1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale.  2). Sigurimi 100% 

i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare.  3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive 

dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi  4). Përmirësimi i shërbimeve funksionale të TI dhe komunikimit. Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per 

realizimin e projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA  5). Sigurimi 100% i 

trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe 

misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA.

 1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale.  2). Sigurimi 100% 

i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare.  3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive 

dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi  4). Përmirësimi i shërbimeve funksionale të TI dhe komunikimit. Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per 

realizimin e projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA  5). Sigurimi 100% i 

trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe 

misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA.

 1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale.  2). Sigurimi 100% 

i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare.  3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive 

dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi  4). Përmirësimi i shërbimeve funksionale të TI dhe komunikimit. Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per 

realizimin e projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA  5). Sigurimi 100% i 

trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe 

misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA.

Përmirësimi i standardeve, për t'i unifikuar ato me strukturat homologe të vendeve të NATO-së.   Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerezore, financiare, 

materiale.

 1). Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare. Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv i burimeve njerëzore dhe materiale.  2). Sigurimi 100% 

i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare.  3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive 

dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi  4). Përmirësimi i shërbimeve funksionale të TI dhe komunikimit. Sigurimi i mbeshtetjes me burime financiare per 

realizimin e projekteve dhe modernizimin ne vazhdimesi te infrastruktures se nevojshme te Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA  5). Sigurimi 100% i 

trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe 

misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA.

Sasia 4.6 0 0

Totali i Shpenzimeve -10.1 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 397,700.0 397,700.0 397,700.0

Shpenzime për njësi 5,848.53 5,848.53 5,848.53

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Nmur

2015 2016 2017

68 68 68

Shpenzime jashtë projekteve

Personel ne Misionin ne Bruksel, strukturat ushtarake te NATO-s dhe Atashete Ushtarake

Përshkrimi
Personel ne Misionin ne Bruksel, strukturat ushtarake te NATO-s dhe Atashete Ushtarake

Objektivat
 0) Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare. 1) Sigurimi 

100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare. 2) Sigurimi 100% i 

burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare. 3) Sigurimi 100% i burimeve 

financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare.

Përshkrimi Mareveshje nderkombetare te nenshkruara nga Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i pergjithshem ku aderojne keto struktura per te cilat paguhen 

kuotizacione

Objektivat
 0) Sigurimi 100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare. 1) Sigurimi 

100% i burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare. 2) Sigurimi 100% i 

burimeve financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare. 3) Sigurimi 100% i burimeve 

financiare ndaj detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale e organizatat nderkombetare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-14.1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Mareveshje nderkombetare te nenshkruara



2014

17

mijëra lekë 236,000.0

mijëra lekë 13,882.35

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00329

 Produkti C

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 65,000.0

mijëra lekë 5,416.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00329

 Produkti D

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 398,500.0

mijëra lekë 33,208.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04560

 Produkti F

Viti Aktual

2014

5.5

mijëra lekë 2,500.0

mijëra lekë 454.55

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04579

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -6.8 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 220,000.0 220,000.0 220,000.0

Shpenzime për njësi 12,941.18 12,941.18 12,941.18

Sasia Numer

2015 2016 2017

17 17 17

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -75.4 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 16,000.0 16,000.0 16,000.0

Shpenzime për njësi 1,333.33 1,333.33 1,333.33

Sasia Periudhe

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi Punonjes te Administrates Publike qe perfitojne ne liste pritje dhe Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe trajtohen me pagese 

papunesie si pasoje e humbjes se vendit te punes

Objektivat  0) Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 1) Sigurimi 100 % i perfitimeve te 

ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 2) Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile 

nga aktet ligjire ne fuqi 3) Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-6.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Punonjes ne liste pritje & Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar ne Aparatin e MM dhe Shtabit te Pergjithshem

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 14.9 -8.3 -11.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 457,700.0 419,719.0 371,194.0

Shpenzime për njësi 38,141.67 34,976.58 30,932.83

Sasia Numer

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi Personel i Aparatit te MM, Shtabit te Pergjithshem te Forcave te Armatosura ne Republiken e Shqiperise i pergatitur per kryerjen e detyrave 

funksionale

Objektivat

 0) Sigurimi 100% i trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet 

përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA. 1) Sigurimi 100% i trajtimit financiar të 

ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet përmbushja e detyrimeve kushtetuese 

dhe misionit të Aparatit te MM & Shtabit te Pergjithshem te FA. 2) Sigurimi 100% i trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve 

civilë sipas akteve ligjore e nënligjore, nëpërmjet të cilës arrihet përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe misionit të Aparatit te MM & 

Shtabit te Pergjithshem te FA. 3) Sigurimi 100% i trajtimit financiar të ushtarakëve aktivë dhe punonjësve civilë sipas akteve ligjore e 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-75.4 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Personel ne  Aparatit e MM dhe Shtabit te Pergjithshem

Sasia 241.8 -94.7 0

Totali i Shpenzimeve 240 -64.7 -33.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 8,500.0 3,000.0 2,000.0

Shpenzime për njësi 452.13 3,000.0 2,000.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

18.8 1 1

Përshkrimi
USERS te programit apha financ per menaxhimin e shpenzimeve financiare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

14.9 -8.3 -11.6

Sistemi Automatizimit te shpenzimeve ne MM

USERS te programit apha financ

-0.5 563.5 -33.3

Permiresim Infrastruktures se MM/SHP(levizja QBO dhe QND)



 Produkti G

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04580

 Produkti H

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04581

 Produkti I

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04582

 Produkti J

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04583

 Produkti K

Viti Aktual

Sasia 0 0 50

Totali i Shpenzimeve 0 66.9 5.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 34,400.0 57,400.0 60,400.0

Shpenzime për njësi 17,200.0 28,700.0 20,133.33

Sasia numer

2015 2016 2017

2 2 3

Përshkrimi
Objekte te rikonstrukturuara ne ambjentet e MM/SHP tek garnizoni Skenderbej

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Objekte te rikonstrukturuara

Sasia 0 1140 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -25 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 16,000.0 12,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 64.0 3.87 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

250 3100 0

Përshkrimi
Karta identiteti te ushtarakut te prodhuara

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 66.9 -29.8

Karta identiteti te ushtarakut

Karta identiteti te ushtarakut te prodhuara

Sasia 0 -60 50

Totali i Shpenzimeve 0 -14.3 66.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 17,500.0 15,000.0 25,000.0

Shpenzime për njësi 3,500.0 7,500.0 8,333.33

Sasia numer

2015 2016 2017

5 2 3

Përshkrimi
sistemet SIMB,SAD,BULCOD te mirembajtuar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -94 -100

Mirembajtja dhe zhvillimii software i sistemit  SIMB,SAD,BULCOD, gjenerator, inventer

sistemet SIMB,SAD,BULCOD te mirembajtuar

Sasia 0 25 -20

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 2,500.0 2,000.0 2,500.0

Sasia numer

2015 2016 2017

4 5 4

Përshkrimi
Blerja e hardware dhe server

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 114.3 11.1

Blerje hardware,server

Blerja e hardware dhe server

Përshkrimi
Fondet per ASBE dhe NATINADS te alokuara

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -20 25

Fondet kombetare per ASBE dhe NATINADS

Fondet per ASBE dhe NATINADS te alokuara



2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Forcat e Luftimit

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00330

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -80.9 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 13,600.0 2,600.0 2,600.0

Shpenzime për njësi 13,600.0 2,600.0 2,600.0

Sasia projekte

2015 2016 2017

1 1 1

Shpenzime jashtë projekteve

 1). Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Repartet 1050, ne K-2 ne repartin 1010, 1040 ne K-3 ne Repartin 1030, ne K-4 ne rep.1020.  2).  Mbajtja e nivelit të 

aftësive operacionale K-3 për Flotiljen Detare dhe Qendren e Zhytjes. Për Qendren e Vëzhgimit Detar do të vazhdojë mbajtja e nivelit operacional  K-2 , mbajtja në 

të njejtin kapacitetet operacional të Sherbimit  Hidrografik për nxjerrjen dhe  përpunimin e të dhënave hidrolundrimore, Kantjeri Ndertimit  te Anijeve do të vazhdojë  

ndërtimin dhe prodhimin e anijes Butrinti.  3). Arritja e kapacitetit K-3 per Bazen Ajrore Farke, trajnimi i personelit fluturues dhe teknik, per te qene i afte te fluturoje 

dhe mirembaje helikopteret e rinj AS 532 AL, realizimi i operacioneve SAR, kompletimi i skuadriljes ajrore me helikopterin AS-532Al helikopter i permasave per 

transport te mesem (trupash, materialesh) Mbajtja e kapacitetit operacional K-4 per bazen Ajrore Kucove, dhe modernizimi i kesaj baze sipas masterplanit te 

miratuar.  4). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi  5). Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si 

vend i NATO-s per pjesemarje me trupa ne misionet nderkombetare

 1). Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Rep. 1050 ne K-2 ne repartin 1010 ne K-3 ne Repartin 1030,1040 dhe ne K-3 ne 1020.  2). Ruajtja e niveleve të 

aftësive operacionale për Flotiljen e Anijeve në K-3, kalimi i aftësive operacionale të QZH nga K-3 në K-2 dhe për QVD kalimi i nivelit të aftësive operacionale nga K-

2 në K-1. Kalimi në operacionalitet të anijes Butrinti. Rritja e kapaciteteve të SHH për nxjerrjen dhe përpunimin e të dhënave hidrolundrimore. Ruajtja e kapaciteteve 

ndërtuese të KNA.  3). Kalimi ne nivelin operacional K- 2 nga  K-3 per Bazen Ajrore Farke, pergatitja e piloteve dhe teknikeve per te marre pjese ne operacionet 

paqeruajtese te drejtuara nga NATO Mbajtja e nivelit operacional K-4 per bazen ajrore Kucove, si dhe  vazhdimi i modernizimit te kesaj baze sipas masterplanit te 

miratuar. Venia ne funksion te plote e qendres kontroll raportimit (CRC) dhe integrimi i saj me sistemet e mbrojtjes ajrore te NATO-s (NATINADS)  4). Sigurimi 100 

% i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi  5).  Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per 

pjesemarje me trupa ne misionet nderkombetare

 1). Arritja e niveleve  operacionale ne  K-2 ne Repartet 1040 e 1050, ne K-3 ne repartin 1010 dhe ne K-4 ne Repartin 1020, 1030.  2). Përmirësimi i kapaciteteve 

operacionale të përcaktuara që lidhen me Misionin e Rojës Bregdetare, kapaciteteve ndërtuese dhe riparuese në Kantierin Detar, Shërbimin Hidrografik, kapacitetet 

e transportit logjistik dhe përmirësime në infrastrukturën logjistike.  Mbajtja  e niveleve të aftësive operacionale për Flotiljen e anijeve K-3, QZH në K-2 dhe  për QVD 

në K-1  3). Kalimi ne nivelin operacional K-3 nga K-4 ne Bazen Ajrore Farke, Trajnimi I personelit fluturues dhe teknik  per te fluturuar dhe mirembajtur helikopteret e 

rinj AS 532 Al. Kompletimi i skuadriljes ajrore me helikopterin AS-532Al helikopter i permasave per transport te mesem (trupash, materialesh), Realizimi i 

operacioneve ne ndihme te popullsise dhe SAR. Arritja e nivelit operacional K-4 per Bazen Ajrore Kucove si dhe modernizimi i saj. Venia ne funksion te  qendres 

kontroll raportimit (CRC).  4). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi  5). Permbushja e detyrimeve dhe 

angazhimeve si vend i NATO-s per pjesemarje me trupa ne misionet nderkombetare

 1). Mbajtja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Rep.1050, do te arrihet ne K-2 ne repartin 1010 dhe ne K-3 ne Repartin 1020, 1030, 1040.  2). Futja e armatim te 

FD në anijet e klasit "ILIRIA" si dhe përmirësimin e ndjeshëm të kapaciteteve të Kantierit Detar. Kalimi i nivelit operacional në Flotilje nga K-3 në K-2, ruajtja e nivelit 

operacional të QZH në K-2 dhe QVD në K-1. Mbështetje me  pajisje për zbatimin e objetivave të kapaciteteve (CT). Përmirësimi I infrastrukturës së vendbazimeve.  

3).  Arrritja e nivelit operacional K-2 per Bazen ajrore Farke, pergatitja e piloteve dhe teknikeve per te marre pjese ne operacionet paqeruajtese te drejtuara nga 

NATO si dhe kalimin ne nivelin operacional K-3 nga K-4 per bazen Ajrore Kucove .Vazhdimi i modernizimit te kesaj baze sipas masterplanit te miratuar. Integrimi I 

Qendres kontroll raportimit (CRC) me sistemet e mbrojtjes ajrore te NATO-s (NATINADS) Marrja pjese ne operaciont humanitare dhe ato te kerkim shpetimit.  4). 

Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi  5). Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s 

per pjesemarje me trupa ne misionet nderkombetare

Struktura ,elemente,personel dhe kapacitete e aftesi ushtarake te organizuara ,pergatitura dhe stervitura ,per te kontrolluar ,parandaluar ,pergjigjur dhe vepruar ne 

mbrojtje te sigurise kombetare nga kercenime te mundshme,ushtarake,terroriste, ruajtja e ujrave detare dhe zbatimin e ligjshmerise ne det. dhe mbrojtjen  e 

hapesires ajrore. Forcat e Luftimit perfshijne Forcat Tokesore, Forcat Detare,dhe Forcat Ajrore.

Politika e këtij programi konsiston në sigurimin e një force luftimi operacionale të vogël të mirë stërvitur dhe profesionale të ndërveprueshme me NATO-n dhe me 

vendet e rajonit . Kjo forcë të jetë e aftë  për të kryer operacione luftarake dhe humanitare për të përmbushur detyrimet kushtetuese për mbrojtjen e vendit,forcimin e 

sigurisë në rajon e më gjerë si dhe mbështetjen e autoriteteve lokale për emergjencat civile, si dhe plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga anëtarësimi në NATO në 

misione.

k-1) -kapacitet i plote operacional (Plotesimi 90% me personel, pajisje, trajnime, stervitje dhe resurse); k-2) -kapacitet baze operacional (Plotesimi 80-90% me 

personel, pajisje, trajnime, stervitje dhe resurse); k-3) -kapacitet i kufizuar operacional (Plotesimi 70-80% me personel, pajisje, trajnime, stervitje dhe resurse); k-4) -

kapacitet fillestar operacional (Plotesimi 50-70% me personel, pajisje, trajnime, stervitje dhe resurse); k-5) -jo operacional (Plotesimi me pak se 50% me personel, 

pajisje, trajnime, stervitje dhe resurse).

0 -80.9 0

Qëllimi i politikes së programit është të zhvilloje kapacitete operacionale me forca të luftimit  (FT, FD dhe FA) dhe mbështetje sipas standardeve te NATO-s, për 

përmbushjen e detyrimeve kushtetuese për mbrojtjen dhe ruajtjen e kufijve territoriale te vendit. Rritja dhe angazhimi i kontributit për operacionet ne mbështetje te 

paqes, emergjencat. Sigurimi I kapaciteteve maksimale të një Force mbështetëse të luftimit, të pajisur dhe stërvitur për kryerjen e operacioneve luftarake, 

joluftarake, të emergjencave humanitare e të shërbimit SAR. Rritja dhe zhvillimi I kapaciteteve për kontribut në operacionet në mbështetje të paqes dhe detyrimeve 

të NATO-s.



 Produkti A

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 1,212,500.0

mijëra lekë 101,041.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02662

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 2,337,700.0

mijëra lekë 2,337,700.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03985

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 580,000.0

mijëra lekë 580,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00330

 Produkti B

Totali i Shpenzimeve 1,187,906.0 1,131,361.0 1,059,120.0

Shpenzime për njësi 98,992.17 94,280.08 88,260.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer

2015 2016 2017

12 12 12

Strukture e F.A.  (Reparti Ushtarak Nr.2000)  funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi
Reparti Ushtarak Nr.2000  funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si Komande e Forcave te Armatosura te R.Sh.

Objektivat

 0)  Mbajtja e nivelit të aftësive operacionale K-3 për Flotiljen Detare dhe Qendren e Zhytjes. Për Qendren e Vëzhgimit Detar do të vazhdojë 

mbajtja e nivelit operacional  K-2 , mbajtja në të njejtin kapacitetet operacional të Sherbimit  Hidrografik për nxjerrjen dhe  përpunimin e të 

dhënave hidrolundrimore, Kantjeri Ndertimit  te Anijeve do të vazhdojë  ndërtimin dhe prodhimin e anijes Butrinti. 1) Ruajtja e niveleve të 

aftësive operacionale për Flotiljen e Anijeve në K-3, kalimi i aftësive operacionale të QZH nga K-3 në K-2 dhe për QVD kalimi i nivelit të 

aftësive operacionale nga K-2 në K-1. Kalimi në operacionalitet të anijes Butrinti. Rritja e kapaciteteve të SHH për nxjerrjen dhe përpunimin e 

të dhënave hidrolundrimore. Ruajtja e kapaciteteve ndërtuese të KNA. 2) Përmirësimi i kapaciteteve operacionale të përcaktuara që lidhen 

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Cope

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Helikopter transporti shumerolesh, i blere per Forcen Ajrore ne funksion te realizimit te detyrave e te permbushjes se misionit.

Objektivat

 0) Arritja e kapacitetit K-3 per Bazen Ajrore Farke, trajnimi i personelit fluturues dhe teknik, per te qene i afte te fluturoje dhe mirembaje 

helikopteret e rinj AS 532 AL, realizimi i operacioneve SAR, kompletimi i skuadriljes ajrore me helikopterin AS-532Al helikopter i permasave 

per transport te mesem (trupash, materialesh) Mbajtja e kapacitetit operacional K-4 per bazen Ajrore Kucove, dhe modernizimi i kesaj baze 

sipas masterplanit te miratuar. 1) Kalimi ne nivelin operacional K- 2 nga  K-3 per Bazen Ajrore Farke, pergatitja e piloteve dhe teknikeve per te 

marre pjese ne operacionet paqeruajtese te drejtuara nga NATO Mbajtja e nivelit operacional K-4 per bazen ajrore Kucove, si dhe  vazhdimi i 

modernizimit te kesaj baze sipas masterplanit te miratuar. Venia ne funksion te plote e qendres kontroll raportimit (CRC) dhe integrimi i saj me 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-2 -4.8 -6.4

Blerje Helikopter transporti shumerolesh, Brigada Ajrore.

Helikopter transporti shumerolesh, i blere.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -2 -4.8 -6.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
TVSH dhe Takse Doganore per kryerje e detyrime qe kane lindur nga projekti i helikoptereve

Objektivat

 0) Arritja e kapacitetit K-3 per Bazen Ajrore Farke, trajnimi i personelit fluturues dhe teknik, per te qene i afte te fluturoje dhe mirembaje 

helikopteret e rinj AS 532 AL, realizimi i operacioneve SAR, kompletimi i skuadriljes ajrore me helikopterin AS-532Al helikopter i permasave 

per transport te mesem (trupash, materialesh) Mbajtja e kapacitetit operacional K-4 per bazen Ajrore Kucove, dhe modernizimi i kesaj baze 

sipas masterplanit te miratuar. 1) Kalimi ne nivelin operacional K- 2 nga  K-3 per Bazen Ajrore Farke, pergatitja e piloteve dhe teknikeve per te 

marre pjese ne operacionet paqeruajtese te drejtuara nga NATO Mbajtja e nivelit operacional K-4 per bazen ajrore Kucove, si dhe  vazhdimi i 

modernizimit te kesaj baze sipas masterplanit te miratuar. Venia ne funksion te plote e qendres kontroll raportimit (CRC) dhe integrimi i saj me 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

TVSH dhe Takse Doganore per projektin e helikoptereve

TVSH dhe Takse Doganore

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.1000/Komanda e Forces Tokesore funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si Komande e 

Forcave te Armatosura te R.Sh.

Objektivat
 0) Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Repartet 1050, ne K-2 ne repartin 1010, 1040 ne K-3 ne Repartin 1030, ne K-4 ne rep.1020. 1) 

Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Rep. 1050 ne K-2 ne repartin 1010 ne K-3 ne Repartin 1030,1040 dhe ne K-3 ne 1020. 2) Arritja e 

niveleve  operacionale ne  K-2 ne Repartet 1040 e 1050, ne K-3 ne repartin 1010 dhe ne K-4 ne Repartin 1020, 1030. 3) Mbajtja e niveleve  

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Reparti Ushtarak Nr.1000)  funksionale dhe ne gadishmeri

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 1,875,300.0

mijëra lekë 156,275.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00330

 Produkti C

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 755,200.0

mijëra lekë 62,933.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00330

 Produkti D

Viti Aktual

2014

56

mijëra lekë 22,000.0

mijëra lekë 392.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00330

 Produkti E

Viti Aktual

2014

6

mijëra lekë 182,000.0

mijëra lekë 30,333.33

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 1,915,590.0 2,168,415.0 2,041,049.0

Shpenzime për njësi 159,632.5 180,701.25 170,087.42

Sasia Periudhe kalendarike

2015 2016 2017

12 12 12

niveleve  operacionale ne  K-2 ne Repartet 1040 e 1050, ne K-3 ne repartin 1010 dhe ne K-4 ne Repartin 1020, 1030. 3) Mbajtja e niveleve  

operacionale ne  K-1 ne Rep.1050, do te arrihet ne K-2 ne repartin 1010 dhe ne K-3 ne Repartin 1020, 1030, 1040.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 845,280.0 802,463.0 754,120.0

Shpenzime për njësi 70,440.0 66,871.92 62,843.33

Sasia Periudhe kalendarike

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi
Reparti Ushtarak Nr.2000  funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si Komande e Forcave te Armatosura te R.Sh.

Objektivat

 0) Arritja e kapacitetit K-3 per Bazen Ajrore Farke, trajnimi i personelit fluturues dhe teknik, per te qene i afte te fluturoje dhe mirembaje 

helikopteret e rinj AS 532 AL, realizimi i operacioneve SAR, kompletimi i skuadriljes ajrore me helikopterin AS-532Al helikopter i permasave 

per transport te mesem (trupash, materialesh) Mbajtja e kapacitetit operacional K-4 per bazen Ajrore Kucove, dhe modernizimi i kesaj baze 

sipas masterplanit te miratuar. 1) Kalimi ne nivelin operacional K- 2 nga  K-3 per Bazen Ajrore Farke, pergatitja e piloteve dhe teknikeve per te 

marre pjese ne operacionet paqeruajtese te drejtuara nga NATO Mbajtja e nivelit operacional K-4 per bazen ajrore Kucove, si dhe  vazhdimi i 

modernizimit te kesaj baze sipas masterplanit te miratuar. Venia ne funksion te plote e qendres kontroll raportimit (CRC) dhe integrimi i saj me 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

2.1 13.2 -5.9

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Reparti Ushtarak Nr.3000)  funksionale dhe ne gadishmeri

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 2.1 13.2 -5.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 23,000.0 23,600.0 24,000.0

Shpenzime për njësi 353.85 363.08 369.23

Sasia Numer

2015 2016 2017

65 65 65

Përshkrimi
Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie dhe sigurime shoqerore si pasoje e humbjes se vendit te punes 

Objektivat  0) Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 1) Sigurimi 100 % i perfitimeve te 

ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 2) Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile 

nga aktet ligjire ne fuqi 3) Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

11.9 -5.1 -6

Shpenzime jashtë projekteve

Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese parunesie

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 11.9 -5.1 -6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 54,500.0 54,000.0 47,000.0

Shpenzime për njësi 27,250.0 27,000.0 23,500.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

2 2 2

Përshkrimi Pilote te Forcave Ajrore te Forcave te Armatosura ne R.Sh. te trajnuar per perdorimin e mjeteve te reja fluturuese ne organike te kesaj 

strukture 

Objektivat

 0) Arritja e kapacitetit K-3 per Bazen Ajrore Farke, trajnimi i personelit fluturues dhe teknik, per te qene i afte te fluturoje dhe mirembaje 

helikopteret e rinj AS 532 AL, realizimi i operacioneve SAR, kompletimi i skuadriljes ajrore me helikopterin AS-532Al helikopter i permasave 

per transport te mesem (trupash, materialesh) Mbajtja e kapacitetit operacional K-4 per bazen Ajrore Kucove, dhe modernizimi i kesaj baze 

sipas masterplanit te miratuar. 1) Kalimi ne nivelin operacional K- 2 nga  K-3 per Bazen Ajrore Farke, pergatitja e piloteve dhe teknikeve per te 

marre pjese ne operacionet paqeruajtese te drejtuara nga NATO Mbajtja e nivelit operacional K-4 per bazen ajrore Kucove, si dhe  vazhdimi i 

modernizimit te kesaj baze sipas masterplanit te miratuar. Venia ne funksion te plote e qendres kontroll raportimit (CRC) dhe integrimi i saj me 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-9.9 2.6 1.7

Shpenzime jashtë projekteve

Pilote te Forcave Ajrore te trajnuar

Sasia 16.1 0 0

Totali i Shpenzimeve 4.5 2.6 1.7

Shpenzime për njësi

Sasia -66.7 0 0



% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00330

 Produkti F

Viti Aktual

2014

85

mijëra lekë 431,000.0

mijëra lekë 5,070.59

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02662

 Produkti G

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03985

 Produkti H

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04599

 Produkti I

Totali i Shpenzimeve 650,180.0 422,455.0 422,455.0

Shpenzime për njësi 7,224.22 4,970.06 4,970.06

Sasia Numer

2015 2016 2017

90 85 85

Përshkrimi Ushtarake te Forcav te Armatosura te Republikes se Shqiperise pjesemares ne misione ushtarake nderkombetare ne kuadrin e detyrimeve 

dhe angazhimeve te NATO-s 

Objektivat
 0) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per pjesemarje me trupa ne misionet nderkombetare 1)  Permbushja e 

detyrimeve dhe angazhimeve si vend i NATO-s per pjesemarje me trupa ne misionet nderkombetare 2) Permbushja e detyrimeve dhe 

angazhimeve si vend i NATO-s per pjesemarje me trupa ne misionet nderkombetare 3) Permbushja e detyrimeve dhe angazhimeve si vend i 

NATO-s per pjesemarje me trupa ne misionet nderkombetare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-10.2 -0.9 -13

Shpenzime jashtë projekteve

Ushtarake ne misione ushtarake nderkombetare

Totali i Shpenzimeve -70.1 -0.9 -13

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 906,060.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 906,060.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi
helikopter transporti shume rolesh te blere nga Komanda e FA

Objektivat

 0) Arritja e kapacitetit K-3 per Bazen Ajrore Farke, trajnimi i personelit fluturues dhe teknik, per te qene i afte te fluturoje dhe mirembaje 

helikopteret e rinj AS 532 AL, realizimi i operacioneve SAR, kompletimi i skuadriljes ajrore me helikopterin AS-532Al helikopter i permasave 

per transport te mesem (trupash, materialesh) Mbajtja e kapacitetit operacional K-4 per bazen Ajrore Kucove, dhe modernizimi i kesaj baze 

sipas masterplanit te miratuar. 1) Kalimi ne nivelin operacional K- 2 nga  K-3 per Bazen Ajrore Farke, pergatitja e piloteve dhe teknikeve per te 

marre pjese ne operacionet paqeruajtese te drejtuara nga NATO Mbajtja e nivelit operacional K-4 per bazen ajrore Kucove, si dhe  vazhdimi i 

modernizimit te kesaj baze sipas masterplanit te miratuar. Venia ne funksion te plote e qendres kontroll raportimit (CRC) dhe integrimi i saj me 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

42.5 -31.2 0

Blerje Helikopter transporti shumerolesh, Brigada Ajrore.

helikopter transporti shume rolesh te blere

Sasia 5.9 -5.6 0

Totali i Shpenzimeve 50.9 -35 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 93,940.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 93,940.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi
TVSH dhe takse doganore e paguar

Objektivat

 0) Arritja e kapacitetit K-3 per Bazen Ajrore Farke, trajnimi i personelit fluturues dhe teknik, per te qene i afte te fluturoje dhe mirembaje 

helikopteret e rinj AS 532 AL, realizimi i operacioneve SAR, kompletimi i skuadriljes ajrore me helikopterin AS-532Al helikopter i permasave 

per transport te mesem (trupash, materialesh) Mbajtja e kapacitetit operacional K-4 per bazen Ajrore Kucove, dhe modernizimi i kesaj baze 

sipas masterplanit te miratuar. 1) Kalimi ne nivelin operacional K- 2 nga  K-3 per Bazen Ajrore Farke, pergatitja e piloteve dhe teknikeve per te 

marre pjese ne operacionet paqeruajtese te drejtuara nga NATO Mbajtja e nivelit operacional K-4 per bazen ajrore Kucove, si dhe  vazhdimi i 

modernizimit te kesaj baze sipas masterplanit te miratuar. Venia ne funksion te plote e qendres kontroll raportimit (CRC) dhe integrimi i saj me 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

TVSH dhe Takse Doganore per projektin e helikoptereve

TVSH dhe takse doganore e paguar

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

0 -100 0

Armatim i lehte municion dhe aksesor komp NRF

ARMATIM I LEHTE MUNICION DHE AKSESOR I BLERE PER NRF

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04600

 Produkti K

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04601

 Produkti L

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04602

 Produkti M

Viti Aktual

Totali i Shpenzimeve 84,000.0 8,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 7,000.0 8,000.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

12 1 0

Përshkrimi
ARMATIM I LEHTE MUNICION DHE AKSESOR I BLERE PER NRF

Objektivat
 0) Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Repartet 1050, ne K-2 ne repartin 1010, 1040 ne K-3 ne Repartin 1030, ne K-4 ne rep.1020. 1) 

Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Rep. 1050 ne K-2 ne repartin 1010 ne K-3 ne Repartin 1030,1040 dhe ne K-3 ne 1020. 2) Arritja e 

niveleve  operacionale ne  K-2 ne Repartet 1040 e 1050, ne K-3 ne repartin 1010 dhe ne K-4 ne Repartin 1020, 1030. 3) Mbajtja e niveleve  

operacionale ne  K-1 ne Rep.1050, do te arrihet ne K-2 ne repartin 1010 dhe ne K-3 ne Repartin 1020, 1030, 1040.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 0.0 104,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 9,454.55 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 11 0

Përshkrimi
armatim i lehtemunicion dhe aksesor i blere

Objektivat
 0) Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Repartet 1050, ne K-2 ne repartin 1010, 1040 ne K-3 ne Repartin 1030, ne K-4 ne rep.1020. 1) 

Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Rep. 1050 ne K-2 ne repartin 1010 ne K-3 ne Repartin 1030,1040 dhe ne K-3 ne 1020. 2) Arritja e 

niveleve  operacionale ne  K-2 ne Repartet 1040 e 1050, ne K-3 ne repartin 1010 dhe ne K-4 ne Repartin 1020, 1030. 3) Mbajtja e niveleve  

operacionale ne  K-1 ne Rep.1050, do te arrihet ne K-2 ne repartin 1010 dhe ne K-3 ne Repartin 1020, 1030, 1040.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 14.3 -100

Armatim i lehte municion dhe aksesor batalioni special

armatim i lehtemunicion dhe aksesor i blere

Sasia 0 -91.7 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -90.5 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 163,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 9,588.24 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 17 0

Përshkrimi
armatim i lehte municion dhe aksesor i blere

Objektivat
 0) Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Repartet 1050, ne K-2 ne repartin 1010, 1040 ne K-3 ne Repartin 1030, ne K-4 ne rep.1020. 1) 

Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Rep. 1050 ne K-2 ne repartin 1010 ne K-3 ne Repartin 1030,1040 dhe ne K-3 ne 1020. 2) Arritja e 

niveleve  operacionale ne  K-2 ne Repartet 1040 e 1050, ne K-3 ne repartin 1010 dhe ne K-4 ne Repartin 1020, 1030. 3) Mbajtja e niveleve  

operacionale ne  K-1 ne Rep.1050, do te arrihet ne K-2 ne repartin 1010 dhe ne K-3 ne Repartin 1020, 1030, 1040.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Armatim i lehte municion dhe aksesor batalioni i dyte e kembsorise

armatim i lehte municion dhe aksesor i blere

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Përshkrimi
armatim i lehte municion aksesor i blere

Objektivat
 0) Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Repartet 1050, ne K-2 ne repartin 1010, 1040 ne K-3 ne Repartin 1030, ne K-4 ne rep.1020. 1) 

Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Rep. 1050 ne K-2 ne repartin 1010 ne K-3 ne Repartin 1030,1040 dhe ne K-3 ne 1020. 2) Arritja e 

niveleve  operacionale ne  K-2 ne Repartet 1040 e 1050, ne K-3 ne repartin 1010 dhe ne K-4 ne Repartin 1020, 1030. 3) Mbajtja e niveleve  

operacionale ne  K-1 ne Rep.1050, do te arrihet ne K-2 ne repartin 1010 dhe ne K-3 ne Repartin 1020, 1030, 1040.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

armatim i lehte municion dhe aksesor batalioni komando

armatim i lehte municion aksesor i blere

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi



2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04603

 Produkti N

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04604

 Produkti O

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04605

 Produkti P

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 171,000.0 49,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 6,840.0 9,800.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

25 5 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 67,000.0 300,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 9,571.43 10,000.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 7 30

Përshkrimi
armatim i lehte municion dhe aksesor i blere

Objektivat
 0) Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Repartet 1050, ne K-2 ne repartin 1010, 1040 ne K-3 ne Repartin 1030, ne K-4 ne rep.1020. 1) 

Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Rep. 1050 ne K-2 ne repartin 1010 ne K-3 ne Repartin 1030,1040 dhe ne K-3 ne 1020. 2) Arritja e 

niveleve  operacionale ne  K-2 ne Repartet 1040 e 1050, ne K-3 ne repartin 1010 dhe ne K-4 ne Repartin 1020, 1030. 3) Mbajtja e niveleve  

operacionale ne  K-1 ne Rep.1050, do te arrihet ne K-2 ne repartin 1010 dhe ne K-3 ne Repartin 1020, 1030, 1040.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 43.3 -100

Armatim i lehte municion dhe aksesor batalioni i I,II dhe FA,FT

armatim i lehte municion dhe aksesor i blere

Sasia 0 -80 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -71.3 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 45,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 22,500.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

2 0 0

Përshkrimi
depo te armatim municionit te rikonstruktuara

Objektivat
 0) Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Repartet 1050, ne K-2 ne repartin 1010, 1040 ne K-3 ne Repartin 1030, ne K-4 ne rep.1020. 1) 

Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Rep. 1050 ne K-2 ne repartin 1010 ne K-3 ne Repartin 1030,1040 dhe ne K-3 ne 1020. 2) Arritja e 

niveleve  operacionale ne  K-2 ne Repartet 1040 e 1050, ne K-3 ne repartin 1010 dhe ne K-4 ne Repartin 1020, 1030. 3) Mbajtja e niveleve  

operacionale ne  K-1 ne Rep.1050, do te arrihet ne K-2 ne repartin 1010 dhe ne K-3 ne Repartin 1020, 1030, 1040.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 4.5

RIKONSTRUKSION I DEPOVE TE TE ARMATIM MUNICIONIT BAT.CPE.KOMANDO

depo te armatim municionit te rikonstruktuara

Sasia 0 0 328.6

Totali i Shpenzimeve 0 0 347.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 45,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 22,500.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 2 0

Përshkrimi
DEPO TE RIKONSTRUKTUARA

Objektivat
 0) Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Repartet 1050, ne K-2 ne repartin 1010, 1040 ne K-3 ne Repartin 1030, ne K-4 ne rep.1020. 1) 

Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Rep. 1050 ne K-2 ne repartin 1010 ne K-3 ne Repartin 1030,1040 dhe ne K-3 ne 1020. 2) Arritja e 

niveleve  operacionale ne  K-2 ne Repartet 1040 e 1050, ne K-3 ne repartin 1010 dhe ne K-4 ne Repartin 1020, 1030. 3) Mbajtja e niveleve  

operacionale ne  K-1 ne Rep.1050, do te arrihet ne K-2 ne repartin 1010 dhe ne K-3 ne Repartin 1020, 1030, 1040.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Rikonstruksion i depove te Poshnjes

DEPO TE RIKONSTRUKTUARA

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

0 0 -100

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi



 Projekti 04606

 Produkti Q

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04610

 Produkti R

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04611

 Produkti S

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04609

 Produkti T

Totali i Shpenzimeve 0.0 2,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 2,000.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 1 0

Përshkrimi
Cante mjekesore e blere per efektiva e forces tokesore

Objektivat
 0) Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Repartet 1050, ne K-2 ne repartin 1010, 1040 ne K-3 ne Repartin 1030, ne K-4 ne rep.1020. 1) 

Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Rep. 1050 ne K-2 ne repartin 1010 ne K-3 ne Repartin 1030,1040 dhe ne K-3 ne 1020. 2) Arritja e 

niveleve  operacionale ne  K-2 ne Repartet 1040 e 1050, ne K-3 ne repartin 1010 dhe ne K-4 ne Repartin 1020, 1030. 3) Mbajtja e niveleve  

operacionale ne  K-1 ne Rep.1050, do te arrihet ne K-2 ne repartin 1010 dhe ne K-3 ne Repartin 1020, 1030, 1040.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Cante mjekesore specialeI,II,III

Cante mjekesore e blere

Totali i Shpenzimeve 0.0 70,000.0 50,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 70,000.0 50,000.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 1 1

Përshkrimi
kanali i basenit te anijeve i perfunduar

Objektivat

 0)  Mbajtja e nivelit të aftësive operacionale K-3 për Flotiljen Detare dhe Qendren e Zhytjes. Për Qendren e Vëzhgimit Detar do të vazhdojë 

mbajtja e nivelit operacional  K-2 , mbajtja në të njejtin kapacitetet operacional të Sherbimit  Hidrografik për nxjerrjen dhe  përpunimin e të 

dhënave hidrolundrimore, Kantjeri Ndertimit  te Anijeve do të vazhdojë  ndërtimin dhe prodhimin e anijes Butrinti. 1) Ruajtja e niveleve të 

aftësive operacionale për Flotiljen e Anijeve në K-3, kalimi i aftësive operacionale të QZH nga K-3 në K-2 dhe për QVD kalimi i nivelit të 

aftësive operacionale nga K-2 në K-1. Kalimi në operacionalitet të anijes Butrinti. Rritja e kapaciteteve të SHH për nxjerrjen dhe përpunimin e 

të dhënave hidrolundrimore. Ruajtja e kapaciteteve ndërtuese të KNA. 2) Përmirësimi i kapaciteteve operacionale të përcaktuara që lidhen 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

THELLIMI I KANALIT TE BASENIT TE ANIJEVE TE KEPIT TE PALIT

kanali i basenit te anijeve i perfunduar

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 5,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 5,000.0 10,000.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 1 1

Përshkrimi
Limani i kepit te Palit i perfunduar per krijim e kushteve per anijet e FD

Objektivat

 0)  Mbajtja e nivelit të aftësive operacionale K-3 për Flotiljen Detare dhe Qendren e Zhytjes. Për Qendren e Vëzhgimit Detar do të vazhdojë 

mbajtja e nivelit operacional  K-2 , mbajtja në të njejtin kapacitetet operacional të Sherbimit  Hidrografik për nxjerrjen dhe  përpunimin e të 

dhënave hidrolundrimore, Kantjeri Ndertimit  te Anijeve do të vazhdojë  ndërtimin dhe prodhimin e anijes Butrinti. 1) Ruajtja e niveleve të 

aftësive operacionale për Flotiljen e Anijeve në K-3, kalimi i aftësive operacionale të QZH nga K-3 në K-2 dhe për QVD kalimi i nivelit të 

aftësive operacionale nga K-2 në K-1. Kalimi në operacionalitet të anijes Butrinti. Rritja e kapaciteteve të SHH për nxjerrjen dhe përpunimin e 

të dhënave hidrolundrimore. Ruajtja e kapaciteteve ndërtuese të KNA. 2) Përmirësimi i kapaciteteve operacionale të përcaktuara që lidhen 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -28.6

RIKONSTRUKSION I LIMANITTE KEPIT TE PALIT

Limani i kepit te Palit i perfunduar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -28.6

Shpenzime për njësi

Përshkrimi
perfundimi i sistemit te vezhgimit te hapesires detare

0 0 100

Vezhgim i hapesires detare

perfundimi i sistemit te vezhgimit te hapesires detare

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 100

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04612

 Produkti U

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04613

 Produkti V

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04614

 Produkti W

Viti Aktual

2014

0

Totali i Shpenzimeve 0.0 125,000.0 100,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 125,000.0 100,000.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 1 1

Objektivat

 0)  Mbajtja e nivelit të aftësive operacionale K-3 për Flotiljen Detare dhe Qendren e Zhytjes. Për Qendren e Vëzhgimit Detar do të vazhdojë 

mbajtja e nivelit operacional  K-2 , mbajtja në të njejtin kapacitetet operacional të Sherbimit  Hidrografik për nxjerrjen dhe  përpunimin e të 

dhënave hidrolundrimore, Kantjeri Ndertimit  te Anijeve do të vazhdojë  ndërtimin dhe prodhimin e anijes Butrinti. 1) Ruajtja e niveleve të 

aftësive operacionale për Flotiljen e Anijeve në K-3, kalimi i aftësive operacionale të QZH nga K-3 në K-2 dhe për QVD kalimi i nivelit të 

aftësive operacionale nga K-2 në K-1. Kalimi në operacionalitet të anijes Butrinti. Rritja e kapaciteteve të SHH për nxjerrjen dhe përpunimin e 

të dhënave hidrolundrimore. Ruajtja e kapaciteteve ndërtuese të KNA. 2) Përmirësimi i kapaciteteve operacionale të përcaktuara që lidhen 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 0.0 25,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 25,000.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 1 0

Përshkrimi
depo karburanti e ndertuar

Objektivat

 0) Arritja e kapacitetit K-3 per Bazen Ajrore Farke, trajnimi i personelit fluturues dhe teknik, per te qene i afte te fluturoje dhe mirembaje 

helikopteret e rinj AS 532 AL, realizimi i operacioneve SAR, kompletimi i skuadriljes ajrore me helikopterin AS-532Al helikopter i permasave 

per transport te mesem (trupash, materialesh) Mbajtja e kapacitetit operacional K-4 per bazen Ajrore Kucove, dhe modernizimi i kesaj baze 

sipas masterplanit te miratuar. 1) Kalimi ne nivelin operacional K- 2 nga  K-3 per Bazen Ajrore Farke, pergatitja e piloteve dhe teknikeve per te 

marre pjese ne operacionet paqeruajtese te drejtuara nga NATO Mbajtja e nivelit operacional K-4 per bazen ajrore Kucove, si dhe  vazhdimi i 

modernizimit te kesaj baze sipas masterplanit te miratuar. Venia ne funksion te plote e qendres kontroll raportimit (CRC) dhe integrimi i saj me 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -20

Ndertim depo karburanti nentokesor Kucove

depo karburanti e ndertuar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -20

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 35,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 35,000.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 1 0

Përshkrimi
hangari i rikonstrukturuar ne kucove

Objektivat

 0) Arritja e kapacitetit K-3 per Bazen Ajrore Farke, trajnimi i personelit fluturues dhe teknik, per te qene i afte te fluturoje dhe mirembaje 

helikopteret e rinj AS 532 AL, realizimi i operacioneve SAR, kompletimi i skuadriljes ajrore me helikopterin AS-532Al helikopter i permasave 

per transport te mesem (trupash, materialesh) Mbajtja e kapacitetit operacional K-4 per bazen Ajrore Kucove, dhe modernizimi i kesaj baze 

sipas masterplanit te miratuar. 1) Kalimi ne nivelin operacional K- 2 nga  K-3 per Bazen Ajrore Farke, pergatitja e piloteve dhe teknikeve per te 

marre pjese ne operacionet paqeruajtese te drejtuara nga NATO Mbajtja e nivelit operacional K-4 per bazen ajrore Kucove, si dhe  vazhdimi i 

modernizimit te kesaj baze sipas masterplanit te miratuar. Venia ne funksion te plote e qendres kontroll raportimit (CRC) dhe integrimi i saj me 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Rikonstruksion hangari Kucove

hangari i rikonstrukturuar

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Sasia numer

2015 2016 2017

0 2 0

Përshkrimi
realizimi i zhvendosje se hangareve nga Farka ne Kucove

Objektivat

 0) Arritja e kapacitetit K-3 per Bazen Ajrore Farke, trajnimi i personelit fluturues dhe teknik, per te qene i afte te fluturoje dhe mirembaje 

helikopteret e rinj AS 532 AL, realizimi i operacioneve SAR, kompletimi i skuadriljes ajrore me helikopterin AS-532Al helikopter i permasave 

per transport te mesem (trupash, materialesh) Mbajtja e kapacitetit operacional K-4 per bazen Ajrore Kucove, dhe modernizimi i kesaj baze 

sipas masterplanit te miratuar. 1) Kalimi ne nivelin operacional K- 2 nga  K-3 per Bazen Ajrore Farke, pergatitja e piloteve dhe teknikeve per te 

marre pjese ne operacionet paqeruajtese te drejtuara nga NATO Mbajtja e nivelit operacional K-4 per bazen ajrore Kucove, si dhe  vazhdimi i 

modernizimit te kesaj baze sipas masterplanit te miratuar. Venia ne funksion te plote e qendres kontroll raportimit (CRC) dhe integrimi i saj me 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Zhvendosja e dy hangareve nga Farka ne Kucove

realizimi i zhvendosje se hangareve

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi



mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04615

 Produkti X

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04616

 Produkti Y

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04617

 Produkti Z

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 0.0 40,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 20,000.0 0.0

Totali i Shpenzimeve 0.0 30,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 30,000.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 1 0

Përshkrimi
godina shumefunksionale e perfunduar

Objektivat

 0) Arritja e kapacitetit K-3 per Bazen Ajrore Farke, trajnimi i personelit fluturues dhe teknik, per te qene i afte te fluturoje dhe mirembaje 

helikopteret e rinj AS 532 AL, realizimi i operacioneve SAR, kompletimi i skuadriljes ajrore me helikopterin AS-532Al helikopter i permasave 

per transport te mesem (trupash, materialesh) Mbajtja e kapacitetit operacional K-4 per bazen Ajrore Kucove, dhe modernizimi i kesaj baze 

sipas masterplanit te miratuar. 1) Kalimi ne nivelin operacional K- 2 nga  K-3 per Bazen Ajrore Farke, pergatitja e piloteve dhe teknikeve per te 

marre pjese ne operacionet paqeruajtese te drejtuara nga NATO Mbajtja e nivelit operacional K-4 per bazen ajrore Kucove, si dhe  vazhdimi i 

modernizimit te kesaj baze sipas masterplanit te miratuar. Venia ne funksion te plote e qendres kontroll raportimit (CRC) dhe integrimi i saj me 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Ndertim godine shume funksionale ne Kucove

godina shumefunksionale e perfunduar

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 139,750.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 139,750.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 1 0

Përshkrimi
CRC e rikonstruktuar dhe kuadrati per parkim helikopteri

Objektivat

 0) Arritja e kapacitetit K-3 per Bazen Ajrore Farke, trajnimi i personelit fluturues dhe teknik, per te qene i afte te fluturoje dhe mirembaje 

helikopteret e rinj AS 532 AL, realizimi i operacioneve SAR, kompletimi i skuadriljes ajrore me helikopterin AS-532Al helikopter i permasave 

per transport te mesem (trupash, materialesh) Mbajtja e kapacitetit operacional K-4 per bazen Ajrore Kucove, dhe modernizimi i kesaj baze 

sipas masterplanit te miratuar. 1) Kalimi ne nivelin operacional K- 2 nga  K-3 per Bazen Ajrore Farke, pergatitja e piloteve dhe teknikeve per te 

marre pjese ne operacionet paqeruajtese te drejtuara nga NATO Mbajtja e nivelit operacional K-4 per bazen ajrore Kucove, si dhe  vazhdimi i 

modernizimit te kesaj baze sipas masterplanit te miratuar. Venia ne funksion te plote e qendres kontroll raportimit (CRC) dhe integrimi i saj me 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Rikonstruksion CRC dhe kuadrati per parkim helikopteri

CRC e rikonstruktuar

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 127,000.0 70,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 12,700.0 11,666.67

Sasia numer

2015 2016 2017

0 10 6

Përshkrimi
pajisje individuale dhe per kushte ekstreme moti te blera

Objektivat
 0) Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Repartet 1050, ne K-2 ne repartin 1010, 1040 ne K-3 ne Repartin 1030, ne K-4 ne rep.1020. 1) 

Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Rep. 1050 ne K-2 ne repartin 1010 ne K-3 ne Repartin 1030,1040 dhe ne K-3 ne 1020. 2) Arritja e 

niveleve  operacionale ne  K-2 ne Repartet 1040 e 1050, ne K-3 ne repartin 1010 dhe ne K-4 ne Repartin 1020, 1030. 3) Mbajtja e niveleve  

operacionale ne  K-1 ne Rep.1050, do te arrihet ne K-2 ne repartin 1010 dhe ne K-3 ne Repartin 1020, 1030, 1040.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

PAJISJE LUFTARAKE INDIVIDUALE+ PAJISJE PER KUSHTE EKSTREME

pajisje individuale dhe per kushte ekstreme moti te blera

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

0 0 -8.1

Sasia 0 0 -40

Totali i Shpenzimeve 0 0 -44.9

Shpenzime për njësi



 Projekti 04618

 Produkti AA

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02686

 Produkti AB

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04607

 Produkti AC

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04618

 Produkti AD

Totali i Shpenzimeve 0.0 35,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 8,750.0 0.0

Sasia NUMER

2015 2016 2017

0 4 0

Përshkrimi
PAJISJE LUFTARAKE DHE KOLEKTIVE TE BLERA

Objektivat
 0) Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Repartet 1050, ne K-2 ne repartin 1010, 1040 ne K-3 ne Repartin 1030, ne K-4 ne rep.1020. 1) 

Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Rep. 1050 ne K-2 ne repartin 1010 ne K-3 ne Repartin 1030,1040 dhe ne K-3 ne 1020. 2) Arritja e 

niveleve  operacionale ne  K-2 ne Repartet 1040 e 1050, ne K-3 ne repartin 1010 dhe ne K-4 ne Repartin 1020, 1030. 3) Mbajtja e niveleve  

operacionale ne  K-1 ne Rep.1050, do te arrihet ne K-2 ne repartin 1010 dhe ne K-3 ne Repartin 1020, 1030, 1040.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

pajisje luftarake individuale dhe kolektive per MADM

PAJISJE LUFTARAKE DHE KOLEKTIVE TE BLERA

Totali i Shpenzimeve 0.0 230,250.0 200,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 230,250.0 200,000.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 1 1

Përshkrimi
Projekti studimit te hapesires ajrore i perfunduar

Objektivat

 0) Arritja e kapacitetit K-3 per Bazen Ajrore Farke, trajnimi i personelit fluturues dhe teknik, per te qene i afte te fluturoje dhe mirembaje 

helikopteret e rinj AS 532 AL, realizimi i operacioneve SAR, kompletimi i skuadriljes ajrore me helikopterin AS-532Al helikopter i permasave 

per transport te mesem (trupash, materialesh) Mbajtja e kapacitetit operacional K-4 per bazen Ajrore Kucove, dhe modernizimi i kesaj baze 

sipas masterplanit te miratuar. 1) Kalimi ne nivelin operacional K- 2 nga  K-3 per Bazen Ajrore Farke, pergatitja e piloteve dhe teknikeve per te 

marre pjese ne operacionet paqeruajtese te drejtuara nga NATO Mbajtja e nivelit operacional K-4 per bazen ajrore Kucove, si dhe  vazhdimi i 

modernizimit te kesaj baze sipas masterplanit te miratuar. Venia ne funksion te plote e qendres kontroll raportimit (CRC) dhe integrimi i saj me 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Projekti i studimit te hapesires ajrore

Projekti studimit te hapesires ajrore i perfunduar

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 20,500.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 20,500.0

Sasia NUMER

2015 2016 2017

0 0 1

Përshkrimi
sistemi 'back up" i ndertuar per efektivat e FD

Objektivat

 0)  Mbajtja e nivelit të aftësive operacionale K-3 për Flotiljen Detare dhe Qendren e Zhytjes. Për Qendren e Vëzhgimit Detar do të vazhdojë 

mbajtja e nivelit operacional  K-2 , mbajtja në të njejtin kapacitetet operacional të Sherbimit  Hidrografik për nxjerrjen dhe  përpunimin e të 

dhënave hidrolundrimore, Kantjeri Ndertimit  te Anijeve do të vazhdojë  ndërtimin dhe prodhimin e anijes Butrinti. 1) Ruajtja e niveleve të 

aftësive operacionale për Flotiljen e Anijeve në K-3, kalimi i aftësive operacionale të QZH nga K-3 në K-2 dhe për QVD kalimi i nivelit të 

aftësive operacionale nga K-2 në K-1. Kalimi në operacionalitet të anijes Butrinti. Rritja e kapaciteteve të SHH për nxjerrjen dhe përpunimin e 

të dhënave hidrolundrimore. Ruajtja e kapaciteteve ndërtuese të KNA. 2) Përmirësimi i kapaciteteve operacionale të përcaktuara që lidhen 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -13.1

Ndertimi i sistemit "back up" te mjedisit te transmetimit te te dhenave te PRT

sistemi 'back up" i ndertuar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -13.1

Shpenzime për njësi

Përshkrimi
Pajisje luftarake individuale dhe kolektive per MADM te blera

Objektivat
 0) Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Repartet 1050, ne K-2 ne repartin 1010, 1040 ne K-3 ne Repartin 1030, ne K-4 ne rep.1020. 1) 

Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Rep. 1050 ne K-2 ne repartin 1010 ne K-3 ne Repartin 1030,1040 dhe ne K-3 ne 1020. 2) Arritja e 

0 0 0

pajisje luftarake individuale dhe kolektive per MADM

Pajisje luftarake individuale dhe kolektive per MADM te blera

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04608

 Produkti AE

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04620

 Produkti AF

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04621

 Produkti AG

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 30,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 7,500.0

Sasia NUMER

2015 2016 2017

0 0 4

Objektivat Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Rep. 1050 ne K-2 ne repartin 1010 ne K-3 ne Repartin 1030,1040 dhe ne K-3 ne 1020. 2) Arritja e 

niveleve  operacionale ne  K-2 ne Repartet 1040 e 1050, ne K-3 ne repartin 1010 dhe ne K-4 ne Repartin 1020, 1030. 3) Mbajtja e niveleve  

operacionale ne  K-1 ne Rep.1050, do te arrihet ne K-2 ne repartin 1010 dhe ne K-3 ne Repartin 1020, 1030, 1040.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 3,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 3,000.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 1

Përshkrimi
rrjeti i ujit te pijshem i rikonstruktuar me qellim permiresimin e kushteve per pune e jetese te efektivave

Objektivat

 0)  Mbajtja e nivelit të aftësive operacionale K-3 për Flotiljen Detare dhe Qendren e Zhytjes. Për Qendren e Vëzhgimit Detar do të vazhdojë 

mbajtja e nivelit operacional  K-2 , mbajtja në të njejtin kapacitetet operacional të Sherbimit  Hidrografik për nxjerrjen dhe  përpunimin e të 

dhënave hidrolundrimore, Kantjeri Ndertimit  te Anijeve do të vazhdojë  ndërtimin dhe prodhimin e anijes Butrinti. 1) Ruajtja e niveleve të 

aftësive operacionale për Flotiljen e Anijeve në K-3, kalimi i aftësive operacionale të QZH nga K-3 në K-2 dhe për QVD kalimi i nivelit të 

aftësive operacionale nga K-2 në K-1. Kalimi në operacionalitet të anijes Butrinti. Rritja e kapaciteteve të SHH për nxjerrjen dhe përpunimin e 

të dhënave hidrolundrimore. Ruajtja e kapaciteteve ndërtuese të KNA. 2) Përmirësimi i kapaciteteve operacionale të përcaktuara që lidhen 

me Misionin e Rojës Bregdetare, kapaciteteve ndërtuese dhe riparuese në Kantierin Detar, Shërbimin Hidrografik, kapacitetet e transportit 

logjistik dhe përmirësime në infrastrukturën logjistike.  Mbajtja  e niveleve të aftësive operacionale për Flotiljen e anijeve K-3, QZH në K-2 dhe  

për QVD në K-1 3) Futja e armatim te FD në anijet e klasit "ILIRIA" si dhe përmirësimin e ndjeshëm të kapaciteteve të Kantierit Detar. Kalimi i 

nivelit operacional në Flotilje nga K-3 në K-2, ruajtja e nivelit operacional të QZH në K-2 dhe QVD në K-1. Mbështetje me  pajisje për zbatimin 

e objetivave të kapaciteteve (CT). Përmirësimi I infrastrukturës së vendbazimeve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

RIKONSTRUKSION I RRJETIT TE UJIT TE PIJSHEM BRENDA BAZES P.LIMAN

rrjeti i ujit te pijshem i rikonstruktuar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 6,700.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 6,700.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 1

Përshkrimi
rikonstruksioni i ujerave te zeza i perfunduar

Objektivat

 0)  Mbajtja e nivelit të aftësive operacionale K-3 për Flotiljen Detare dhe Qendren e Zhytjes. Për Qendren e Vëzhgimit Detar do të vazhdojë 

mbajtja e nivelit operacional  K-2 , mbajtja në të njejtin kapacitetet operacional të Sherbimit  Hidrografik për nxjerrjen dhe  përpunimin e të 

dhënave hidrolundrimore, Kantjeri Ndertimit  te Anijeve do të vazhdojë  ndërtimin dhe prodhimin e anijes Butrinti. 1) Ruajtja e niveleve të 

aftësive operacionale për Flotiljen e Anijeve në K-3, kalimi i aftësive operacionale të QZH nga K-3 në K-2 dhe për QVD kalimi i nivelit të 

aftësive operacionale nga K-2 në K-1. Kalimi në operacionalitet të anijes Butrinti. Rritja e kapaciteteve të SHH për nxjerrjen dhe përpunimin e 

të dhënave hidrolundrimore. Ruajtja e kapaciteteve ndërtuese të KNA. 2) Përmirësimi i kapaciteteve operacionale të përcaktuara që lidhen 

me Misionin e Rojës Bregdetare, kapaciteteve ndërtuese dhe riparuese në Kantierin Detar, Shërbimin Hidrografik, kapacitetet e transportit 

logjistik dhe përmirësime në infrastrukturën logjistike.  Mbajtja  e niveleve të aftësive operacionale për Flotiljen e anijeve K-3, QZH në K-2 dhe  

për QVD në K-1 3) Futja e armatim te FD në anijet e klasit "ILIRIA" si dhe përmirësimin e ndjeshëm të kapaciteteve të Kantierit Detar. Kalimi i 

nivelit operacional në Flotilje nga K-3 në K-2, ruajtja e nivelit operacional të QZH në K-2 dhe QVD në K-1. Mbështetje me  pajisje për zbatimin 

e objetivave të kapaciteteve (CT). Përmirësimi I infrastrukturës së vendbazimeve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Rikonstruksion i ujerave te zeza pashaliman

rikonstruksioni i ujerave te zeza i perfunduar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi

0 0 0

Rikonstruksion i sistemit elektrik

rrjeti elektrik i rikonstrukturuar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Mbeshtetja e Luftimit

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00401

 Produkti A

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 10,000.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 1

Përshkrimi
rrjeti elektrik i rikonstrukturuar

Objektivat
 0) Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Repartet 1050, ne K-2 ne repartin 1010, 1040 ne K-3 ne Repartin 1030, ne K-4 ne rep.1020. 1) 

Arritja e niveleve  operacionale ne  K-1 ne Rep. 1050 ne K-2 ne repartin 1010 ne K-3 ne Repartin 1030,1040 dhe ne K-3 ne 1020. 2) Arritja e 

niveleve  operacionale ne  K-2 ne Repartet 1040 e 1050, ne K-3 ne repartin 1010 dhe ne K-4 ne Repartin 1020, 1030. 3) Mbajtja e niveleve  

operacionale ne  K-1 ne Rep.1050, do te arrihet ne K-2 ne repartin 1010 dhe ne K-3 ne Repartin 1020, 1030, 1040.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Rep. Usht.Nr.4000)  funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.4000 -  funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te Armatosura te 

Sigurimi i kapaciteteve të nevojshme për  mbështetjen  me shërbime të trupave të luftimit, të trupave të mbështetjes së luftimit dhe të komandave në kohë 

paqe,krize, e lufte në interes të  plotësimit të misionit të tyre,si dhe mbështetja në operacione humanitare dhe misione ndërkombëtare

Mbështeja e proçesit të transformimit të Forcave të Armatosura  dhe arritja e objektivave dhe  kapaciteteve  operacionale të Forcave të Armatosura të Republikës 

së Shqipërisë.

0 0 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Sigurimi i mbështetjes  të trupave të luftimit dhe trupave të mbështetjes të luftimit: me masa sigurie e ruajtje,  transport , furnizim, mirëmbajtje, infrastrukturë 

përfshirë  pajisjet e komandim -kontrollit, kushte për jetesë, punë dhe stërvitje.

 1). Ruajtja  e niveleve të operacionalitetit K-2 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të  QAME. Arritja e kapaciteteve operacionale te 

planifikuara dhe realizimeve i veprimtarive dhe aktiviteteve administrative te programuara  2). Mbështetja me furnizim e strukturave të FA sipas klasave të furnizimit.  

3). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi  4). Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te 

Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P.

 1). Ruajtja  e niveleve të operacionalitetit K-2 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të  QAME  2). Mbështetja me furnizim e strukturave të FA 

sipas klasave të furnizimit.Mbështetja e drejtpërdrejtë  me riparim e mirëmbajte të specializuar për nivelin  II,  III,  IV  dhe mbështetja  me pjesë këmbimi dhe pajisje 

tokësore të reparteve të FA në operacionet brenda dhe jashtë vendit  3).  Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire 

ne fuqi  4). Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P.

 1). Ruajtja  e niveleve të operacionalitetit K-2 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të   QAME.  Zevendesimi  i mjeteve te transportit te BrL 

sipas strategjisë të transportit te FA.  2). Mbështetja me furnizim e strukturave të FA sipas klasave të furnizimit.Mbështetja e drejtpërdrejtë  me riparim e mirëmbajte 

të specializuar për nivelin  II,  III,  IV  dhe mbështetja  me pjesë këmbimi dhe pajisje tokësore të reparteve të FA në operacionet brenda dhe jashtë vendit  3). 

Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi  4). Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise 

se Mbrojtjes dhe Sh.P.

 1). Ruajtja  e niveleve të operacionalitetit K-2 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të   QAME.  Zevendesimi  i mjeteve te transportit te BrL 

sipas strategjisë të transportit te FA.  2). Mbështetja me furnizim e strukturave të FA sipas klasave të furnizimit.Mbështetja e drejtpërdrejtë  me riparim e mirëmbajte 

të specializuar për nivelin  II,  III,  IV  dhe mbështetja  me pjesë këmbimi dhe pajisje tokësore të reparteve të FA në operacionet brenda dhe jashtë vendit  3). 

Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi  4). Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise 

se Mbrojtjes dhe Sh.P.

§ AJP-4 A (Doktrina Logjistike e NATO-s) Përshkruan parimet themelore të mbështetjes logjistike të forcave të luftimit dhe të mbështetjes së luftimit në operacionet 

luftarake, të mbështetejes së paqes dhe ato humanitar sipas 5 klasave të furnizimit. § AJP-3.13  (Doktrina e NATO-s) Përshkruan parimet themelore të dislokimit të 

forcave në operacionet luftarake dhe ato të mbështetjes së paqes.



Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 1,254,480.0

mijëra lekë 104,540.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 03016

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 50,000.0

mijëra lekë 50,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00401

 Produkti B

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 459,400.0

mijëra lekë 38,283.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00401

 Produkti C

Viti Aktual

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer periudhe

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.4000 -  funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te Armatosura te 

R.Sh.

Objektivat

 0) Ruajtja  e niveleve të operacionalitetit K-2 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të  QAME. Arritja e kapaciteteve 

operacionale te planifikuara dhe realizimeve i veprimtarive dhe aktiviteteve administrative te programuara 1) Ruajtja  e niveleve të 

operacionalitetit K-2 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të  QAME 2) Ruajtja  e niveleve të operacionalitetit K-2 te 

Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të   QAME.  Zevendesimi  i mjeteve te transportit te BrL sipas strategjisë të 

transportit te FA. 3) Ruajtja  e niveleve të operacionalitetit K-2 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të   QAME.  

Zevendesimi  i mjeteve te transportit te BrL sipas strategjisë të transportit te FA.

Sasia meter kateror

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
 QKU e rikonstruktuar ne sherbim te permiresimit te kushteve per pune e jetese te efektivave te FA

Objektivat

 0) Ruajtja  e niveleve të operacionalitetit K-2 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të  QAME. Arritja e kapaciteteve 

operacionale te planifikuara dhe realizimeve i veprimtarive dhe aktiviteteve administrative te programuara 1) Ruajtja  e niveleve të 

operacionalitetit K-2 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të  QAME 2) Ruajtja  e niveleve të operacionalitetit K-2 te 

Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të   QAME.  Zevendesimi  i mjeteve te transportit te BrL sipas strategjisë të 

transportit te FA. 3) Ruajtja  e niveleve të operacionalitetit K-2 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të   QAME.  

Zevendesimi  i mjeteve te transportit te BrL sipas strategjisë të transportit te FA.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-26.3 -16.3 -4.5

Rikonstruksion objekti ne QKU

Objekt i rikonstruktuar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -26.3 -16.3 -4.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 924,735.0 773,681.0 739,242.0

Shpenzime për njësi 77,061.25 64,473.42 61,603.5

Sasia Periudhe

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.8000 -  funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te Armatosura te 

R.Sh.

Objektivat  0) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 1) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne 

varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 2) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 3) 

Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Rep. Usht.Nr.8000)  funksionale dhe ne gadishmeri

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6002 -  funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te Armatosura te 

R.Sh.

Objektivat  0) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 1) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne 

varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 2) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 3) 

Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-5 -2.7 -2.5

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Rep. Usht.Nr.6002)  funksionale dhe ne gadishmeri

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -5 -2.7 -2.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 436,298.0 424,370.0 413,836.0

Shpenzime për njësi 36,358.17 35,364.17 34,486.33



2014

12

mijëra lekë 324,700.0

mijëra lekë 27,058.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00401

 Produkti D

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 94,800.0

mijëra lekë 7,900.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00401

 Produkti E

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 17,100.0

mijëra lekë 1,425.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00401

 Produkti F

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 14,500.0

mijëra lekë 1,208.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia Numer periudhe

2015 2016 2017

12 12 12

Sasia Numer periudhe

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6004 -  funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e Forcave te Armatosura te 

R.Sh.

Objektivat  0) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 1) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne 

varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 2) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 3) 

Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-5.8 -1.7 -2.2

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Rep. Usht.Nr.6004)  funksionale dhe ne gadishmeri

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -5.8 -1.7 -2.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 305,828.0 300,729.0 294,214.0

Shpenzime për njësi 25,485.67 25,060.75 24,517.83

Sasia Periudhe kalendarike

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6005 -  funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj per mbeshtetje me projekte e preventiva si dhe 

kostime per projekte te porositura nga strukturat e Forcave te Armatosura te R.Sh.

Objektivat  0) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 1) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne 

varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 2) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 3) 

Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-5.6 -1.8 -2.4

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Rep. Usht.Nr.6005)  funksionale dhe ne gadishmeri

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -5.6 -1.8 -2.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 89,461.0 87,828.0 85,741.0

Shpenzime për njësi 7,455.08 7,319.0 7,145.08

Sasia Periudha kalendarike

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6006 -  Qendra Kombetare Sigurise dhe Mbrojtjes funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj ne 

kryerjen e studimeve dhe dhenie rekomandimeve ne fushen e sigurise dhe  mbrojtjes.

Objektivat  0) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 1) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne 

varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 2) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 3) 

Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-7.4 -1.1 -1.4

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Rep. Usht.Nr.6006)  funksionale dhe ne gadishmeri

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -7.4 -1.1 -1.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 15,838.0 15,667.0 15,449.0

Shpenzime për njësi 1,319.83 1,305.58 1,287.42

-45.3 -80.2 -13.1

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -45.3 -80.2 -13.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,936.0 1,574.0 1,368.0

Shpenzime për njësi 661.33 131.17 114.0



 Projekti 00401

 Produkti G

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 43,060.0

mijëra lekë 3,588.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00401

 Produkti H

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 24,970.0

mijëra lekë 2,080.83

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00401

 Produkti I

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 24,600.0

mijëra lekë 2,050.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00401

 Produkti J

Sasia Periudhe kalendarike

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6010 -  Instituti i Gjeografise Ushtarake, funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture 

kryesore e Forcave te Armatosura te R.Sh.

Objektivat  0) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 1) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne 

varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 2) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 3) 

Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Rep. Usht.Nr.6010)  funksionale dhe ne gadishmeri

Sasia Periudhe kalendarike

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6012 -  Q.N.Operacioneve Detare, Durres, funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture 

kryesore e Forcave te Armatosura te R.Sh.

Objektivat  0) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 1) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne 

varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 2) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 3) 

Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-4.7 -0.8 -1.1

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Rep. Usht.Nr.6012)  funksionale dhe ne gadishmeri

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -4.7 -0.8 -1.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 41,035.0 40,697.0 40,265.0

Shpenzime për njësi 3,419.58 3,391.42 3,355.42

Sasia Periudhe kalendarike

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6015 - Aut. Kontrollit, Shtet, Eks., funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e 

Forcave te Armatosura te R.Sh.

Objektivat  0) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 1) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne 

varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 2) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 3) 

Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-3.5 -0.4 -0.5

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Rep. Usht.Nr.6015)  funksionale dhe ne gadishmeri

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -3.5 -0.4 -0.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 24,090.0 23,998.0 23,881.0

Shpenzime për njësi 2,007.5 1,999.83 1,990.08

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6016 - Arkivi Qendror i Forcave te Armatosura, funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si 

strukture kryesore e Forcave te Armatosura te R.Sh.

4.6 1.4 -7.3

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Rep. Usht.Nr.6016)  funksionale dhe ne gadishmeri

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 4.6 1.4 -7.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 25,729.0 26,096.0 24,185.0

Shpenzime për njësi 2,144.08 2,174.67 2,015.42



Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 30,550.0

mijëra lekë 2,545.83

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00401

 Produkti K

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 334,340.0

mijëra lekë 27,861.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00401

 Produkti L

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 229,600.0

mijëra lekë 19,133.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00401

 Produkti M

Viti Aktual

2014

12

Sasia Periudhe kalendarike

2015 2016 2017

12 12 12

Objektivat  0) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 1) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne 

varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 2) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 3) 

Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Periudhe kalendarike

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6620 - Policia Ushtarake e Forcave te Armatosura, funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si 

strukture kryesore e Forcave te Armatosura te R.Sh.

Objektivat  0) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 1) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne 

varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 2) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 3) 

Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-1.2 -0.5 -0.6

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Rep. Usht.Nr.6620)  funksionale dhe ne gadishmeri

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -1.2 -0.5 -0.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 30,183.0 30,035.0 29,847.0

Shpenzime për njësi 2,515.25 2,502.92 2,487.25

Sasia Periudhe kalendarike

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6640 - Agjensia e Sistemeve Nderlidhjes Informacionit, funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj 

si strukture kryesore e Forcave te Armatosura te R.Sh.

Objektivat  0) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 1) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne 

varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 2) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 3) 

Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-3.7 0.1 -0.6

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Rep. Usht.Nr.6640)  funksionale dhe ne gadishmeri

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -3.7 0.1 -0.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 321,910.0 322,178.0 320,195.0

Shpenzime për njësi 26,825.83 26,848.17 26,682.92

Sasia Periudhe kalendarike

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.6670 -Qendra e Personel Rekrutimit, funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture 

kryesore e Forcave te Armatosura te R.Sh.

Objektivat  0) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 1) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne 

varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 2) Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P. 3) 

Sigurimi 100 % i nevojave te strukturave ne varesi te Ministrise se Mbrojtjes dhe Sh.P.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-0.1 -2.5 -3.3

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Rep. Usht.Nr.6670)  funksionale dhe ne gadishmeri

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -0.1 -2.5 -3.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 229,368.0 223,633.0 216,306.0

Shpenzime për njësi 19,114.0 18,636.08 18,025.5



mijëra lekë 80,700.0

mijëra lekë 6,725.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00401

 Produkti N

Viti Aktual

2014

66

mijëra lekë 21,650.0

mijëra lekë 328.03

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00401

 Produkti O

Viti Aktual

2014

1270

mijëra lekë 275,350.0

mijëra lekë 216.81

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00401

 Produkti P

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 965,900.0

mijëra lekë 321,966.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia Numer perfituesish

2015 2016 2017

60 60 60

Përshkrimi
Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese papunesie dhe sigurime shoqerore si pasoje e humbjes se vendit te punes 

Objektivat  0) Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 1)  Sigurimi 100 % i perfitimeve te 

ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 2) Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile 

nga aktet ligjire ne fuqi 3) Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-1.7 -1.1 -1.5

Shpenzime jashtë projekteve

Bashkeshorte te ushtarakeve te transferuar qe perfitojne pagese parunesie

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -1.7 -1.1 -1.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 79,300.0 78,397.0 77,245.0

Shpenzime për njësi 6,608.33 6,533.08 6,437.08

Sasia Numer

2015 2016 2017

1320 1350 1400

Përshkrimi
Ushtaraket e Forcave te Armatosura te R.Sh. qe dalin ne rezerve e lirim dhe perfitojne pagese kalimtare 

Objektivat  0) Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 1)  Sigurimi 100 % i perfitimeve te 

ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi 2) Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile 

nga aktet ligjire ne fuqi 3) Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

5.7 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Ushtarake te liruar qe perfitojne pagese kalimtare

Sasia -9.1 0 0

Totali i Shpenzimeve -3.9 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 20,800.0 20,800.0 20,800.0

Shpenzime për njësi 346.67 346.67 346.67

Sasia Numur grup mallrash

2015 2016 2017

3 0 3

Përshkrimi
Mallra e sherbime ku procedurat e prokurimit kryhen per nevojat e te gjitha strukturave te Forcave te Armatosura 

Objektivat

 0) Mbështetja me furnizim e strukturave të FA sipas klasave të furnizimit. 1) Mbështetja me furnizim e strukturave të FA sipas klasave të 

furnizimit.Mbështetja e drejtpërdrejtë  me riparim e mirëmbajte të specializuar për nivelin  II,  III,  IV  dhe mbështetja  me pjesë këmbimi dhe 

pajisje tokësore të reparteve të FA në operacionet brenda dhe jashtë vendit 2) Mbështetja me furnizim e strukturave të FA sipas klasave të 

furnizimit.Mbështetja e drejtpërdrejtë  me riparim e mirëmbajte të specializuar për nivelin  II,  III,  IV  dhe mbështetja  me pjesë këmbimi dhe 

pajisje tokësore të reparteve të FA në operacionet brenda dhe jashtë vendit 3) Mbështetja me furnizim e strukturave të FA sipas klasave të 

furnizimit.Mbështetja e drejtpërdrejtë  me riparim e mirëmbajte të specializuar për nivelin  II,  III,  IV  dhe mbështetja  me pjesë këmbimi dhe 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

13.8 -1.9 -3.7

Shpenzime jashtë projekteve

Mallra e sherbime per nevoja te Forcave te Armatosura

Sasia 3.9 2.3 3.7

Totali i Shpenzimeve 18.2 0.3 -0.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 325,600.0 326,600.0 326,300.0

Shpenzime për njësi 246.67 241.93 233.07

1.4 186.3 -68.5

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 1.4 -4.6 -5.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 979,100.0 934,256.0 882,000.0

Shpenzime për njësi 326,366.67 934,256.0 294,000.0



 Projekti 04584

 Produkti Q

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04587

 Produkti R

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04596

 Produkti S

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Bashkepuni Civilo - Ushtarak (AL-CIMIC)

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Sasia Numer

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi
Grup depo e rikonstruktuar ne sherbim te permiresimit te kushteve per ruajtjen e materialeve

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Rikonstruksion grup depo  Mirake

Objekt i rikonstruktuar

Sasia Numer

2015 2016 2017

0 1 0

Përshkrimi
Grup depo e rikonstruktuar ne sherbim te permiresimit te kushteve per ruajtjen e materialeve

Objektivat

 0) Ruajtja  e niveleve të operacionalitetit K-2 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të  QAME. Arritja e kapaciteteve 

operacionale te planifikuara dhe realizimeve i veprimtarive dhe aktiviteteve administrative te programuara 1) Ruajtja  e niveleve të 

operacionalitetit K-2 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të  QAME 2) Ruajtja  e niveleve të operacionalitetit K-2 te 

Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të   QAME.  Zevendesimi  i mjeteve te transportit te BrL sipas strategjisë të 

transportit te FA. 3) Ruajtja  e niveleve të operacionalitetit K-2 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të   QAME.  

Zevendesimi  i mjeteve te transportit te BrL sipas strategjisë të transportit te FA.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Rikonstruksion grup depo Noje

Objekt i rikonstruktuar

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 50,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 50,000.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 15

Përshkrimi
Pajisje EOD te blera

Objektivat

 0) Ruajtja  e niveleve të operacionalitetit K-2 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të  QAME. Arritja e kapaciteteve 

operacionale te planifikuara dhe realizimeve i veprimtarive dhe aktiviteteve administrative te programuara 1) Ruajtja  e niveleve të 

operacionalitetit K-2 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të  QAME 2) Ruajtja  e niveleve të operacionalitetit K-2 te 

Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të   QAME.  Zevendesimi  i mjeteve te transportit te BrL sipas strategjisë të 

transportit te FA. 3) Ruajtja  e niveleve të operacionalitetit K-2 te Batalionit te Transportit e Batalionit te Furnizimit dhe K-1 të   QAME.  

Zevendesimi  i mjeteve te transportit te BrL sipas strategjisë të transportit te FA.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Pajisje per EOD

Pajisje EOD te blera

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 50,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 50,000.0 0.0

0 0 0

Bashkëpunimi me subjektet e popullsinë civile për sigurimin e mbështetjes, në përmbushjen e misionit të Brigadës së Mbështetjes Rajonale. Vlerësimi,  planifikimi 

dhe trajnimi i personelit të kësaj njësie, për Mbrojtjen Civile. Përgatitja dhe trajnimi i personeli dhe ekipeve të Bashkëpunimit Civilo-Ushtarak (CIMIC), për 

operacionet ndërkombëtare.Mbështetja e  strukturave shtetërore dhe pushtetit lokal, në rastet e Emergjencave Civile dhe ndihmës humanitare, marrëdheniet me 

publikun, medien dhe publikimet, si dhe materiale e paisje për personelin e Bashkëpunimit Civilo-Ushtarak (AL-CIMIC).

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 50,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 3,333.33



Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00403

 Produkti A

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 569,600.0

mijëra lekë 47,466.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04501

 Produkti B

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 50,000.0

 1). Mbajtja e nivelit  operacional k-2 në të gjitha strukturat e BrMR . Plotësim i nevojave të infrastrukturës dhe  materialeve në masën  90  përqind në vitin 2016 nga 

80 përqind  që parashikohet ne vitin 2015 Sigurimi i aftësive të plota operacionale të njësive. në përmbushjen e misionit në perballimin e emergjencave civile. 

Mbajtja e nivelit  operacional k-2  në të gjitha strukturat e BrMR  2). Permirsimi dhe kryerja e trajtimit financiar e personelit te punesuar dhe bashkeshorteve te 

ushtarakeve te pa puna.  3). Rritja e nivelit të modernizimit të paisjeve  dhe arritja e nivelit në masën 90 përqind.

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Reparti Ushtarak Nr.7000)  funksionale dhe ne gadishmeri

Përshkrimi
Reparti Ushtarak Nr.7000  funksionale dhe ne gadishmeri per permbushjen e misionit te saj si strukture kryesore e F.A.

 1). Kalimi ne nivelin operacional k-2 te batalionit xhenier, kalimi ne  nivelit operacional k-2 e batalionit të kërkim-shpëtimit. Modernizimi i paisjeve dhe teknikës së 

batalionit të kërkim-shpëtimit dhe batalionit xhenier perkatesisht ne masen 70 dhe 80 perqind ku aktualisht jane ne masen 60 dhe 55 perqind  2). Permirësimi dhe 

kryerja e trajtimit financiar e personelit te punesuar dhe bashkeshorteve te ushtarakeve te pa puna.  3). Përmirsimi i kushteve të punes dhe jetesës së personelit  

dhe kompletimi me paisjet funksionale ne masen 80 perqind  ne vitin 2015 nga 70 perqind që është në vitin 2014, Modernizimi i paisjeve të kompanisë së 

përgjithshme xhenjere.

Përballimi i emergjencave civile në masën 100% në vitin 2015 nga 85 % që përballohen në vitin 2014. Zhvillim profesional në masën  100% të strukturës së BrMR 

në 2016 nga 90 %  që sigurohet në 2014. etj  Aritja dhe mbajtjtja  e kapaciteteve operacionale të parashikuara  dhe plotësimi i detyrimeve kushtetuese.

 1). Mbajtja e nivelit operacional k-3 e batalionit të kërkim-shpëtimit, e nivelit operacional k-3 e batalionit xhenier.  2). Permirësimi dhe kryerja e trajtimit financiar te 

personelit te punësuar dhe e pageses se papunësisë  për bashkëshortet e ushtarakëve aktiv të transferuar.  3). Përmirësimi i kushteve të punës dhe jetesës së 

personelit nëpermjet rikonstruksionit dhe ndertimit te objekteve dhe sigurimit te materialeve  ne masen 75 %  nga 60 % qe eshte aktualisht .

k1-kapaciteti i plote operacional (Plotesimi 90% personel, pajisje, trajnime, stervitje dhe resurse); k2 -kapacitet baze operacional (Plotesimi 80-90% personel, 

pajisje, trainme,stervitje dhe resurse); k3 kapacitet i kufizuar opercional (plotesimi 70-80% personel, pajisje, trainim, stervitje dhe resurse);  K4 kapacitet fillestar 

operacional (plotesimi 50-70% personel, pajisje, trajnime, stervitje dhe resurse);

 1). Përmbushja e misionit në përballimin e emergjencave civile. Mbajtja e  nivelit operacional k-2 të strukturave te BrMR.  2). Përmirësimi i kushteve të ruajtjes dhe 

mirmbajtjes se teknikes speciale ne masen 95 perqind ne vitin 2017.  3). Permirsimi dhe kryerja e trajtimit financiar e personelit te punesuar dhe bashkeshorteve te 

ushtarakeve te pa puna.  4). Rritja e nivelit të modernizimit të paisjeve  dhe mbajtja e nivelit në masën 90 përqind.

Synon mbështetjen e strukturave dhe personelit të Brigadës së Mbështetjes Rajonale, në të gjitha nivelet e drejtimit e komandimit, nëpërmjet planizimit, 

bashkëpunimit dhe koordinimit të marredhenieve me strukturat qeveritare, popullsinë në nevojë, organizatat joqeveritare, subjektet dhe agjensitë e ndryshme 

qëndrore dhe lokale, kombëtare e ndërkombëtare në zonat e përgjegjësisë së veprimit. Kjo mbeshtetje synon rritjen e aftësive operacionale, si dhe mbajtjen në 

gadishmeri të resurseve të Brigadës së Mbështetjes Rajonale, për dhënien e kontributeve në përballimin dhe eleminimin e pasojave që mund të shkaktohen nga 

faktorët natyrorë dhe njerëzor.

-3.9 -1 -0.9

Shpenzime për njësi -3.9 -1 -0.9

Shpenzime për njësi 45,621.75 45,164.0 44,741.17

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve

12 12

Totali i Shpenzimeve 547,461.0 541,968.0 536,894.0

Objektivat

 0) Mbajtja e nivelit operacional k-3 e batalionit të kërkim-shpëtimit, e nivelit operacional k-3 e batalionit xhenier. 1) Kalimi ne nivelin 

operacional k-2 te batalionit xhenier, kalimi ne  nivelit operacional k-2 e batalionit të kërkim-shpëtimit. Modernizimi i paisjeve dhe teknikës së 

batalionit të kërkim-shpëtimit dhe batalionit xhenier perkatesisht ne masen 70 dhe 80 perqind ku aktualisht jane ne masen 60 dhe 55 perqind 

2) Mbajtja e nivelit  operacional k-2 në të gjitha strukturat e BrMR . Plotësim i nevojave të infrastrukturës dhe  materialeve në masën  90  

përqind në vitin 2016 nga 80 përqind  që parashikohet ne vitin 2015 Sigurimi i aftësive të plota operacionale të njësive. në përmbushjen e 

misionit në perballimin e emergjencave civile. Mbajtja e nivelit  operacional k-2  në të gjitha strukturat e BrMR 3) Përmbushja e misionit në 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Periudha kalendarike

2015 2016 2017

12

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer

2015 2016 2017

0 0 0

Pajisje per Brigaden e Mbeshtetjes rajonale

Pajisje te siguruara

Përshkrimi
Pajisje te siguruara per Brigaden e Mbeshtetjes Rajonale per kryerjen e detyrave funksionale



mijëra lekë 25,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02688

 Produkti G

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04593

 Produkti H

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04592

 Produkti I

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04593

 Produkti J

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 37,070.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 4,633.75 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

8 0 0

Përshkrimi
Pajisje kerkim shpetimi te blera

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Pajisje kerkim shpetimi

Pajisje kerkim shpetimi te blera

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 12,930.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 2,155.0 0.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

6 0 0

Përshkrimi
pajisje te blera per CIMIC

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Pajisje per detashmentin CIMIC

pajisje te blera per CIMIC

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 45,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 15,000.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 3 0

Përshkrimi
pajisje xheniere te blera per efektivat e BMR

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Pajisje xhenjiere per kompanine pergj.BMR

pajisje xheniere te blera

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 5,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 5,000.0 0.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 1 0

Përshkrimi
Pajisje te blera per detashmentin CIMIC

0 0 -100

Pajisje per detashmentin CIMIC

Pajisje te blera per detashmentin CIMIC

0 0 -100



Programi Arsimi Ushtarak

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00331

 Produkti A

Shpenzime jashtë projekteve

Strukture e F.A.  (Reparti Ushtarak Nr.5000)  funksionale per arsimimin e Forcave te Armatosura

Përshkrimi Reparti Ushtarak Nr.5000  funksionale per arsimimin dhe trajnimin e ushtarakeve dhe punonjesve civile te Forcave te Armatosura te RSH dhe 

drejtuesve te larte te Institucioneve civile.

Objektivat

 0)  Eliminimi i diferencave ne klasifikimin e arsimimit sipas specialiteteve të përfundoje  ne fund te vitit 2014 , për këtë qëllim gjate  vitit  2014, 

do  përpilohet një plan i veçante menaxhimi  për të rregulluar këto diferenca përmes arsimimit, trajnimit apo ritrajnimit. Trajnimi online i 

personelit qe punon ne shtabe ne faqen elektronike te NATO-s hartimi i procedures mbeshtetese perkatese. 1) Shkembim eksperince dhe 

permiresimi i kurrikulave mesimore me tematike te mbrojtjes dhe sigurise rajonale me vendet e rajonit.Oficeret te synojne  60-80 % nivelin e 

 1). Krijimin e një sistemi të unifikuar programi trajnimi për oficerin nënoficerin e ushtarin ne përputhje me kërkesat dhe standardet e politikës dhe doktrinës së 

stërvitjes në FA.Modernizimi  i procesit te mësimdhënies dhe përdorimi i mjeteve didaktike bashkëkohore gjatë trajnimit të personelit ushtarak.Unifikimi  i procesit te 

trajnimit ne distance per kurse te vecanta ne akademite ushtarake dhe hartimi i dokumentacionit perkates per certifikimin e ketij trajnimi.  2).  Eliminimi i diferencave 

ne klasifikimin e arsimimit sipas specialiteteve të përfundoje  ne fund te vitit 2014 , për këtë qëllim gjate  vitit  2014, do  përpilohet një plan i veçante menaxhimi  për 

të rregulluar këto diferenca përmes arsimimit, trajnimit apo ritrajnimit. Trajnimi online i personelit qe punon ne shtabe ne faqen elektronike te NATO-s hartimi i 

procedures mbeshtetese perkatese.  3). Nënoficerët të përparojnë në njohjen e gjuhës angleze me nivelin 1,2,1,2 ne 2,2,2,2 , Zhvillimi i 25-30%  program mësimor 

në anglisht në Akademitë Ushtarake  4). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi

 1). Zhvillimi i 40-45% program mësimor në anglisht në Akademitë Ushtarake.Hartimi dhe zbatimi i procedurave dhe standrdeve per pergatitjen e personelit per 

operacionet jo luftarake dhe asimetrike.  2). hvillimi i nje programi akademik per njohjen e teknologjisë së re per FT,FA,FD dhe mjete te tjera per personelin qe do te 

trajnohet.Dixhitalizimi dhe pajisja me sensore elektronike te klasave dhe kabineteve për zhvillimin e mesimit.  3). Oficeret te synojne  60-80 % nivelin e gjuhes 

angleze 3,3,3,3, Nenoficeret nivelin 2,3,2,3 ne 70-80% e tyre  4). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi

 1). Zhvillimi i 40-45% program mësimor në anglisht në Akademitë Ushtarake.Hartimi dhe zbatimi i procedurave dhe standrdeve per pergatitjen e personelit per 

operacionet jo luftarake dhe asimetrike.  2).  Zhvillimi i nje programi akademik per njohjen e teknologjisë së re per FT,FA,FD dhe mjete te tjera per personelin qe do 

te trajnohet.Dixhitalizimi dhe pajisja me sensore elektronike te klasave dhe kabineteve për zhvillimin e mesimit.  3). Oficeret te synojne  60-80 % nivelin e gjuhes 

angleze 3,3,3,3, Nenoficeret nivelin 2,3,2,3 ne 70-80% e tyre  4). Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi

STANAG 2288 LO (EDITION 1) - ALLIED JOINT DOCTRINE FOR LAND OPERATIONS - AJP-3.2 NATO, 28 Tetor 2009. Përshkruan parimet themelore për Joint 

Operations dhe siguron udhëzuesin për drejtimin e këtyre operacioneve. STANAG 6001 20 Shkurt 2009, Sistemi i vlerësimit të gjuhës së huaj, 5 nivele; niveli 0 -jo 

të afte, niveli 1 elemetar, niveli 2 funksional, niveli 3 profesional, niveli 4 expert, niveli 5 shume mire. STANAG 2490 AJOD - ALLIED JOINT OPERATIONS - AJP-

3(3.A) .2 NATO, 2 Korrik 2007. STANAG 2294 C-IED (EDITION 1) Lufte kundër pajisjeve Ekspolozive të Improvizuara. TRAINING STANDARD 11 Mars 2009. 

Politika e Arsimimit, Trajnimit, Stërvitjes dhe vlerësimit te personelit te FA-se, Ligji Nr.9741, datë 21.05.2007, ¿Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë¿, i 

ndryshuar me Ligjin Nr.10307, datë 22.07.2010, MC 0458/2. Bi-SC Dir 75-3 (Sistemi i Menaxhimit të Arsimimit e Trainimit Individual të NATO-s), 22 Maj 2009.

Arsimimi, kualifikimi dhe stërvitja individuale e personelit oficer, nënoficer, ushtarë e civil të FA, mbështetja e stërvitjes dhe zhvillimi i bazës konceptuale doktrinore 

të FA, në funksion të përmbushjes së misionit kushtetues dhe detyrimeve për integrimin e plotë në NATO.

 1). Zhvillimi i 30-35% program mësimor në anglisht në Akademitë Ushtarake.Plotësim i nevojave materiale e didaktike për arsimimin ushtarak sipas kërkesave.  2). 

Shkembim eksperince dhe permiresimi i kurrikulave mesimore me tematike te mbrojtjes dhe sigurise rajonale me vendet e rajonit.Oficeret te synojne  60-80 % 

nivelin e gjuhes angleze 2,3,2,3, Nenoficeret nivelin 2,2,2,2 ne 70-80% e tyre  3). Mbajtja e gjendjes ekzistuese dhe vijimi i punes per modernizimine metejshem te 

Qendres Simulimit.Sigurimi 100 % i perfitimeve te ushtarakeve aktive dhe punonjesve civile nga aktet ligjire ne fuqi

Sigurimi i kapaciteteve të nevojshme për arsimimin, trajnimin dhe kualifikimin e personelit të FA. Zhvillimi dhe integrimi i planeve e programeve të arsimim-stërvitjes 

dhe të sistemit arsimor e stërvitor të unifikuar e integruar. Përmirësimi në vijimësi i procesit të arsimimit e stërvitjes.Studimi e realizimi  i modernizimit në vijimësi i 

strukturave të institucioneve arsimore dhe i bazës materialo-didaktike të arsimimit, stërvitjes e simulimit, në interes të rritjes së efektivitetit të arsimimit e të stërvitjes 

të FA-së, në përputhje me Ligjin për Arsimin e Lartë, i ndryshuar. Zhvillimi i Doktrinës   Ushtarake dhe doktrinave e manualeve të forcave në përputhje më ato  të 

NATO-s. Kryerja e studimeve e analizave  për çështjet e sigurisë e të mbrojtjes.Hartimi dhe botimi i doktrinave, rregulloreve e manualeve të shërbimeve për llojet e 

trupave, armëve e shërbimeve të FA-së.

Transformimi i sistemit arsimor ushtarak për të siguruar programe të integrueshme dhe gjithëpërfshirëse, të cilat do të përgatitin kandidatët për oficerë në Forcat e 

Armatosura, si dhe të gjithë personelin për specialitetet e nevojshme deri ne vitin 2016 e ne vijim. Modernizimi i  kapaciteteve  për arsimim, trajnim dhe kualifikim te 

personelit oficerë, nënoficerë dhe civilë  të FA-së për çdo institucion brenda vitit 2016. Kryerja e studimeve në fushën e drejtimit ushtarak dhe të menaxhimit të 

burimeve njerëzore e materiale  me synimin e persosjes se metodave praktike te menaxhimit te tyre. Thellimi i studimeve dhe analizave në fushën e mbrojtjes dhe 

aplikimi i mesimeve te nxjerra për përgatitjen dhe standartizimin e plote te procedurave dhe dokumentacionit themelor per arsimim/trajnimit e personelit brenda vitit 

2018. Pjesmarrja në stërvitjet e ndryshme të shtabeve dhe trupës, me qëllim vlerësimin/testimin e gjithë procesit të arsimimit e stërvitjes dhe koncepteve doktrinarë 

cdo vit.



Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 826,000.0

mijëra lekë 68,833.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04585

 Produkti B

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04586

 Produkti C

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04588

 Produkti D

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04589

 Produkti E

Viti Aktual

2014

Totali i Shpenzimeve 781,612.0 765,280.0 744,414.0

Shpenzime për njësi 65,134.33 63,773.33 62,034.5

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Periudha kalendarike

2015 2016 2017

12 12 12

Objektivat permiresimi i kurrikulave mesimore me tematike te mbrojtjes dhe sigurise rajonale me vendet e rajonit.Oficeret te synojne  60-80 % nivelin e 

gjuhes angleze 2,3,2,3, Nenoficeret nivelin 2,2,2,2 ne 70-80% e tyre 2) hvillimi i nje programi akademik per njohjen e teknologjisë së re per 

FT,FA,FD dhe mjete te tjera per personelin qe do te trajnohet.Dixhitalizimi dhe pajisja me sensore elektronike te klasave dhe kabineteve për 

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 19,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 95.0

Sasia m2

2015 2016 2017

0 0 200

Përshkrimi
Shpronesime te kryera

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-5.4 -2.1 -2.7

Shpronesime ne Bunavi

Shpronesime te kryera

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -5.4 -2.1 -2.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 1,500.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 1,500.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 1

Përshkrimi
Databesi i perfunduar per mesimet e nxjerra

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Ngritja e databasit te mesimeve te nxjerra QD

Databesi i perfunduar per mesimet e nxjerra

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 4,500.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 900.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

0 0 5

Përshkrimi
Software te rishikuar JCATS

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Rifreskimi i Softwareve JCATS

Software te rishikuar JCATS

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

2015 2016 2017

Përshkrimi
Godina trekateshe e rikostrukturuar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Rikonstruksion godines tre kateshe te shkolles se trupes

Godina trekateshe e rikostrukturuar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

C.12 Kodi i Grupit 26

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

04260

05320

05640

Programi Planifikim,Menaxhim,Administrim

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 25,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 100.0

Sasia m2 0 0 250

Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese per nje planifikim, menaxhim dhe administrim te politikave dhe strategjive ne fushen e mjedisit, pyjeve, 

peshkimit dhe ujerave si dhe koordinimi i punes me te gjitha drejtorite e politikave per kontrollin dhe zbatimin e tyre; trajnimi si nje mjet strategjik per rritjen e 

burimeve njerezore; hartimi dhe  rritja e kontrollit mbi efektivitetin e perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e MM-se dhe institucionet e varesise, ne 

perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe  kerkesat ne kuader te procesit te integrimit.

Rritja e kapaciteteve menaxhuese per koordinimin e punes per te gjitha drejtorite e polikave, kontrolli mbi  zbatimin e politikave ne fushen e mjedisit, hartimi dhe  

rritja e kontrollit mbi efektivitetit te perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e MM dhe institucionet e varesise. Permiresimi i koordinimit te punes 

nepermjet sektoreve mbeshtetes per rritjen e aftesive profesionale te punonjesve ne perputhje me kerkesat e integrimit ne BE

Administrimi i Pyjeve Programi i administrimit te pyjeve përfshin hartimin e politikave per menaxhimin e qendrueshem 

te pyjeve dhe kullotave, zhvillimin e nje ekonomie te gjelber, koordinimin ne nivel qendror, rajonal 

dhe lokal te praktikave me te mira ne fondin pyjor dhe kullosor, eficiente nga pikpamja 

ekonomike, miqesore me mjedisin dhe te pranuara nga shoqeria. Automatizimi i bazes se te 

dhenave per regjistrin pyjore dhe digjitalizimi i hartave. Forcimi i sistemit te kerkimit, zhvillimit 

teknologjik e inovacioneve ne pyje, dhënia e shërbimit këshillimor dhe forcimi i kapaciteteve te 
Programe per mbrojtjen e 

Mjedisit

Programi i Mbrojtjes se Mjedisit mbulon sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të 

brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të 

vendit, nëpërmjet permiresimit te cilesise dhe reduktimin  e ndotjes se ajrit dhe  ndotjes akustike 

ne zonat kryesore urbane;  permiresimit te menaxhimit te integruar te mbetjeve nepermjet 

trajtimit te mbetjeve dhe  rehabilitimit te pikave të nxehta mjedisore; parandalimit dhe kontrollit te 

integruar te ndotjes dhe rreziqeve nga aksidentet industriale nepermjet kontrollit te zbatimit te 
Administrimi i Ujrave Programi i Administrimit te Ujerave mbeshtet administrimin e burimeve ujore si nje nga burimet 

natyrore me te rendesishem dhe te domosdoshem per jeten dhe zhvillimin social-ekonomik te 

vendit, per nje zhvillim te qendrueshem te rezervave ujore, per te kufizuar ndotjen e ujerave 

nentokesore dhe siperfaqsore nga aktivitet e veprimtarive industriale, bujqesore dhe aktiviteteve 

te popullsise ne zonat rurale dhe urbane, qe shkaktojne demtim te ekosistemeve ujore, si dhe te 

lumenjve nga shfrytezimi pa kriter i lumenjeve.gjithashtu mbeshtet  bashkepunimin ne nivel 

0 0 0

Ministria e Mjedisit

Ministria e Mjedisit ka per mision hartimin dhe zbatimin e politikave, strategjive, programeve dhe projekteve te cilat synojne permiresimin e 

vazhdueshme te mjedisit dhe te perbersve te tij. Zhvillimi i sektorit te pyjeve dhe kullotave nepermjet hartimit dhe zbatimit te politikave dhe 

masave mbeshtetse me qellim te mbrojtjes se pyjeve nga demtimet  e metejshme si dhe rehabilitimin e siperfaqeve te demtuara dhe te 

degraduara, eshte nje tjeter objektiv i ministrise. Ministria ka per mision gjithashtu hartimin e politikave per administrimin e qendrueshem te 

burimeve ujore dhe rezervave peshkore, duke synuar ruajtjen dhe konsolidimin e metejshem te ketyre rezervave. Perafrimi i legjislacionit te 

fushes se mjedisit dhe te standarteve mjedisore ne perputhje me direktivat e Bashkimit Europian perben nje objektiv te rendesishem ne 

kuader te procesit te integrimit ne Bashkimin Europian dhe NATO. 

Planifikim,Menaxhim,Administrim Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese per nje planifikim, menaxhim dhe 

administrim te politikave dhe strategjive ne fushen e mjedisit, pyjeve, peshkimit dhe ujerave si 

dhe koordinimi i punes me te gjitha drejtorite e politikave per kontrollin dhe zbatimin e tyre; 

trajnimi si nje mjet strategjik per rritjen e burimeve njerezore; hartimi dhe  rritja e kontrollit mbi 

efektivitetin e perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e MM-se dhe institucionet e 

varesise, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe  kerkesat ne kuader te procesit te integrimit.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00352

 Produkti A

Viti Aktual

2014

11

mijëra lekë 6,050.0

mijëra lekë 550.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01846

 Produkti B

Shpenzime jashtë projekteve

Auditime te brendshme te ushtruara ne  njesite vartese

Përshkrimi  Kontrolle te brendshme te plota  neper  institucionet vartese sipas programit vjetor te miratuar nga Ministri mbi perdorimin e fondeve 

buxhetore                   

Objektivat

 0) Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te 

vartesise 1) Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne 

institucione te vartesise 2) Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve 

buxhetore ne institucione te vartesise 3) Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e 

fondeve buxhetore ne institucione te vartesise

 1). Dixhitalizimi i performances dhe punes se MMPAU-se dhe te strukturave te vartesise  2). Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% 

nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te vartesise  3).  Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i 

burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne kurse kualifikimi.  4). Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes 

ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje 

kohe sa me optimale.  5). Rritja e pjesmarrjes  dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare Rritja e pjesmarrjes  dhe kontributit te shtetit shqiptar 

ne konventat nderkombetare  6). Permiresimin  e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, ne perputhje me kerkesat 

perkatese mjedisore te BE-se  7).  Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve ekonomik te qendrueshem dhe te  

matshem sipas programeve te miratuara  8). Vendosja e kushteve mjedisore per subjektet qe marrin Leje Mjedisore dhe zbatimi I legjislacionit mjedisor  9). Venia 

para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga  ky dem  ne buxhetin e shtetit  10). Koordinimi i 

Permiresimi i struktures funksionale per nje menazhim sa me efektiv te burimeve njerezore, krijimi i nje stafi permanenet dhe sa me te qendrueshem, si dhe aplikimi 

i proceseve te hapura konkurimi, motivimi dhe shperblimi i diferencuar sipas rezultateve te punes,rritja e lufta kunder korupsionit si nje element shume i 

rendesishem per ecjen perpara ne perputhje me standartet e BE

 Do te ndiqen nepermjet zbatimit te " Strategjise ndersektoriale per reformen ne administraten publike 2013-2020 ne kuader te strategjise kombetare per zhvillim 

dhe integrim "; miratuar Urdher te Kryeministrit Nr 12 dt 2.2.2012, ligjit nr. 9936 date 26/6/2008 " Per menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne RSH ",Ligji Nr 10296 date 

8/7/2010" Per menaxhimin Financiar dhe kontrolli" ligji nr. 9720 date 23/04/2007 " Per auditimin e brendshem ne sektorin shteteror ". Kodi punes, Ligji per blerjet e 

vogla 9643 dt 20.11.2006 ( i ndryshuar)

 1). Dixhitalizimi i performances dhe punes se MM dhe te strukturave te vartesise  2). Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet 

auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te vartesise  3). Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore 

permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne kurse kualifikimi  4). Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe 

drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale  

5). Rritja e pjesmarrjes  dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare Rritja e pjesmarrjes  dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat 

nderkombetare  6). Permiresimin  e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, ne perputhje me kerkesat perkatese 

mjedisore te BE-se  7). Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve ekonomik te qendrueshem dhe te  matshem 

sipas programeve te miratuara  8).  Vendosja e kushteve mjedisore per subjektet qe marrin Leje Mjedisore dhe zbatimi I legjislacionit mjedisor  9). Venia para 

pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga  ky dem  ne buxhetin e shtetit  10). Koordinimi i punes 

 1). Dixhitalizimi i performances dhe punes se MMPAU-se dhe te strukturave te vartesise  2). Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% 

nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te vartesise  3).  Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i 

burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne kurse kualifikimi.  4). Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes 

ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje 

kohe sa me optimale.  5). Rritja e pjesmarrjes  dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare Rritja e pjesmarrjes  dhe kontributit te shtetit shqiptar 

ne konventat nderkombetare  6). Permiresimin  e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, ne perputhje me kerkesat 

perkatese mjedisore te BE-se  7).  Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve ekonomik te qendrueshem dhe te  

matshem sipas programeve te miratuara  8). Vendosja e kushteve mjedisore per subjektet qe marrin Leje Mjedisore dhe zbatimi I legjislacionit mjedisor  9). Venia 

para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga  ky dem  ne buxhetin e shtetit  10). Koordinimi i 

 1). Dixhitalizimi i performances dhe punes se MMPAU-se dhe te strukturave te vartesise  2). Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% 

nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te vartesise  3).  Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i 

burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne kurse kualifikimi.  4). Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes 

ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje 

kohe sa me optimale.  5). Rritja e pjesmarrjes  dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare Rritja e pjesmarrjes  dhe kontributit te shtetit shqiptar 

ne konventat nderkombetare  6). Permiresimin  e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, ne perputhje me kerkesat 

perkatese mjedisore te BE-se  7).  Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve ekonomik te qendrueshem dhe te  

matshem sipas programeve te miratuara  8). Vendosja e kushteve mjedisore per subjektet qe marrin Leje Mjedisore dhe zbatimi I legjislacionit mjedisor  9). Venia 

para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga  ky dem  ne buxhetin e shtetit  10). Koordinimi i 

Përshkrimi
Per nevoja pune te domosdoshme gjate vitit buxhetor duhen blere orendi dhe paisje

5.9 5.6 0

Blerje orendi dhe paisje

orendi dhe paisje te blera

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 5.9 5.6 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 6,408.0 6,767.0 6,770.0

Shpenzime për njësi 582.55 615.18 615.45

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer auditimesh

2015 2016 2017

11 11 11



Viti Aktual

2014

20

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 150.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00352

 Produkti C

Viti Aktual

2014

1200

mijëra lekë 11,620.0

mijëra lekë 9.68

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00352

 Produkti D

Viti Aktual

2014

10

mijëra lekë 1,420.0

mijëra lekë 142.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00352

 Produkti E

Viti Aktual

2014

100

Objektivat  0) Dixhitalizimi i performances dhe punes se MM dhe te strukturave te vartesise 1) Dixhitalizimi i performances dhe punes se MMPAU-se 

dhe te strukturave te vartesise 2) Dixhitalizimi i performances dhe punes se MMPAU-se dhe te strukturave te vartesise 3) Dixhitalizimi i 

performances dhe punes se MMPAU-se dhe te strukturave te vartesise

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi
Rekrutimi ne administrate,vleresimii  punes dhe korespondencat per personelin ne administraten e MMPAU                  

Objektivat

 0) Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit 

te ministrise ne kurse kualifikimi 1)  Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve 

te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne kurse kualifikimi. 2)  Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i 

burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne kurse kualifikimi. 3)  Perputhja e formimit profesional 

me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne kurse kualifikimi.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

11900 11.1 -50

Shpenzime jashtë projekteve

Rekrutim ne Administraten e MMPAU

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 500 11.1 -50

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 18,000.0 20,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 18,000.0 20,000.0 10,000.0

Sasia cope

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Kontrolle tematike neper institucionet vartese sipas programit vjetor te miratuar nga Ministri mbi perdorimin e fondeve buxhetore                   

Objektivat

 0) Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te 

vartesise 1) Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne 

institucione te vartesise 2) Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve 

buxhetore ne institucione te vartesise 3) Reduktimi I parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e 

fondeve buxhetore ne institucione te vartesise

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

4.2 11.2 1.1

Shpenzime jashtë projekteve

Kontrolle tematike ne institucionet e vartesise mbi efektivitetin e perdorimit te fondeve bixhetore dhe fonde te BE       

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 4.2 11.2 1.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 12,108.0 13,465.0 13,614.0

Shpenzime për njësi 10.09 11.22 11.35

Sasia Nr. shkresash

2015 2016 2017

1200 1200 1200

Përshkrimi
Per plotesimin e nevojave ne institucion per materjale te ndryshme kryhen procedurat me blerje te vogel                   

Objektivat  0)  Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me kosto sa me te lire 1)  Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me 

kosto minimale 2) Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me kosto minimale 3) Plotesimi i nevojave per nje pune sa me 

efektive dhe me kosto minimale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

6.3 4.4 1

Shpenzime jashtë projekteve

Prokurim Fondesh me blerje te vogla

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 6.3 4.4 1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,509.0 1,575.0 1,590.0

Shpenzime për njësi 150.9 157.5 159.0

Sasia Numer auditimesh

2015 2016 2017

10 10 10

Sasia Nr prokurimesh

2015 2016 2017

100 100 100



mijëra lekë 2,950.0

mijëra lekë 29.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00352

 Produkti F

Viti Aktual

2014

150

mijëra lekë 1,110.0

mijëra lekë 7.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00352

 Produkti G

Viti Aktual

2014

32

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 125.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00352

 Produkti H

Viti Aktual

2014

13

mijëra lekë 5,120.0

mijëra lekë 393.85

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Përshkrimi Pregatitja e shkresave te ndryshme, kontaktet me organizatoret, ambasadave, ministrite e linjes etj, sigurimi iudhetimit dhe akomodimit, 

pregatitja e axhendave                  

Objektivat  0) ritja e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne organizatat nderkombetare 1)  ritja e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne organizatat 

nderkombetare 2)  ritja e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne organizatat nderkombetare 3)  ritja e perfaqesimit te Shtetit Shqiptar ne 

organizatat nderkombetare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

5.5 7 0

Shpenzime jashtë projekteve

Aktivitete nderkombetare perfaqesuar nga administrata e MMPAU

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 5.5 7 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 3,112.0 3,330.0 3,330.0

Shpenzime për njësi 31.12 33.3 33.3

Përshkrimi Koordinimi dhe bashkerendimi I punes me drejtorite brenda Ministrise, Koordinimi I punes me Ministrine e Integrimit MIE, Koordinimi I punes 

me Ministrite e Linjes, Pergatitja e raportimeve periodioke                  

Objektivat

 0) Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA 1) Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA 2) Permbushja e 

detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA 3) Permbushja e detyrimeve te Ministrise ne kuader te MSA

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

5.8 6.3 1.8

Shpenzime jashtë projekteve

Raportime te ndryshme ne kuader te Marreveshjes se Stabilizim-Asociimitt

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 5.8 6.3 1.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,174.0 1,248.0 1,270.0

Shpenzime për njësi 7.83 8.32 8.47

Sasia Nr aktivitetesh

2015 2016 2017

150 150 150

Përshkrimi
NDJEKJA E ZBATIMIT TE PROJEKTEVE ME FINANCIM TE HUAJ ,RAPORTIMI NE MINISTRITE E LINJES MBI ECURINE E TYRE              

Objektivat
 0) Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 1) Koordinimi i punes se 

projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 2) Koordinimi i punes se projekteve me financim te 

huaj ne fushen e mjedisit per nje menaxhim efektiv te mjedisit 3) Koordinimi i punes se projekteve me financim te huaj ne fushen e mjedisit 

per nje menaxhim efektiv te mjedisit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

6.1 4.9 -0.2

Shpenzime jashtë projekteve

Projekte mjedisore te Administruara me financim te Huaj

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 6.1 4.9 -0.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,244.0 4,450.0 4,440.0

Shpenzime për njësi 132.63 139.06 138.75

Sasia Nr.raportime

2015 2016 2017

32 32 32

6 9.9 -3.6

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 6 9.9 -3.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,427.0 5,966.0 5,750.0

Shpenzime për njësi 417.46 458.92 442.31

Sasia nr projektesh

2015 2016 2017

13 13 13



 Projekti 00352

 Produkti I

Viti Aktual

2014

150

mijëra lekë 980.0

mijëra lekë 6.53

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00352

 Produkti J

Viti Aktual

2014

1500

mijëra lekë 1,060.0

mijëra lekë 0.71

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00352

 Produkti K

Viti Aktual

2014

40

mijëra lekë 9,610.0

mijëra lekë 240.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00352

 Produkti L

Përshkrimi
Per kundravajtje administrative dhe largim nga puna ndiqen  proceset gjyqesore ne gjykate deri ne zbatimin e tyre ne permbarim                  

Objektivat

 0) Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga  ky dem  ne 

buxhetin e shtetit 1) Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe likujdimi I fatures ekonomike te shkaktuar nga  

ky dem  ne buxhetin e shtetit 2) Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe likujdimi I fatures ekonomike te 

shkaktuar nga  ky dem  ne buxhetin e shtetit 3) Venia para pergjegjesise e shkaktareve te kijimit te demeve ne mjedisi dhe likujdimi I fatures 

ekonomike te shkaktuar nga  ky dem  ne buxhetin e shtetit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Proceseve gjyqesore te kryera ne Tirane dhe ne rrethe

Përshkrimi
Shqyrtimi i dokumentacionit ne dosje nga ana ligjore dhe teknike  nga sektori juridik                 

Objektivat
 0)  Vendosja e kushteve mjedisore per subjektet qe marrin Leje Mjedisore dhe zbatimi I legjislacionit mjedisor 1) Vendosja e kushteve 

mjedisore per subjektet qe marrin Leje Mjedisore dhe zbatimi I legjislacionit mjedisor 2) Vendosja e kushteve mjedisore per subjektet qe 

marrin Leje Mjedisore dhe zbatimi I legjislacionit mjedisor 3) Vendosja e kushteve mjedisore per subjektet qe marrin Leje Mjedisore dhe 

zbatimi I legjislacionit mjedisor

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

6.2 4.4 0.3

Shpenzime jashtë projekteve

Licenca te dhena per mbrojtjen e mjedisit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 6.2 4.4 0.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,041.0 1,087.0 1,090.0

Shpenzime për njësi 6.94 7.25 7.27

Sasia Nr procesesh

2015 2016 2017

150 150 150

Përshkrimi Miratimin e tavaneve nga Keshilli i Ministrave,ndarjen e tyre sipas programeve dhe hedhja ne soft i te dhenave,hartohen raportet per 

shpenzimet dhe produktet dhe monitorimi I tyre ne periudha mujore dhe 3 mujore, mbajtja e kontabilitetit.                  

Objektivat

 0) Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve ekonomik te qendrueshem dhe te  matshem 

sipas programeve te miratuara 1)  Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve ekonomik te 

qendrueshem dhe te  matshem sipas programeve te miratuara 2)  Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i 

te gjithe treguesve ekonomik te qendrueshem dhe te  matshem sipas programeve te miratuara 3)  Hartimi i nje plani sa me real sipas 

standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve ekonomik te qendrueshem dhe te  matshem sipas programeve te miratuara

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

6.4 4.1 0.5

Shpenzime jashtë projekteve

Raportime financiare mbi buxhetin e MMPAU

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 6.4 4.1 0.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,128.0 1,174.0 1,180.0

Shpenzime për njësi 0.75 0.78 0.79

Sasia Nr licencash

2015 2016 2017

1500 1500 1500

Përshkrimi Rishikimi i bazes ligjore te projektakteve ligjore te hartuara nga drejtorite teknike dhe hartimi i legjislacionit te ri mjedisor, ne perputhje me 

kerkesat e direktivave  te mjedisit te BE-se,                   

Objektivat

 0) Permiresimin  e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, ne perputhje me kerkesat perkatese 

mjedisore te BE-se 1) Permiresimin  e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, ne perputhje me 

kerkesat perkatese mjedisore te BE-se 2) Permiresimin  e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, 

6.3 4.3 0.1

Shpenzime jashtë projekteve

Akte ligjore dhe nenligjore te hartuara sipas matrices te ministrise dhe Planit te integruar te MINISTRISE       

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 6.3 4.3 0.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,219.0 10,654.0 10,660.0

Shpenzime për njësi 255.48 266.35 266.5

Sasia Nr raportimesh

2015 2016 2017

40 40 40



Viti Aktual

2014

40

mijëra lekë 5,130.0

mijëra lekë 128.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00352

 Produkti M

Viti Aktual

2014

15

mijëra lekë 10,340.0

mijëra lekë 689.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00352

 Produkti N

Viti Aktual

2014

7000

mijëra lekë 45,259.0

mijëra lekë 6.47

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00352

 Produkti O

Viti Aktual

Objektivat kerkesat perkatese mjedisore te BE-se 2) Permiresimin  e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja ligjore dhe nenligjore, 

ne perputhje me kerkesat perkatese mjedisore te BE-se 3) Permiresimin  e legjislacionit ekzistues mjedisor dhe hartimin e akteve te reja 

ligjore dhe nenligjore, ne perputhje me kerkesat perkatese mjedisore te BE-se

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Përshkrimi Derdhja e kontributit te shtetit shqiptar ne aderimin ne konventa nderkombetare dhe pjesmarrja neperrmjet seminareve te ndryshme te 

perfaqsuesve te shtetit ligjor                  

Objektivat

 0) Rritja e pjesmarrjes  dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare Rritja e pjesmarrjes  dhe kontributit te shtetit shqiptar ne 

konventat nderkombetare 1) Rritja e pjesmarrjes  dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare Rritja e pjesmarrjes  dhe 

kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare 2) Rritja e pjesmarrjes  dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat 

nderkombetare Rritja e pjesmarrjes  dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare 3) Rritja e pjesmarrjes  dhe kontributit te 

shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare Rritja e pjesmarrjes  dhe kontributit te shtetit shqiptar ne konventat nderkombetare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

5.6 6.6 0.1

Shpenzime jashtë projekteve

Aderimi ne konventa nderkombetare

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 5.6 6.6 0.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,417.0 5,773.0 5,780.0

Shpenzime për njësi 135.43 144.33 144.5

Sasia Nr akte ligjore

2015 2016 2017

40 40 40

Përshkrimi Ne zbatim te programit te qeverise Ministri, Zv/Ministrat , Kabineti dhe Sekretari I Pergjithshem  sipas fushave qe mbulojne koordinojne  

punen e te gjitha strukturave vartese nepermjet nxjerjes se akteve ligjore dhe nenligjore.                  

Objektivat

 0) Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te 

problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 1) Zbatimi i Programit te 

Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe 

afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale. 2) Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes 

ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe 

zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale. 3) Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve 

per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

1.5 8.6 0

Shpenzime jashtë projekteve

Menaxhimi  Larte politik

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 1.5 8.6 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,500.0 11,400.0 11,400.0

Shpenzime për njësi 700.0 760.0 760.0

Sasia Nr konventash

2015 2016 2017

15 15 15

Përshkrimi Trajnimet dhe kualifikime te personelit te organizuara nga institucione te ndryshme, organizma kombetare dhe nderkombetare brenda dhe 

jashte vendit, si dhe ato te organizuara nga DAP/ITAP per rritjen profesionale te punonjesve .           

Objektivat

 0) Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit 

te ministrise ne kurse kualifikimi 1)  Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve 

te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne kurse kualifikimi. 2)  Perputhja e formimit profesional me vendet e punes, permiresimi i 

burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne kurse kualifikimi. 3)  Perputhja e formimit profesional 

me vendet e punes, permiresimi i burimeve njerezore permes trajnimeve te ndryshme deri ne 10% i stafit te ministrise ne kurse kualifikimi.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

3.3 13.7 0

Shpenzime jashtë projekteve

Trajnime dhe kualifikime te stafit te organizuara brenda dhe jashte vendit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 3.3 13.7 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 46,731.0 53,120.0 53,120.0

Shpenzime për njësi 6.68 7.59 7.59

Sasia numer urdherash

2015 2016 2017

7000 7000 7000



2014

18

mijëra lekë 2,030.0

mijëra lekë 112.78

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00352

 Produkti P

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 1,815.0

mijëra lekë 151.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00352

 Produkti Q

Viti Aktual

2014

250

mijëra lekë 3,270.0

mijëra lekë 13.08

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00352

 Produkti R

Viti Aktual

2014

24

mijëra lekë 2,180.0

mijëra lekë 90.83

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Përshkrimi
Hartimi cdo muaj i buletinit mjedisor dhe publikimi elektronik ne faqen e ministrise

Objektivat
 0) Rritja e punes informuese dhe transparences nepermjet pjesmarrjes se publikut ne problemet mjedisore 1) Rritja e punes informuesedhe 

transparences nepermjet pjesmarrjes se publikut ne problemet Mjedisore 2) Rritja e punes informuesedhe transparences nepermjet 

pjesmarrjes se publikut ne problemet Mjedisore 3) Rritja e punes informuesedhe transparences nepermjet pjesmarrjes se publikut ne 

problemet Mjedisore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

5.2 2 0.4

Shpenzime jashtë projekteve

Buletimi mujor dhe javor dhe menaxhimi i faqes zyrtare

Sasia 0 5.6 0

Totali i Shpenzimeve 5.2 7.7 0.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,136.0 2,300.0 2,310.0

Shpenzime për njësi 118.67 121.05 121.58

Sasia Numer trajnimesh

2015 2016 2017

18 19 19

Përshkrimi
Transparenca ndaj publikut Letrat, degjesat me bublikunditet mjedisore 

Objektivat
 0) Rritja e punes informuese dhe transparences nepermjet pjesmarrjes se publikut ne problemet mjedisore 1) Rritja e punes informuesedhe 

transparences nepermjet pjesmarrjes se publikut ne problemet Mjedisore 2) Rritja e punes informuesedhe transparences nepermjet 

pjesmarrjes se publikut ne problemet Mjedisore 3) Rritja e punes informuesedhe transparences nepermjet pjesmarrjes se publikut ne 

problemet Mjedisore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

6.2 4.6 0.2

Shpenzime jashtë projekteve

Transparenca ndaj publikut Letrat, degjesat me bublikunditet mjedisore

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 6.2 4.6 0.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,927.0 2,015.0 2,020.0

Shpenzime për njësi 160.58 167.92 168.33

Sasia Nr buletini

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi
Raportim ne kuader te INTEGR EUROPIANE DHE KONVENTES Aarhusit 

Objektivat

 0) Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te 

problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale 1) Zbatimi i Programit te 

Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe 

afatgjata ne fushen mjedisore dhe zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale. 2) Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes 

ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve per ndjekjen ne vazhdimesi te problematikave afatshkurtra dhe afatgjata ne fushen mjedisore dhe 

zgjidhja e tyre ne nje kohe sa me optimale. 3) Zbatimi i Programit te Qeverise dhe Koordinimi I punes ndermjet te gjithe drejtorive te politikeve 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

6.2 4.8 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raportim ne kuader te INTEGR EUROPIANE DHE KONVENTES Aarhusit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 6.2 4.8 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 3,474.0 3,640.0 3,640.0

Shpenzime për njësi 13.9 14.56 14.56

Sasia Nr shkresash

2015 2016 2017

250 250 250

6.2 4.5 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 6.2 4.5 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,315.0 2,420.0 2,420.0

Shpenzime për njësi 96.46 100.83 100.83

Sasia nr raportimesh

2015 2016 2017

24 24 24



 Projekti 00352

 Produkti S

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 9,456.0

mijëra lekë 9,456.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 01846

 Produkti T

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Administrimi i Pyjeve

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Përshkrimi
Organizimin e punes per mbeshtetjen e te gjithe sektoreve me bazen e nevojshme materjale     

Objektivat  0)  Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me kosto sa me te lire 1)  Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me 

kosto minimale 2) Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me kosto minimale 3) Plotesimi i nevojave per nje pune sa me 

efektive dhe me kosto minimale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Organizimin e punes per mbeshtetjen e te gjithe sektoreve me bazen e nevojshme materjale  

Përshkrimi
Rokonstruksion godine

Objektivat  0)  Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me kosto sa me te lire 1)  Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me 

kosto minimale 2) Plotesimi i nevojave per nje pune sa me efektive dhe me kosto minimale 3) Plotesimi i nevojave per nje pune sa me 

efektive dhe me kosto minimale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

4.6 4.9 0

Blerje orendi dhe paisje

Rikonstruksion

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 4.6 4.9 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 9,894.0 10,380.0 10,380.0

Shpenzime për njësi 9,894.0 10,380.0 10,380.0

Sasia mije leke

2015 2016 2017

0 0 0

 1). Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor per tu perafruara me legjilacionin Europian.  2). Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit 

me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i 

Politikat  e ketij programi kane per qellim zhvillimin e qendrueshem dhe shume funksional te burimeve pyjore dhe kullosore, qe sigurojne ekuilibrin biologjik te 

ekosistemeve pyjore, shtimin e siperfaqeve pyjore, rritjen e prodhimtarise dhe aftesise ripertritese te pyjeve, parandalimin e degradimit te metejshem te tokes, 

mbrojtjen e biodiversitetit, maksimalizimin e efekteve per te permbushur funksionet ekologjike, ekonomike dhe sociale ne nivel lokal, kombetar dhe global, pa cenuar 

ekosisteme te tjera

Menaxhimi i qëndrueshem i burimeve pyjore dhe kullosore, gjithperfshirja e aktorve lokale ne menaxhimin dhe zhvillimin e qendrueshem te ketij sektori, forcimi 

institucional dhe ligjor. Realizimit deri ne v. 2020 te planeve te mbareshtimit per  100% te siperfaqes se fondit pyjor dhe kullosor , azhornimi i Regjistrit Kombetar te 

Pyjeve dhe Kullotave, pergatitja e hartave tematike ne GIS, regjistrimin 100% te fondit pyjor dhe kullosor ne ZRPP. Rehabilitimi, pyllezimi dhe ripyllezim te 

siperfaqeve,  te degraduara, djegura dhe rehabilitimin e kullotave nepermjet praktikave silvo-pastorale me mbjellje faragjere e drusore ne masen deri 15 % deri ne 

vitin 2020. Parandalimit te gerryerjes se metejsheme te tokes pyjore dhe kullosore ne 25 % te siperfaqes,deri ne 2020.                                                     

0 -60 0

Programi i administrimit te pyjeve përfshin hartimin e politikave per menaxhimin e qendrueshem te pyjeve dhe kullotave, zhvillimin e nje ekonomie te gjelber, 

koordinimin ne nivel qendror, rajonal dhe lokal te praktikave me te mira ne fondin pyjor dhe kullosor, eficiente nga pikpamja ekonomike, miqesore me mjedisin dhe 

te pranuara nga shoqeria. Automatizimi i bazes se te dhenave per regjistrin pyjore dhe digjitalizimi i hartave. Forcimi i sistemit te kerkimit, zhvillimit teknologjik e 

inovacioneve ne pyje, dhënia e shërbimit këshillimor dhe forcimi i kapaciteteve te personelit pyjor dhe administrativ lokal, harmonizimi ligjor e nënligjore, forcimi 

institucional e bashkepunimi me struktura te tjera te interesuara per menaxhimin e qendrueshem e rruajtjen e biodiversitetit.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -60 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 25,000.0 10,000.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 25,000.0 10,000.0 10,000.0

Sasia m2

2015 2016 2017

0 0 0



Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00356

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 49,490.0

mijëra lekë 49,490.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00356

 Produkti B

Viti Aktual

me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i 

kadastres kombetare  3). Shtimi i siperfaqes pyjore nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje  4). Forcimi i kapaciteve per menaxhimin 

e qendryeshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor.  5). Mbeshtetja e praktikave te qëndrueshme të menaxhimit të tokës dhe rritja e perfitimeve 

monetare dhe jo-monetare të komuniteteve, në zonat e synuara të projektit të cilat janë kryesisht në  zonat malore rurale me tendence erozioni.

 1). Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor per tu perafruara me legjilacionin Europian.  2). Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit 

me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i 

kadastres kombetare  3). Shtimi i siperfaqes pyjore nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne 

fidanishte  4). Forcimi i kapaciteve per menaxhimin e qendryeshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor.  5). Mbeshtetja e praktikave te qëndrueshme 

të menaxhimit të tokës dhe rritja e perfitimeve monetare dhe jo-monetare të komuniteteve, në zonat e synuara të projektit të cilat janë kryesisht në  zonat malore 

rurale me tendence erozioni

 1). Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor per tu perafruara me legjilacionin Europian.  2). Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit 

me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i 

kadastres kombetare  3). Shtimi i siperfaqes pyjore nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne 

fidanishte  4). Forcimi i kapaciteve per menaxhimin e qendryeshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor.  5). Mbeshtetja e praktikave te qëndrueshme 

të menaxhimit të tokës dhe rritja e perfitimeve monetare dhe jo-monetare të komuniteteve, në zonat e synuara të projektit të cilat janë kryesisht në  zonat malore 

rurale me tendence erozioni

 1). Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor per tu perafruara me legjilacionin Europian  2). Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit 

me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i 

kadastres kombetare  3). Shtimi i siperfaqes pyjore nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne 

fidanishte  4). Forcimi i kapaciteve per menaxhimin e qendryeshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor.  5). Mbeshtetja e praktikave te qëndrueshme 

të menaxhimit të tokës dhe rritja e perfitimeve monetare dhe jo-monetare të komuniteteve, në zonat e synuara të projektit të cilat janë kryesisht në  zonat malore 

rurale me tendence erozioni

Standardet përcaktohen  në Ligjin Nr.9385, datë 04.05.2005 "Për pyjet dhe fondin pyjor", të ndryshuar, në Ligjin Nr.9693 datë 19.03.2007  "Për fondin dhe 

kullosore",  të ndryshuar, në Ligjin Nr.10 120, datë  23.4.2009 "Për mbrojtjen e fondit të bimeve mjekesore, eterovajore e tanifere natyrore", në Ligjin Nr.8732,  datë 

24.1.2001 "Për materialin mbjellës", Ligji Nr.10006, datë 23.10.2008 "Për mbrojtjen e faunës së egër",  në Ligjin Nr.8906, datë 06.06.2002 "Për zonat e mbrojtura", 

të ndryshuar, si dhe ne Ligjin Nr.10253, datë 11.03.2010 "Per gjuetinë" te ndryshuar. Strategjia Ndersektoriale per Mjedisin, Strategjia Kombetare per Zhvillimin e 

Pyjeve dhe Kullotave ne Shqiperi. Te gjitha aktet nenligjore qe rrjedhin prej tyre.

Sasia 200 0 0

Totali i Shpenzimeve 5.2 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 52,042.0 52,042.0 52,042.0

Shpenzime për njësi 17,347.33 17,347.33 17,347.33

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer aktesh

2015 2016 2017

3 3 3

Shpenzime jashtë projekteve

Akte ligjore dhe nënligjore te hartuara per fondin pyjor dhe kullosor te unifikuar me BE e te miratuar

Përshkrimi Hartimi i akteve ligjore dhe nenligjore duke e perarfuar me legjislacionin Europian, Ngritja e grupeve te punes, perkthimi i direktivave EU, 

draftimi  diskutimi me grupet e interesit, marrja e mendimeve ministrive linjes, dergimi KM per tu miratuar

Objektivat
 0) Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor per tu perafruara me legjilacionin Europian. 1) Hartimi akteve ligjore dhe 

nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor per tu perafruara me legjilacionin Europian. 2) Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor 

dhe Kullosor per tu perafruara me legjilacionin Europian. 3) Hartimi akteve ligjore dhe nenligjore per Fondi Pyjor dhe Kullosor per tu 

perafruara me legjilacionin Europian

Përshkrimi Automatizimi i bazes se te dhenave per regjistrin kombetare te fondit pyjore dhe kullosore, digjitalizimi i hartave.Kadastër  kombëtare e pyjeve 

dhe kullotave e përmirësuar nëpërmjet krijimit të data base-it. e lidhur me sistemin  GIS.                    

Objektivat

 0) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne 

kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i kadastres kombetare 1) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per 

cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe 

kullosor, perditesimi i vazhdueshem i kadastres kombetare 2) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit 

pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i 

kadastres kombetare 3) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-64.9 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kadastër  kombëtare e pyjeve dhe kullotave e përmirësuar.



2014

1700000

mijëra lekë 54,240.0

mijëra lekë 0.03

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00356

 Produkti C

Viti Aktual

2014

80

mijëra lekë 49,240.0

mijëra lekë 615.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00356

 Produkti D

Viti Aktual

2014

30000

mijëra lekë 63,240.0

mijëra lekë 2.11

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00356

 Produkti E

Viti Aktual

2014

7

mijëra lekë 53,240.0

mijëra lekë 7,605.71

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -4.1 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 52,041.0 52,041.0 52,041.0

Shpenzime për njësi 0.03 0.03 0.03

Sasia ha

2015 2016 2017

1700000 1700000 1700000

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 5.7 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 52,042.0 52,042.0 52,042.0

Shpenzime për njësi 650.53 650.53 650.53

Sasia numer specialistesh

2015 2016 2017

80 80 80

Përshkrimi Trajnimi ne nivel qendror, rajonal dhe lokal I strukturave te sherbimit Pyjor. Përgatitja e materialeve , sigurimi i ambienteve, Pagesa e 

lektorëve me qellimin e ngritjes se kapaciteteve per permbushjen e detyrave

Objektivat
 0) Forcimi i kapaciteve per menaxhimin e qendryeshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor. 1) Forcimi i kapaciteve per 

menaxhimin e qendryeshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor. 2) Forcimi i kapaciteve per menaxhimin e qendryeshem dhe 

shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor. 3) Forcimi i kapaciteve per menaxhimin e qendryeshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe 

kullosor.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-4.1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Specialistë të kadastrës dhe menaxhimit të trajnuar.    

Sasia 733.3 -52 -16.7

Totali i Shpenzimeve -1.9 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 62,042.0 62,042.0 62,042.0

Shpenzime për njësi 0.25 0.52 0.62

Sasia ha

2015 2016 2017

250000 120000 100000

Përshkrimi Grumbullimi i të dhënave në terren per evidentimin e gjendjes aktuale te ekonomisë  pyjore. Përgatitja e hartave GIS. Hartimi i skenarëve për 

adm. e pyjeve/kullotave. Hartimi i planeve . VSM për planet e administrimit te pyjeve. Monitorimi i realizimit .

Objektivat

 0) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne 

kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i kadastres kombetare 1) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per 

cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe 

kullosor, perditesimi i vazhdueshem i kadastres kombetare 2) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit 

pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i 

kadastres kombetare 3) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

5.7 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Plane mbareshtimi te hartuara per fondin pyjor dhe kullosor publik    

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -2.3 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 52,042.0 52,042.0 52,042.0

Shpenzime për njësi 7,434.57 7,434.57 7,434.57

Sasia numer

2015 2016 2017

7 7 7

Përshkrimi Përgatitja dhe miratimi i  PBA. Përgatitja e raporteve të monitorimit të PBA Përgatitja e materialeve për takimin e Komitetit të Stabilizim 

asoocimit Hartimi i  Plan veprimit për zbatimin e rekomandimeve

Objektivat
 0) Forcimi i kapaciteve per menaxhimin e qendryeshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor. 1) Forcimi i kapaciteve per 

menaxhimin e qendryeshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor. 2) Forcimi i kapaciteve per menaxhimin e qendryeshem dhe 

shumefunksional te fondit pyjor dhe kullosor. 3) Forcimi i kapaciteve per menaxhimin e qendryeshem dhe shumefunksional te fondit pyjor dhe 

kullosor.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-88.2 108.3 20

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte.    

-2.3 0 0



 Projekti 00356

 Produkti F

Viti Aktual

2014

120

mijëra lekë 74,959.0

mijëra lekë 624.66

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00356

 Produkti G

Viti Aktual

2014

3500000

mijëra lekë 53,240.0

mijëra lekë 0.02

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00356

 Produkti H

Viti Aktual

2014

130

mijëra lekë 5,424.0

mijëra lekë 41.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00356

 Produkti I

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 4.1 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 78,062.0 78,062.0 78,062.0

Shpenzime për njësi 650.52 650.52 650.52

Sasia ha

2015 2016 2017

120 120 120

Përshkrimi Përcaktimi i objekteve për pyllëzim e ripyllëzim. Përgatitja e projekteve miratimi i projekteve. Plotësimi i dokumentacionit teknik për tenderimin 

. Kryerja e tenderimit. Kontraktimi. Ndjekja e zbatimit të kontratës.

Objektivat
 0) Shtimi i siperfaqes pyjore nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje 1) Shtimi i siperfaqes pyjore nepermjet 

pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne fidanishte 2) Shtimi i siperfaqes pyjore 

nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne fidanishte 3) Shtimi i siperfaqes 

pyjore nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne fidanishte

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Siperfaqe te pyllezuara dhe ripyllezuara dhe sherbime. (rehabilituara).    

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -2.3 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 52,033.0 52,033.0 52,033.0

Shpenzime për njësi 0.01 0.01 0.01

Sasia numer fidanesh

2015 2016 2017

3500000 3500000 3500000

Përshkrimi Zgjedhja e vendit për ngritjen e fidanishtes. Zgjedhja e llojit te drurëve pyjore. Grumbullimi i farave të përzgjedhura  Mbjellja dhe shërbimet. 

Sigurimi materialit mbjelles te certifikuar sipas  standateve nderkombetare.

Objektivat
 0) Shtimi i siperfaqes pyjore nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje 1) Shtimi i siperfaqes pyjore nepermjet 

pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne fidanishte 2) Shtimi i siperfaqes pyjore 

nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne fidanishte 3) Shtimi i siperfaqes 

pyjore nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne fidanishte

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

4.1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Fidanishte pyjore per prodhim fidanash pyjor    

Sasia 0 53.8 0

Totali i Shpenzimeve -4.1 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,204.0 5,204.0 5,204.0

Shpenzime për njësi 40.03 26.02 26.02

Sasia ha

2015 2016 2017

130 200 200

Përshkrimi Përcaktimi i objekteve për pyllëzim e ripyllëzim. Përgatitja e projekteve, miratimi i tyre. Plotësimi i dokumentacionit teknik për tenderimin . 

Kryerja e tenderimit. Kontraktimi. Ndjekja e zbatimit të kontratës.

Objektivat
 0) Shtimi i siperfaqes pyjore nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje 1) Shtimi i siperfaqes pyjore nepermjet 

pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne fidanishte 2) Shtimi i siperfaqes pyjore 

nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne fidanishte 3) Shtimi i siperfaqes 

pyjore nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne fidanishte

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-2.3 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Investime si grande Konkurruese       

Përshkrimi Punime në terren për marrje të dhënash. Punime në zyre për përgatitjen e projekteve për përmirësimin e kullotave.Miratimi i projekteve. 

Kontroll për zbatimin e projekteve. Marrja në dorëzim e punimeve . 

-4.1 -35 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kullota të permiresuara    



Viti Aktual

2014

300

mijëra lekë 30,203.0

mijëra lekë 100.68

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00356

 Produkti J

Viti Aktual

2014

16

mijëra lekë 26,620.0

mijëra lekë 1,663.75

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00356

 Produkti K

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 30,370.0

mijëra lekë 6,074.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00356

 Produkti L

Viti Aktual

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -31.1 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 20,821.0 20,821.0 20,820.0

Shpenzime për njësi 69.4 69.4 69.4

Sasia ha

2015 2016 2017

300 300 300

Objektivat

 0) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne 

kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i kadastres kombetare 1) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per 

cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe 

kullosor, perditesimi i vazhdueshem i kadastres kombetare 2) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit 

pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i 

kadastres kombetare 3) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia 0 0 6.3

Totali i Shpenzimeve -2.3 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 26,021.0 26,021.0 26,011.0

Shpenzime për njësi 1,626.31 1,626.31 1,530.06

Sasia numer

2015 2016 2017

16 16 17

Përshkrimi Verifikime në terren per marrje te dhënash. Përgatitja e projekteve për ndërtimin e infrastrukturës ne kullota (lera). Kontroll për zbatimin e 

projekteve dhe marrja ne dorëzim.

Objektivat

 0) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne 

kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i kadastres kombetare 1) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per 

cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe 

kullosor, perditesimi i vazhdueshem i kadastres kombetare 2) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit 

pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i 

kadastres kombetare 3) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-31.1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Lera te ndërtuara    

Sasia 0 100 0

Totali i Shpenzimeve -14.3 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 26,021.0 26,011.0 26,021.0

Shpenzime për njësi 5,204.2 2,601.1 2,602.1

Sasia numer koritash

2015 2016 2017

5 10 10

Përshkrimi Verifikime në terren per marrje te dhënash. Përgatitja e projekteve për ndërtimin e infrastrukturës ne kullota (lera, çezma, korita, hauze). 

Kontroll për zbatimin e projekteve dhe marrja ne dorëzim.

Objektivat

 0) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne 

kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i kadastres kombetare 1) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per 

cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe 

kullosor, perditesimi i vazhdueshem i kadastres kombetare 2) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit 

pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i 

kadastres kombetare 3) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-2.3 0 -5.9

Shpenzime jashtë projekteve

ÿezma dhe korita te ndërtuara    

Përshkrimi Zbatimi i planeve të menaxhimit , hartimi i projekteve teknike  përmirësimi dhe trajtimi i grumbujve pyjor.,hartimi i projekteve teknologjike te 

shfrytëzimit  Miratimi i projekteve dhe kontrolli ,  Zbatimi dhe ndjekja e kryerjes së punimeve.

Objektivat

 0) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne 

kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i kadastres kombetare 1) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per 

cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe 

kullosor, perditesimi i vazhdueshem i kadastres kombetare 2) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit 

pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i 

kadastres kombetare 3) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  

dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i kadastres kombetare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-14.3 -50 0

Shpenzime jashtë projekteve

Grumbuj pyjor te permiresuar ne strukturen silvikulturore.    



2014

1500

mijëra lekë 26,620.0

mijëra lekë 17.75

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00356

 Produkti M

Viti Aktual

2014

7000

mijëra lekë 26,614.0

mijëra lekë 3.8

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00356

 Produkti N

Viti Aktual

2014

1000

mijëra lekë 114,000.0

mijëra lekë 114.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00356

 Produkti O

Viti Aktual

2014

0

Sasia 0 33.3 0

Totali i Shpenzimeve -2.3 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 26,021.0 26,021.0 26,021.0

Shpenzime për njësi 17.35 13.01 13.01

Sasia ha

2015 2016 2017

1500 2000 2000

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -0.4 -0.6 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 26,515.0 26,345.0 26,346.0

Shpenzime për njësi 3.79 3.76 3.76

Sasia m3

2015 2016 2017

7000 7000 7000

Përshkrimi Verifikimi  i sipërfaqeve që kanë nevojë  për ndërhyrje. Dizenjimi i projekteve për veprat mbrojtëse pritat malore. Zbatimi i tyre. Monitorimi, 

Marrja ne dorëzim e objekteve . Ndërtimi i pritave malore me mur guri e  llac çimento,

Objektivat

 0) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne 

kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i kadastres kombetare 1) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per 

cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe 

kullosor, perditesimi i vazhdueshem i kadastres kombetare 2) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit 

pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i 

kadastres kombetare 3) Hartimin e planeve te mbareshtimit  per cdo vit me 10% te sipefaqes se fondit pyjore dhe kullosore  azhornimi i te  

dhenave te tyre ne kadastren kombatere te fondit pyjor dhe kullosor, perditesimi i vazhdueshem i kadastres kombetare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-2.3 -25 0

Shpenzime jashtë projekteve

Vepra mbrojtëse te ndertuara per mbrojtjen nga erozioni  (Sistemime malore)    

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 1.3 -56.7 290

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 115,448.0 50,000.0 195,000.0

Shpenzime për njësi 115,448.0 50,000.0 195,000.0

Sasia M3

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Zbatimi i projektit te sherbimeve mjedisore

Objektivat

 0) Mbeshtetja e praktikave te qëndrueshme të menaxhimit të tokës dhe rritja e perfitimeve monetare dhe jo-monetare të komuniteteve, në 

zonat e synuara të projektit të cilat janë kryesisht në  zonat malore rurale me tendence erozioni. 1) Mbeshtetja e praktikave te qëndrueshme të 

menaxhimit të tokës dhe rritja e perfitimeve monetare dhe jo-monetare të komuniteteve, në zonat e synuara të projektit të cilat janë kryesisht 

në  zonat malore rurale me tendence erozioni 2) Mbeshtetja e praktikave te qëndrueshme të menaxhimit të tokës dhe rritja e perfitimeve 

monetare dhe jo-monetare të komuniteteve, në zonat e synuara të projektit të cilat janë kryesisht në  zonat malore rurale me tendence 

erozioni 3) Mbeshtetja e praktikave te qëndrueshme të menaxhimit të tokës dhe rritja e perfitimeve monetare dhe jo-monetare të 

komuniteteve, në zonat e synuara të projektit të cilat janë kryesisht në  zonat malore rurale me tendence erozioni

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-0.4 -0.6 0

Shpenzime jashtë projekteve

Projekti i sherbimeve mjedisore

Sasia ha

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Pyllezime ne kuader te FZHR

Objektivat
 0) Shtimi i siperfaqes pyjore nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje 1) Shtimi i siperfaqes pyjore nepermjet 

pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne fidanishte 2) Shtimi i siperfaqes pyjore 

nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne fidanishte 3) Shtimi i siperfaqes 

pyjore nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne fidanishte

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

101170.2 -56.7 290

Shpenzime jashtë projekteve

Fondi i zhvillimit rajonal



mijëra lekë 80,000.0

mijëra lekë 80,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00356

 Produkti P

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 500,000.0

mijëra lekë 500,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Administrimi i Ujrave

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -79.9 114.5 -62.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 100,430.0 215,448.0 80,000.0

Shpenzime për njësi 100,430.0 215,448.0 80,000.0

Sasia ha

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Pyllezime ne Zonat e mbrojtura dhe siperfaqe te tjera

Objektivat
 0) Shtimi i siperfaqes pyjore nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje 1) Shtimi i siperfaqes pyjore nepermjet 

pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne fidanishte 2) Shtimi i siperfaqes pyjore 

nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne fidanishte 3) Shtimi i siperfaqes 

pyjore nepermjet pyllezimit dhe ripyllezimit te nje siperfaqeje prej 500 ha pyje dhe prodhimi i 3,500,000 fidaneve ne fidanishte

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Pyllezime

 1). Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian,  2). Vleresimi i shkalles se demtimit te baseneve te lumenjeve si rezultat i aktivitetit te subjekteve qe 

shfrytezojne inerte lumore  3). Vleresimi ekonomik i te ardhurave nga perdorimi i rezervave ujore  4). Bashkepunim me Ministrine e Puneve te jashtme per 

problemet e Ujerave nderkufitare me vendet fqinj.  5). Monitorimi I procedures se paisjes me leje te perdoruesve te burimeve ujore  6). Hartimi i regjistrit Kombetar 

te lejeve te burimeve ujore  7). Vleresimi i demeve te shkaktuar nga hedhja e inerteve ne bregdet dhe zonat turistike  8). Koordinimi i punes me institucionet e linjes 

dhe nderkombetare mbi problematikat e burimeve ujore;  9). Hartimi i Programit Kombetar  te Monitorimit te  mjedisit me treguesit e gjendjes, te presionit dhe te  

ndikimit ne ujerat siperfaqesore e nentokesor.  10). Monitorimi dhe rakordimi i punes me ABU per implementimin e legjislacionit

 1). Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian,  2). Vleresimi ekonomik i te ardhurave nga perdorimi I rezervave ujore  3). Bashkepunim me 

Ministrine e Puneve te jashtme per problemet e Ujerave nderkufitare me vendet fqinj  4). Forcimi dhe zbatimi i programit te masave per rehabilitimin e shtreterve te 

lumenjeve  5). Monitorimi I procedures se paisjes me leje te perdoruesve te burimeve ujore  6). Hartimi i Planit te masave per zbatimin e planit te menaxhimit te 

lumit Mat  7). Koordinimi i punes me institucionet e linjes mbi problematikat e burimeve ujore;  8). Monitorimi dhe rakordimi i punes se ABU per implementimit te 

legjislacionit  9). Kontrolli dhe verifikimi I kushteve te dhena ne lejet e miratuara nga KBU-ja, per perdoruesit e burimeve ujore dhe inerteve lumore, konform 

legjislacionit ne fuqi;  10). Raporte masash per permiresimin e situates se burimeve ujore si dhe te shtreterve te lumenjeve.  11). Perditesimi i regjistrit kombetare te 

lejeve te perdoruesve te burimeve ujore;  12). Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve 

ujore.

 1). Forcimi I legjislacionit  2). Hartimi I Kadastres eletronike te burimeve ujore  3). Analiza ekonomike e te ardhurave nga perdorimi I rezervave ujore  4). Miratimi i 

stratgjise kombetare te ujit  5). Hartimi I Planeve te menaxhimit te Baseneve Drin-Bune dhe Seman  6). Monitorimi I procedures se paisjes me leje te perdoruesve te 

burimeve ujore  7). Bashkepunim me Ministrine e Puneve te jashtme per problemet e Ujerave nderkufitare me vendet fqinj  8). Monitorimi dhe rakordimi I punes se 

ABU_ve per implementimit te legjislacionit  9). perditesimi I rregjistrit kombetar te lejeve te perdoruesve te burimeve ujore;  10). Verifikim dhe kontroll I subjekteve 

qe perdorin burime ujore dhe inerte lumore;  11). Koordinimi I punes me institucionet e linjes dhe ato nderkombetare mbi problematikat e burimeve ujore

Hartim dhe percaktimi i prioriteve dhe vizionit politik te programit duke synuar ne permiresimin dhe forcimin e  kuadrit ligjor, menaxhimin e integruar te burimeve 

ujore, ujërave sipërfaqësorë, qofshin të përkohshme apo të përhershme, të ujërave të brendshme detare, ujërave ndërkufitare, të ujërave nëntokësore dhe të 

statusit të tyre.

Qellimi i Politikes se programit synon mbrojtjen dhe permiresimin e mjedisit ujor, te ujerave siperfaqesore, qofshin te perkohshem apo te perhereshem, te ujerave 

detare, territoriale, zonave ekonomike, te ujerave nderkufitare, nentokesore si dhe te statusit te tyre. Kjo politike ka si qellim shfrytezimin racional te burimeve ujore, 

shperndarjen e drejte te tyre sipas qellimeve te perdorimit, mbrojtjen e tyre nga ndotja.

-79.9 114.5 -62.9

Programi i Administrimit te Ujerave mbeshtet administrimin e burimeve ujore si nje nga burimet natyrore me te rendesishem dhe te domosdoshem per jeten dhe 

zhvillimin social-ekonomik te vendit, per nje zhvillim te qendrueshem te rezervave ujore, per te kufizuar ndotjen e ujerave nentokesore dhe siperfaqsore nga aktivitet 

e veprimtarive industriale, bujqesore dhe aktiviteteve te popullsise ne zonat rurale dhe urbane, qe shkaktojne demtim te ekosistemeve ujore, si dhe te lumenjve nga 

shfrytezimi pa kriter i lumenjeve.gjithashtu mbeshtet  bashkepunimin ne nivel nderkombetar  per administrimin e rezervave ujore, qe shtrihet ne kufijte midis 

vendeve.



Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00355

 Produkti A

Viti Aktual

2014

6

mijëra lekë 19,050.0

mijëra lekë 3,175.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00355

 Produkti B

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 12,700.0

mijëra lekë 12,700.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00355

 Produkti C

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 6,350.0

Totali i Shpenzimeve 15,845.0 15,845.0 15,845.0

Shpenzime për njësi 1,131.79 1,218.85 3,169.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer aktesh

2015 2016 2017

14 13 5

Shpenzime jashtë projekteve

Akte ligjore dhe nenligjore te hartuara dhe miratuara

Përshkrimi hartimi dhe miratimi I akteve  ligjore dhe nneligjore akte nenligjore ne permbushje te detyrimeve te ligjit nr 111/2012, "Per menaxhimin e 

burimeve ujore"  dhe ne kuader te perafrimit te legjislacionit kombetar me ate europian.

Objektivat

 0) Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian, 1) Perafrimi i legjislacionit tone me ate te Bashkimit Europian, 2) Forcimi I 

legjislacionit 3) Hartimi I Kadastres eletronike te burimeve ujore

 1). Hartimi I Kadastres eletronike te burimeve ujore  2). Miratimi I planeve te menaxhimit te burimeve ujore dhe strategji kombetare e burimeve ujore per basenet 

Seman dhe Drin-Bune  3). Analiza ekonomike e te ardhurave nga perdorimi I rezervave ujore  4). Promovimi i pjesemarresve per te perdorur burimet ujore  5). 

Perditesimi I rregjistrit te lejeve te perdoruesve te ujit  6). Monitorimi dhe rakordimi I punes se ABU per implementimit te legjislacionit  7). Koordinimi i punes me 

institucionet e linjes dhe ato nderkombetare mbi problematikat e burimeve ujore

Legjislacioni ne fushen e ujerave I cili perbehet nga ligjet dhe aktet nenligjore ne zbatim te tyre, Vendimet e Keshillit te Ministrave, Vendimet e Keshillit Kombetar te 

Ujit, Udhezimet, Rregulloret dhe Urdherat e Ministrive perkatese.  Direktiva Kuader e Ujit e BE-se 2000/60EC, 23 Tetor 2000.  direktivat bija te DKU, Konventa per  

¿Mbrojtjen dhe Perdorimin e Ujerave Nderkufitare dhe Liqeneve Nderkombetare¿ - Konventa e Helsinkit (UNECE Water Convention), Plani Kombetar per 

Integrimin Europian 2014-2020.

Totali i Shpenzimeve 10,563.0 10,563.0 10,563.0

Shpenzime për njësi 10,563.0 10,563.0 10,563.0

Sasia nr raporti

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Kontroll ne terren pergjate shtreterve te lumenjve i subjekteve qe perdorin inerte lumore ne 6 ABU dhe hartimi i raportit perfundimtar i masave 

qe do te ndermerren.

Objektivat  0) Vleresimi i shkalles se demtimit te baseneve te lumenjeve si rezultat i aktivitetit te subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore 1) Vleresimi 

ekonomik i te ardhurave nga perdorimi I rezervave ujore 2) Hartimi I Kadastres eletronike te burimeve ujore 3) Miratimi I planeve te 

menaxhimit te burimeve ujore dhe strategji kombetare e burimeve ujore per basenet Seman dhe Drin-Bune

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-64.4 7.7 160

Shpenzime jashtë projekteve

Raport per gjendjen shtreterve te lumenjve dhe propozimi i masave;

Sasia 133.3 -7.1 -61.5

Totali i Shpenzimeve -16.8 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,282.0 5,282.0 5,282.0

Sasia nr raportesh

2015 2016 2017

5 5 5

Përshkrimi Grumbullimi, rakordimi dhe hedhja ne format te caktuar me ABU mbi te ardhurat e derdhura nga subjektet qe perdorin rezerva ujore. Analiza 

ekonomike dhe hartimi I raportit financiar.

Objektivat  0) Vleresimi i shkalles se demtimit te baseneve te lumenjeve si rezultat i aktivitetit te subjekteve qe shfrytezojne inerte lumore 1) Vleresimi 

ekonomik i te ardhurave nga perdorimi I rezervave ujore 2) Hartimi I Kadastres eletronike te burimeve ujore 3) Miratimi I planeve te 

menaxhimit te burimeve ujore dhe strategji kombetare e burimeve ujore per basenet Seman dhe Drin-Bune

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-16.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporti financiar per mbledhjen e te ardhurave

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -16.8 0 0

Shpenzime për njësi



mijëra lekë 1,270.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00355

 Produkti D

Viti Aktual

2014

7

mijëra lekë 2,540.0

mijëra lekë 362.86

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00355

 Produkti E

Viti Aktual

2014

24

mijëra lekë 12,700.0

mijëra lekë 529.17

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00355

 Produkti F

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 6,350.0

mijëra lekë 6,350.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00355

Shpenzime për njësi 1,056.4 1,056.4 1,056.4

Totali i Shpenzimeve 2,113.0 2,113.0 2,113.0

Shpenzime për njësi 352.17 301.86 301.86

Sasia numer takimesh

2015 2016 2017

6 7 7

Përshkrimi
Realizimi takimeve te grupeve te punes dhe komisioneve per te diskutuar mbi problematika te ndryshme te ujerve ne nivel nderkufitar.

Objektivat  0) Vleresimi ekonomik i te ardhurave nga perdorimi i rezervave ujore 1) Bashkepunim me Ministrine e Puneve te jashtme per problemet e 

Ujerave nderkufitare me vendet fqinj 2) Analiza ekonomike e te ardhurave nga perdorimi I rezervave ujore 3) Analiza ekonomike e te 

ardhurave nga perdorimi I rezervave ujore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-16.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Takime mbi marreveshjet me vendet fqinj

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -16.8 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,563.0 10,563.0 10,563.0

Shpenzime për njësi 440.13 440.13 440.13

Sasia numer raportesh

2015 2016 2017

24 24 24

Përshkrimi Shqyrtimi i dokumentacionit teknik te mbledhjes dhe dhenia e rekomandimeve per qe duhet plotesuar dhe rishikuar ne perputhje me ligjin. 

Hartimi i raportit permbledhes.

Objektivat  0) Monitorimi I procedures se paisjes me leje te perdoruesve te burimeve ujore 1) Monitorimi I procedures se paisjes me leje te perdoruesve 

te burimeve ujore 2) Hartimi I Planeve te menaxhimit te Baseneve Drin-Bune dhe Seman 3) Perditesimi I rregjistrit te lejeve te perdoruesve te 

ujit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-2.9 -14.3 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte vleresimi dhe masash mbi Monitorimin e procedures se paisjes me leje te perdoruesve te burimeve ujore

Sasia -14.3 16.7 0

Totali i Shpenzimeve -16.8 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,282.0 5,282.0 5,282.0

Shpenzime për njësi 5,282.0 5,282.0 5,282.0

Sasia numer regjistri

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Grumbullimi I te dhenave teknike dhe Hartimi I nje regjistri i cii do te mund te evidentoje dhe iventarizoj te gjithe perdoruesit e burimeve ujore

Objektivat

 1) Perditesimi i regjistrit kombetare te lejeve te perdoruesve te burimeve ujore; 2) Koordinimi I punes me institucionet e linjes dhe ato 

nderkombetare mbi problematikat e burimeve ujore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-16.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Regjistri Kombetar te lejeve te burimeve ujore

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -16.8 0 0

Shpenzime për njësi

-16.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -16.8 0 0

Shpenzime për njësi



 Produkti G

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 6,350.0

mijëra lekë 6,350.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00355

 Produkti H

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 10,160.0

mijëra lekë 2,540.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00355

 Produkti I

Viti Aktual

2014

100

mijëra lekë 12,700.0

mijëra lekë 127.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00355

 Produkti K

Totali i Shpenzimeve 5,282.0 5,282.0 5,282.0

Shpenzime për njësi 5,282.0 5,282.0 5,282.0

Sasia Numer monitorimesh dhe rap

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Evidentimi ne terren I problematikes se krijuar nga hedhja e inerteve dhe ndertimi I skolierave ne menyre te paligjshme ne vijen bregdetare te 

cilat ndikojne drejt-perdrejte ne erozionin bregdetar.

Objektivat  0) Bashkepunim me Ministrine e Puneve te jashtme per problemet e Ujerave nderkufitare me vendet fqinj. 1) Forcimi dhe zbatimi i programit 

te masave per rehabilitimin e shtreterve te lumenjeve 2) Miratimi i stratgjise kombetare te ujit 3) Promovimi i pjesemarresve per te perdorur 

burimet ujore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Raport analitik mbi bazen e Monitorimit I demeve te shkaktuar nga hedhja e inerteve ne bregdet dhe zonat turistike

Totali i Shpenzimeve 8,450.0 8,450.0 8,450.0

Shpenzime për njësi 2,112.5 2,112.5 2,112.5

Sasia numer lejesh

2015 2016 2017

4 4 4

Përshkrimi
raporte permbledhese mbi Monitorimin dhe rakordimin  e punes me ABU per implementimit te legjislacionit

Objektivat

 0) Koordinimi i punes me institucionet e linjes dhe nderkombetare mbi problematikat e burimeve ujore; 1) Monitorimi dhe rakordimi i punes se 

ABU per implementimit te legjislacionit 2) Monitorimi dhe rakordimi I punes se ABU_ve per implementimit te legjislacionit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-16.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte permbledhese per monitorimin

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -16.8 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,563.0 10,563.0 10,563.0

Shpenzime për njësi 105.63 105.63 105.63

Sasia numer shkresash

2015 2016 2017

100 100 100

Përshkrimi Koordinimi I punes me institucionet pergjegjese per perdorimin e burimeve ujore dhe hartimi I politikave dhe udhezimeve te perbashketa per 

menaxhimin e integruar dhe ritjen e eficences se perdorimit te burimeve ujore

Objektivat  0) Vleresimi i demeve te shkaktuar nga hedhja e inerteve ne bregdet dhe zonat turistike 1) Koordinimi i punes me institucionet e linjes mbi 

problematikat e burimeve ujore; 2) Bashkepunim me Ministrine e Puneve te jashtme per problemet e Ujerave nderkufitare me vendet fqinj 3) 

Koordinimi i punes me institucionet e linjes dhe ato nderkombetare mbi problematikat e burimeve ujore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-16.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Praktika shkresore

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -16.8 0 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Inspektimi dhe verifikimi ne terren i zbatimit te kushteve te lejeve te subjekteve, per perdorimin e burimeve ujore, shkarkimet dhe shfrytezimin 

e inerteve lumore. Evidentimi i perdoruesve pa leje si  dhe hartim I raporteve dhe akteve te kontrolli.

Objektivat

 0) Koordinimi i punes me institucionet e linjes dhe nderkombetare mbi problematikat e burimeve ujore; 1) Monitorimi dhe rakordimi i punes se 

-16.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte vleresimi

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -16.8 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

1360

mijëra lekë 19,050.0

mijëra lekë 14.01

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00355

 Produkti L

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 16,300.0

mijëra lekë 3,260.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00355

 Produkti M

Viti Aktual

2014

6

mijëra lekë 6,350.0

mijëra lekë 1,058.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00355

 Produkti N

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 26,419.0

mijëra lekë 26,419.0

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 15,845.0 15,845.0 15,845.0

Shpenzime për njësi 5.83 5.48 5.48

Sasia nr kontrollesh

2015 2016 2017

2720 2890 2890

 0) Koordinimi i punes me institucionet e linjes dhe nderkombetare mbi problematikat e burimeve ujore; 1) Monitorimi dhe rakordimi i punes se 

ABU per implementimit te legjislacionit 2) Monitorimi dhe rakordimi I punes se ABU_ve per implementimit te legjislacionit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 14,163.0 14,163.0 14,163.0

Shpenzime për njësi 2,832.6 2,832.6 2,832.6

Sasia numer kontratash

2015 2016 2017

5 5 5

Përshkrimi Monitorim i ujerave siperfaqesor e nentokesor, zbatim te VKM Nr 1189 date 18.11.2009 . Realizohet monitorimi I  cilesise se ujerave te 

plazheve , ujerave per ujitje dhe ujerave nentokesor

Objektivat

 0) Koordinimi i punes me institucionet e linjes dhe nderkombetare mbi problematikat e burimeve ujore; 1) Monitorimi dhe rakordimi i punes se 

ABU per implementimit te legjislacionit 2) Monitorimi dhe rakordimi I punes se ABU_ve per implementimit te legjislacionit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-58.4 -5.9 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raport monitorim i ujerave siperfaqesor e nentokesor,

Sasia 100 6.3 0

Totali i Shpenzimeve -16.8 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,282.0 5,282.0 5,282.0

Shpenzime për njësi 880.33 880.33 880.33

Sasia nr kontratash

2015 2016 2017

6 6 6

Përshkrimi
Hartim kontratash me institucionet e linjes per monitorimin e cilesise se ujerave siperfaqesore, detare, nentokesore etj.

Objektivat  0) Monitorimi I procedures se paisjes me leje te perdoruesve te burimeve ujore 1) Monitorimi I procedures se paisjes me leje te perdoruesve 

te burimeve ujore 2) Hartimi I Planeve te menaxhimit te Baseneve Drin-Bune dhe Seman 3) Perditesimi I rregjistrit te lejeve te perdoruesve te 

ujit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-13.1 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Hartim kontratash me institucionet e linjes

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -13.1 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 27,420.0 49,730.0 13,084.0

Shpenzime për njësi 27,420.0 49,730.0 13,084.0

Sasia Kontrate Konsulence

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Përgatitja e nje strategjie të MIBU qe do te zhvillohet ne nivel kombetar qe do të përfshijë Direktivën Kuader te Ujit te BE, e cila është 

reflektuar edhe në Ligjin për Burimet Ujore.

Objektivat  0) Hartimi i regjistrit Kombetar te lejeve te burimeve ujore 1) Hartimi i Planit te masave per zbatimin e planit te menaxhimit te lumit Mat 2) 

Monitorimi I procedures se paisjes me leje te perdoruesve te burimeve ujore 3) Monitorimi dhe rakordimi I punes se ABU per implementimit te 

legjislacionit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-16.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Strategjia Kombetare per Menaxhimin e Integruar te Burimeve Ujore

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -16.8 0 0

Shpenzime për njësi

Sasia 0 0 0



% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00355

 Produkti O

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 140,021.0

mijëra lekë 140,021.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00355

 Produkti P

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 97,750.0

mijëra lekë 48,875.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Programe per mbrojtjen e Mjedisit

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Totali i Shpenzimeve 62,804.0 32,689.0 32,689.0

Shpenzime për njësi 62,804.0 32,689.0 32,689.0

Sasia Kontrate Konsulence

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi  Zhvillimi i Kadastrës së Ujit në formën e një Sistemi GIS. Kadastra e Ujit do të përbëhet nga një bazë të dhënash për burimet te 

gjeoreferencuar sipas kërkesave.

Objektivat  0) Hartimi i regjistrit Kombetar te lejeve te burimeve ujore 1) Hartimi i Planit te masave per zbatimin e planit te menaxhimit te lumit Mat 2) 

Monitorimi I procedures se paisjes me leje te perdoruesve te burimeve ujore 3) Monitorimi dhe rakordimi I punes se ABU per implementimit te 

legjislacionit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

3.8 81.4 -73.7

Shpenzime jashtë projekteve

Kadastra e Ujit

Totali i Shpenzimeve 3.8 81.4 -73.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 41,815.0 91,816.0 34,432.0

Shpenzime për njësi 20,907.5 45,908.0 17,216.0

Sasia Kontrate Konsulence

2015 2016 2017

2 2 2

Përshkrimi Iidentifikimi i një sërë masash prioritare për të përmirësuar eficensën e manaxhimit të burimeve ujore, si analizat dhe gjendjen fizike të 

burimeve ujore në basen, inventarin e burimeve ujore.

Objektivat

 1) Kordinimi dhe adaptimi i masave ne shkalle rajoni me ate te vendit tone per mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-55.1 -48 0

Shpenzime jashtë projekteve

Hartimi I planeve te manaxhimit te baseneve Drin-Buna dhe Semani, Vjosa

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -55.1 -48 0

Shpenzime për njësi

-57.2 119.6 -62.5

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -57.2 119.6 -62.5

Shpenzime për njësi

Programi i Mbrojtjes se Mjedisit mbulon sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve 

për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, nëpërmjet permiresimit te cilesise dhe reduktimin  e ndotjes se ajrit dhe  ndotjes akustike ne zonat kryesore urbane;  

permiresimit te menaxhimit te integruar te mbetjeve nepermjet trajtimit te mbetjeve dhe  rehabilitimit te pikave të nxehta mjedisore; parandalimit dhe kontrollit te 

integruar te ndotjes dhe rreziqeve nga aksidentet industriale nepermjet kontrollit te zbatimit te normave dhe standarteve te shkarkimeve ne mjedis nga operatoret 

industriale; permiresimit te menaxhimit te kimikateve; adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike dhe reduktimit te gazeve me efekt serre; mbrojtjes dhe menaxhimit te 

qëndrueshëm të biodiversitetit, shtimit te sipërfaqes së Zonave te Mbrojtura dhe mirëmenaxhimin e tyre, me qëllim që të ruhet trashëgimia natyrore dhe kulturore e 

mjedisit.

Politika  e Programit te Mbrojtjes se Mjedisit synon mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve 

ndaj jetës e shëndetit të njeriut, permes bashkepunimit me ministrite e linjes, organet  e pushtetit vendor  dhe shoqerine civile ne fushen ecilesise se ajrit dhe 

zhurmave per hartimin dhe zbatimin e planeve te veprimit te cilesise se ajrit dhe zhurmave ne mjedis; adoptimit plotësisht te standarteve europiane të cilesise se 



Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

zhurmave per hartimin dhe zbatimin e planeve te veprimit te cilesise se ajrit dhe zhurmave ne mjedis; adoptimit plotësisht te standarteve europiane të cilesise se 

ajrit urban, shkarkimeve në ajër dhe te zhurmave; konsolidimin e Sistemit Kombetar te Monitorimit sipas standarteve europane; forcimin e zbatimit te legjislacionit 

për aktivitete qe shkaktojne ndotje ne ajer dhe ndotje akustike; ne fushen e mbetjeve nepermjet ndergjegjesimit  te publikut, transpozimit dhe zbatimit te kerkesave 

te direktivave perkatese te BE, zbatimit te Strategjise dhe Planit Kombetar te Menaxhimit te Mbetjeve si dhe hartimit dhe zbatimit te planeve te veprimit te 

menaxhimit te mbetjeve ne nivel rajonal dhe lokal ; trajtimit te mbetjeve sipas hierarkise, ndertimit te venddepozitimeve te reja rajonale dhe mbylljen e 

venddepozitimeve egzistuese, ngritjen e sistemit te riciklimit dhe  rehabilitimit te pikave të nxehta mjedisore; ne fushen e parandalimit te ndotjes dhe rreziqeve 

industriale nepermjet zbatimit te sistemit te lejes se integruar, forcimit te zbatimit te kushteve te lejes mjedisore qe synon parandalimin e krijimit te hotspoteve te 

reja, adoptimit te lehtësirave fiskale për uljen e ndotjeve nga bizneset dhe konsumi, për investime në teknologji të pastra; ne fushen  e kimikateve ngritja e sistemit 

te sigurise se kimikateve nepermjet menaxhimit te tyre gjate gjithe ciklit te jetes, rritjes  se kapaciteteve dhe perafrimit te mëtejshëm te legjislacionit kombetar me 

atë komunitar ne fushen e kimikateve  perfshire  pesticidet, biocidet, kimikatet industriale;  hartimin e planit te veprimit per menaxhimit te kimikateve; ne fushen e 

ndryshimeve klimatike per hartimin e politikave, strategjive dhe planeve te veprimit per reduktimin e GHG dhe adaptimin ndaj ndryshimeve klimatike; transpozimit 

dhe zbatimit te kerkesave  te Direktivave te BE ne fushen e Ndryshimeve Klimatike; ndermarrjes se veprimeve për rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit, trajnimit, 

ndërtimit dhe zhvillimit të kapaciteteve ne nivel qendror dhe lokal; forcimit te perqasjes strategjike per veprim ne fushen e klimes dhe nxitjes se  bashkepunimit 

ndersektoral ne fushen  e energjise dhe transportit ; ne fushen e mbrojtjes se natyres ndalimi i humbjes se biodiversitetit dhe permiresimi i statusit te ruajtjes per 

llojet dhe habitatet qe mbulohen nga legjislacioni i BE-se dhe arritja e nje permiresimi te rendesishem dhe te matshem te sherbimeve te ekosistemit deri ne 2020 

dhe rehabilitimi i tyre; ndalimi i perkeqesimit te statusit te llojeve dhe habitateve te trendit te popullatave te tyre. Deri ne 2020 ekosistemet dhe sherbimet e tyre te 

mbahen dhe te zgjerohen duke vendosur nje infrastrukture te gjelber dhe duke restauruar te pakten 15 % te ekosistemeve te degraduara ne perputhje me 

strategjine e biodiversitetit te BE-se per periudhen 2011-2020. 

Synohet qe brenda vitit 2020 te arrihet transpozimi i plote (100%) i legjislacionit europian ne legjislacionin kombetar  ne fushen e ajrit, krahasuar me 21 % ne vitin 

2011. Rritja me 43% ne vitin 2020 krahasuar me nivelin 28% te vitit 2011, i numrit te stacioneve te monitorimit te ajrit urban sipas standarteve te BE-se ndaj totalit te 

stacioneve te monitorimit. Të reduktohen  nivelet kombetare  te NOx 15%, te PM10 me 25%, te PM2,5 me 25% dhe te ruhen nivelet e SO2 brenda vitit 2020 

krahasuar me nivelet e vitit 2011 perkatesisht: per  NOx - 40 µ/ m³, per PM10 - 83 µ/ m³, te PM2,5-33 µ/ m³ dhe SO2-8 µ/ m³. Ne fushen e zhurmave te arrihet 

transpozimi i plote (100%) i legjislacionit europian ne legjislacionin kombetar   brenda vitit 2020 krahasuar me 60% ne vitin 2012. Rritja e numrit te stacioneve te 

monitorimit te zhurmave nga 45 stacione egzistues ne vitin 2012,  ne 60 stacione deri ne vitin 2020. Deri ne vitin 2020, reduktimin  e ndotjes akustike me 20% ne 

zonat kryesore urbane, krahasuar me vitin 2012 (vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës së ditës te reduktohen nga 70 dB (A) ne 56 dB (A) dhe vlerat mesatare 

të zhurmës gjatë periudhës së natës te reduktohen nga 55 dB (A) ne 45 dB(A). Ne fushen e mbetjeve  te arrihet transpozimi i plote (100%) i legjislacionit europian 

ne legjislacionin kombetar   brenda vitit 2020. Rritja e sasise se mbetjeve te riciklueshme me 25% deri ne fund tevitit 2015 dhe rritje ne masen 55% te mbetjeve te 

riciklueshme deri ne vitin 2020.Ne fushen e ndotjes dhe aksidentet industriale te arrihet transpozimi i plote (100%) i legjislacionit europian ne legjislacionin kombetar  

brenda vitit 2020.  Synohet qe brenda vitit 2020, 100% e operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e shkarkimeve ne ajer (PM10, 

SO2, NOx) dhe uje sipas kerkesave te ligjit “Per lejet mjedisore" dhe standarteve te percaktuara ne direktivave IPPC dhe LCP, krahasuar me vitin 2013.  Ne fushen 
e kimikateve synohet transpozimi i plote (100%) i legjislacionit europian ne legjislacionin kombetar   brenda vitit 2020 krahasuar me nivelin prej 20% ne vitin 2011.  

Ne fushen e Ndryshimeve Klimatike, ulja me 16% te  emetimit të gazrave serë  deri në vitin 2020, krahasuar me skenarin bazë (1990) ku sasia e GHG te emetuar 

eshte 18000Gg CO2 eqv. Te reduktohet konsumi i hidroklorflorkarboneve (HCFC)  me 35%  ne vitin 2020 krahasuar me vitin 2011; Ne fushen e mbrojtjes se 

natyres dhe biodiversitetit nepermjet rritjes se siperfaqes se Zonave te Mbrojtura ne 17 % te territorit te vendit deri ne vitin 2020 dhe permiresimit te statusit te 

ruajtjes per  5 % te llojeve dhe habitateve te kercenuara te mbrojtura. deri ne fund te kesaj dekade si dekada e Kombeve te Bashkuara per biodiversitetin 2011-

2020.

1. Arritja ne 80% e perputhshmerise se kuadrit normativ me rregulloret e BE ne fushen e Ajrit dhe zhurmave ne vitin 2015. 2. Të reduktohen nivelet kombetare te 

NOx 8%, te PM10 me 12%, te PM2,5 me 12% krahasuar me nivelet e vitit 2011 perkatesisht: per  NOx - 40 µ/m³, per PM10 - 83 µ/m³, te PM2,5-33 µ/m³ dhe te 

ruhen nivelet e  e vitit 2011 per SO2 me 8 µ/m³.3. Te reduktohet  ndotja akustike me 7.5% ne zonat kryesore urbane, krahasuar me vitin 2011 (vlerat mesatare të 

zhurmës gjatë periudhës së ditës te reduktohen nga 70 dB (A) ne 65 dB dhe vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës së natës te reduktohen nga 55 dB (A) ne 

52 dB(A). 4. Përmbushja e standarteve të kërkuara për cilësinë e mbetjeve urbane, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës, përmes rritjes në 43% kundrejt vitit 

2014  e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura, riciklimi i mbetjeve urbane ne masen 25%.5. Brenda 

viti 2015 te filloje procesi i rishqyrtimit te lejeve mjedisore te integruara te tipit A dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 70% te operatoreve industriale, 

krahasuar me vitin 2012.6. Arritja ne 80% e perputhshmerise se kuadrit normativ me  Rregulloren REACH  dhe CLP te BE ne fushen e kimikateve ne vitin 2015.7. 

Ulja e nivelit te substancave ozonholluese Hidroklorflorkarbon (HCFC) ne vitin 2015 me 10% krahasuar me vitin 2011 prej 120 ton/vit, me qellim qe te kontribuohet 

per parandalimin e ndryshimeve te klimes.8. Arritja ne 35% e perputhshmerise se kuadrit normativ me direktivat  te BE ne fushen e Ndryshimeve Klimatike ne vitin 

2015.  9. Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura me 0,5% te siperfaqes se vendit,    10. Mbrojtja dhe perdorimi i qendrueshem i llojeve te faunes dhe flores se 

eger, habitateve natyrore dhe ekosistemeve nëpërmjet zbatimit te masave in-situ dhe ex-situ te ruajtjes (te parashikuara ne planet ekzistuese te veprimit per llojet e 

kercenuara dhe planet ekzistuese te menaxhimit te zonave te mbrojtura) dhe permiresimit te statusit te ruajtjes per 1 lloj te rrezikuar te faunes se eger dhe 1 lloj te 

1. Arritja ne 71% e perputhshmerise se kuadrit normativ me rregulloret e BE ne fushen e Ajrit dhe 75% ne fushen e zhurmave ne vitin 2014.

2. Të reduktohen  nivelet kombetare  te NOx 6%, te PM10 me 9%, te PM2,5 me 9% krahasuar me nivelet e vitit 2011 perkatesisht: per  NOx - 40 µ/ m³, per PM10 - 

83 µ/ m³, te PM2,5-33 µ/ m³ dhe te ruhen nivelet e  e vitit 2011 per SO2 me 8 µ/ m³.

3. Te reduktohet  ndotja akustike me 7.5% ne zonat kryesore urbane, krahasuar me vitin 2011 (vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës së ditës te reduktohen 

nga 70 dB (A) ne 65 dB dhe vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës së natës te reduktohen nga 55 dB (A) ne 51 dB(A. 

4. Përmbushja e standarteve të kërkuara për cilësinë e mbetjeve urbane, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës, përmes rritjes në 40 % kundrejt vitit 2013  e 

mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura.  

5. Brenda viti 2014 te filloje procesi i rishqyrtimit te lejeve mjedisore te integruara te tipit A dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 30% te operatoreve 

industriale, krahasuar me vitin 2012. 

6. Arritja ne 70% e perputhshmerise se kuadrit normativ me  Rregulloren 

REACH  te BE ne fushen e kimikateve ne vitin 2014.

7. Ulja e sasise se substancave ozonholluese Hidroklorflorkarbon (HCFC) ne vitin 

2014 me 5% krahasuar me vitin 2011 prej 120 ton/vit, me qellim qe te kontribuohet 

per parandalimin e ndryshimeve te klimes. 8. Arritja ne 15% e perputhshmerise se kuadrit normativ me direktivat  te BE ne fushen e Ndryshimeve Klimatike ne vitin 2014.  

9. Rishikimi i strategjise dhe planit te veprimit per biodiversitetin, 10. Mbrojtja dhe perdorimi i qendrueshem i llojeve te faunes dhe flores se eger, habitateve natyrore 

dhe ekosistemeve nëpërmjet zbatimit te masave in-situ dhe ex-situ te ruajtjes (te parashikuara ne 6 planet ekzistuese te veprimit per llojet e kercenuara dhe 8 

planet ekzistuese te menaxhimit te zonave te mbrojtura) dhe permiresimit te statusit te ruajtjes per 1 lloj te rrezikuar te faunes se eger dhe 1 lloj habitati 

bregdetar;11. Rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura  me 0,5 % te territorit te vendit; 12. Forcimi i kapaciteteve te stafit te administratave te Zonave te Mbrojtura 

dhe organeve te kontrollit te fushes se natyres dhe biodiversitetit  për zbatimin e planeve të menaxhimit, të kuadrit ligjor vendas dhe detyrimeve të konventave të 

fushës së natyrës, nëpërmjet organizimit të 3 workshopeve trajnuese gjatë 2014 në të cilat do të trajnohen rreth 50 persona; 13. Menaxhimi i qendrueshem i Zonave 

te Mbrojtura me qellim ruajtjen 'in-situ' te llojeve te kercenuara te faunes dhe flores se eger nëpërmjet hartimit dhe miratimit brenda 2014 të pesë planeve të reja të 

menaxhimit zonave të mbrojtura;14. Arritja e transpozimit në masën 98 % te direktivave te fushes se mbrojtjes se natyres dhe pergatitja per Natura 2000.
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kercenuara dhe planet ekzistuese te menaxhimit te zonave te mbrojtura) dhe permiresimit te statusit te ruajtjes per 1 lloj te rrezikuar te faunes se eger dhe 1 lloj te 

flores se eger;11. Forcimi i kapaciteteve te stafit te administratave te Zonave te Mbrojtura dhe organeve te kontrollit te fushes se natyres dhe biodiversitetit  për 

zbatimin e planeve të menaxhimit, të kuadrit ligjor vendas dhe detyrimeve të konventave të fushës së natyrës, nëpërmjet organizimit të 4 workshopeve trajnuese në 

të cilat do të trajnohen rreth 35 persona; 12. Evidentimi i gjendjes se popullatave te 17 llojeve objekt gjuetie dhe rishikimi i listes se llojeve objekt gjuetie ne RSh;12. 

Evidentimi i gjendjes se popullatave te 17 llojeve objekt gjuetie dhe rishikimi i listes se llojeve objekt gjuetie ne RSh;13.Arritja ne 100% (e plote) e perafrimit te 

direktivave te fushes se mbrojtjes se natyres dhe pergatitjet per Natura 2000.

1. Arritja ne 85% e perputhshmerise se kuadrit normativ me rregulloret e BE ne fushen e Ajrit dhe 83% ne fushen e zhurmave  ne vitin 2016.  2. Rritja me 9% ne 

vitin 2016 krahasuar me nivelin 28% te vitit 2011, i numrit te stacioneve te monitorimit te ajrit urban sipas standarteve te BE-se ndaj totalit te stacioneve te 

monitorimit.3. Të reduktohen nivelet kombetare te NOx 10%, te PM10 me 15%, te PM2,5 me 15% krahasuar me nivelet e vitit 2011 perkatesisht: per  NOx - 40 

µ/m³, per PM10 - 83 µ/m³, te PM2,5-33 µ/m³ dhe te ruhen nivelet e  e vitit 2011 per SO2 me 8 µ/m³4. Te reduktohet  ndotja akustike me 10% ne zonat kryesore 

urbane, krahasuar me vitin 2011 (vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës së ditës te reduktohen nga 70 dB (A) ne 63 dB dhe vlerat mesatare të zhurmës gjatë 

periudhës së natës te reduktohen nga 55 dB (A) ne 50 dB(A)5. Rritja e numrit te stacioneve te monitorimit te zhurmave nga 45 stacione egzistues ne vitin 2012,  ne 

48 stacione deri ne vitin 2016.6. Përmbushja e standarteve të kërkuara për cilësinë e mbetjeve urbane, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës, përmes rritjes në 

47% kundrejt vitit 2015  e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura, riciklimi i mbetjeve urbane ne 

masen 30%.  7. Brenda viti 2016 te filloje procesi i rishqyrtimit te lejeve mjedisore te integruara te tipit A dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 100% te 

operatoreve industriale, krahasuar me vitin 2012 8. Brenda viti 2016, 20% e operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e 

shkarkimeve ne ajer (PM10, SO2, NOx) dhe uje sipas kerkesave te ligjit “Per lejet mjedisore" dhe standarteve te percaktuara ne direktivave IPPC dhe LCP, 
krahasuar me vitin 2013.9. Arritja ne 86% e perputhshmerise se kuadrit normativ me  Rregulloren REACH  dhe CLP te BE ne fushen e kimikateve ne vitin 2016.10. 

Ulja e nivelit te substancave ozonholluese Hidroklorflorkarbon (HCFC) ne vitin 2015 me 15% krahasuar me vitin 2011 prej 120 ton/vit, me qellim qe te kontribuohet 

per parandalimin e ndryshimeve te klimes.11. Arritja ne 60 % e perputhshmerise se kuadrit normativ me direktivat  te BE ne fushen e Ndryshimeve Klimatike ne 

vitin 2016.12. Mirëmenaxhimi i zonave të mbrojtura nëpërmjet zbatimit të planeve të menaxhimit per 5 zona te mbrojtura te hartuara dhe te perditesuara rishtazi.  

13. Përmirësimi i statusit të 5 llojeve dhe 5 habitateve me rëndësi komunitare nëpërmjet zbatimit në praktikë të kuadrit ligjor vendas të transpozuar.14. Identifikimi i 

rrjetit të zonave të mundshme për rrjetin ekologjik NATURA 2000. 15. Forcimi i kapaciteteve të administrative të zonave të mbrojtura dhe oganeve të kontrollit të 

shërbimit pyjor për një zbatim më të mire të kuadrit ligjor kombëtar për natyrën dhe biodiversitetin permes trajnimit te 30 personave te DShP-ve.

1. Arritja ne 90% e perputhshmerise se kuadrit normativ me rregulloret e BE ne fushen e Ajrit dhe 86% ne fushen e zhurmave ne vitin 2017. 2. Rritja me 8 % ne vitin 

2017 krahasuar me nivelin 28% te vitit 2011, i numrit te stacioneve te monitorimit te ajrit urban sipas standarteve te BE-se ndaj totalit te stacioneve te monitorimit. 3. 

Të reduktohen  nivelet kombetare  te NOx 12%, te PM10 me 18%, te PM2,5 me 18% krahasuar me nivelet e vitit 2011 perkatesisht: per  NOx - 40 µ/ m³, per PM10 - 

83 µ/ m³, te PM2,5-33 µ/ m³ dhe te ruhen nivelet e  e vitit 2011 per SO2 me 8 µ/ m³.4. Te reduktohet ndotja akustike me 12,5% ne zonat kryesore urbane, krahasuar 

me vitin 2011 (vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës së ditës te reduktohen nga 70 dB (A) ne 61 dB dhe vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës së natës 

te reduktohen nga 55 dB (A) ne 48 dB(A).  5. Rritja e numrit te stacioneve te monitorimit te zhurmave nga 45 stacione egzistues ne vitin 2012,  ne 51 stacione deri 

ne vitin 20176. Përmbushja e standarteve të kërkuara për cilësinë e mbetjeve urbane, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës, përmes rritjes në 50 % kundrejt 

vitit 2016  e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura, riciklimi I mbetjeve urbane ne masen 35 %.7. 

Brenda viti 2017, 40%  e operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e shkarkimeve ne ajer (PM10, SO2, NOx) dhe uje sipas 

kerkesave te ligjit “Per lejet mjedisore" dhe standarteve te percaktuara ne direktivave IPPC dhe LCP, krahasuar me vitin 2013.8. Arritja ne 90% e perputhshmerise 
se kuadrit normativ me  Rregulloren REACH  dhe CLP te BE ne fushen e kimikateve ne vitin 2017. 9. Ulja e nivelit te substancave ozonholluese Hidroklorflorkarbon 

(HCFC) ne vitin 2015 me 20% krahasuar me vitin 2011 prej 120 ton/vit, me qellim qe te kontribuohet per parandalimin e ndryshimeve te klimes.10. Arritja ne 70% e 

perputhshmerise se kuadrit normativ me direktivat  te BE ne fushen e Ndryshimeve Klimatike ne vitin 2017. 11. Ngritja e rrjetit ekologjik NATURA 2000 të zonave 

me rëndësi për komunitetin evropian (SACs- Special Areas of Conservation) për Shqipërinë, nëpërmjet studimit të zonave dhe përgatitjes së hartave dixhitale të 

tyre per 17 % te territorit te vendit; 12. Përmirësimi i statusit të llojeve dhe habitateve nëpërmjet inventarizimit te popullatave per te gjitha llojet e kercenuara dhe 

endemike te faunes se eger dhe monitorimit të trendit te popullatave; 13. Forcimi i zbatimit të kuadrit ligjor vendas të fushës së natyrës dhe biodiversitetit qe do te 

coje ne eliminimin e gjuetise se paligjshme dhe eliminimin e ndertimeve te paligjshme brenda zonave te mbrojtura. 14. Forcimi i kapaciteteve vendase të zonave të 

mbrojtura dhe organeve të kontrollit të shërbimit pyjor nepermjet 5 workshopeve trajnuese per 50 persona.

Synohet qe treguesit mesatare vjetore te  grimcave me permasa 10 mikron (PM10), te  grimcave me permasa 2.5 mikron (PM2,5),dioksidit te squfurit (SO2), 

dioksidit  te azotit (NO2) te arrijne normat kombetare perkatesisht:  PM10, 60 mikrogram/m3; PM2,5- 15 mikrogram/m3, SO2, 60 mikrogram/m3 dhe NO2, 60 

mikrogram/m3.

Zhurmat: Te dhenat e monitorimit tregojne se ne shume zona ka nje rritje mesatare te nivelit te zhurmes prej rreth 20db (A) gjate nates, nga 30-35 dB (A) ne vitin 

1989 ne rreth 60-70 dB(A) ne vitet e fundit. Standartet e politikes se programit mbeshteten ne normat e percaktuara ne Udhezimin e perbashket te  MMPAU  dhe 

Ministrise se Shendetesise Nr.8, date 27.11.2007" Per nivelet kufi te zhurmave ne mjedise te caktuara",  i cili eshte mbeshtetur ne rekomandimet e OBSH-se.

Mbetjet.Strategjia Kombetare e Menaxhimit te Mbetjeve dhe Plani Kombetar i Menaxhimit te Mbetjeve te hartuar ne perputhje me  Direktiven e re Kuader te 

Mbetjeve 2008/98/EC, 32008L0098, GazetaZyrtare 312/3, seria L e dates 22 nentor 2008 synojne arritjen e standarteve: 1. Te ndaloje rritjen e sasise se mbetjeve 

bashkiake te prodhuara deri ne 2020; 2. Te ricikloje/ kompostoje 25% te mbetjeve bashkiake deri ne 2015, dhe 55% deri ne 2020; 3. Rikuperoje energji nga 15 % e 

sasise se mbetjeve bashkiake;  4.Reduktoje asgjesimin e mbetjeve bashkiake ne landfill (vendgrumbullime) ne rreth 30%, nga 90% qe eshte aktualisht.  Ndotja 

Industriale. Standartet e Politikes lidhen me zbatimin e kerkesave te anekseve1-10  te ligjit "Per lejet Mjedisore" qe transpozojne kerkesat e Direktives IPPC, 

Parandalimi dhe Kontrolli i Integruar i Ndotjeve dhe Direktives LCP per Impiantet e Medha te Djegies.  

Kimikatet: Standartet e politikes lidhen me zbatimin e kerkesave te rregullores se KE nr. 1907/2006 (REACH Regulation) per Rregjistrimin, Vleresimin, Autorizimin 

dhe  Kufizimin e Kimikateve nepermjet krijimit te nje zyre ( agjensie) per menaxhimin e kimikateve. Ky standart krahasohet edhe mje vendet e rajonit qe tashme 

kane ngritur nje Agjensi te Menaxhimit te Kimikateve. 2. Ne zbatim te kerkesave te Protokollit te Montrealit per ODS, substancat ozonholluese, synohet qe deri ne 

vitin 2040 sasia e importuar e HCFC te behet 29 ton.Ndryshimet Klimatike: Deri ne vitin 2020 te behet raportimi ne cdo dy vjet i emisioneve te gazeve serre dhe i 

Komunikimeve Kombetare ne zbatim te KKKBNK. Ne kuader te kesaj Konvente vendi yne si vend jo aneks- 1, nuk ka detyrime te percaktuara per reduktimin e 

gazeve sere, por me masa kombetare vullnetare dhe ne zbatim te politikave te BE synojme te arrijme objektivat  e percaktuara ne program.

Zbatimi i normave te shkarkimit ne ajer dhe uje te aktiviteteve industriale sipas miratimit te vlerave respektive te miratuara me aktet kombetare perkatese. Mbrojtja e 

natyres - Standartet e pilotikes se programit lidhen me arritjen e mesatares se vendeve te BE-se rreth 17 % per siperfaqen e Zonave te Mbrojtura ne shkalle vendi. 



 Produkti A

Viti Aktual

2014

31

mijëra lekë 59,040.0

mijëra lekë 1,904.52

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit
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 Produkti B

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 186,844.0

mijëra lekë 15,570.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit
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 Produkti C

Viti Aktual

2014

2750

mijëra lekë 49,630.0

mijëra lekë 18.05

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit
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 Produkti D

Totali i Shpenzimeve 66,677.0 76,675.0 61,276.0

Shpenzime për njësi 2,564.5 2,949.04 2,664.17

Sasia numer aktesh

2015 2016 2017

26 26 23

Përshkrimi Per te siguruar zbatueshmerine e legjislacionit egzistues dhe standarteve ne mjedis do te hartohen akte ligjore dhe nenligjore qe transpozojne 

direktiva te BE per fushen e mjedisit

Objektivat

 0) Arritja ne 71% e perputhshmerise se kuadrit normativ me rregulloret e BE ne fushen e Ajrit, 50% mbetjet, 75% ne fushen e zhurmave, 98 

%  per natyren, 70% kimikatet, 15% ndryshimet klimatike ne vitin 2014. 1) Arritja ne 80% e perputhshmerise se kuadrit normativ me 

rregulloret e BE ne fushen e Ajrit dhe zhurmave, 100% natyra, 67% mbetjet,  35% ndryshimet klimatike, 80% kimikatet, ne vitin 2015. 2) 

Arritja ne 85% e perputhshmerise se kuadrit normativ me rregulloret e BE ne fushen e Ajrit dhe 83% ne fushen e zhurmave, 86% kimikatet, 

mbetjet 83%, ndryshimet klimatike 60% ne vitin 2016. 3) Arritja ne 90% e perputhshmerise se kuadrit normativ me rregulloret e BE ne fushen 

e Ajrit, 86% ne fushen e zhurmave, 100%mbetjet,  90% kimikatet, 70% ndryshimet klimatike ne vitin 2017.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Akte ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe të miratuara per ajrin, ndryshimet klimatike, kimikatet, mbetjet, VNM, VSM, ndotjes ind

Totali i Shpenzimeve 135,193.0 106,538.0 77,765.0

Shpenzime për njësi 27,038.6 21,307.6 38,882.5

Sasia Numer dokumentash strateg

2015 2016 2017

5 5 2

Përshkrimi Per te siguruar arritjen e standarteve mjedisore dhe zbatueshmerine  elegjislacionit do te hartohet Plani I Menaxhimit per 1 ZM dhe 1 plan 

veprimi per nje lloj te faunes se eger te kercenuar.

Objektivat

 0) Arritja ne 71% e perputhshmerise se kuadrit normativ me rregulloret e BE ne fushen e Ajrit, 50% mbetjet, 75% ne fushen e zhurmave, 98 

%  per natyren, 70% kimikatet, 15% ndryshimet klimatike ne vitin 2014. 1) Arritja ne 80% e perputhshmerise se kuadrit normativ me 

rregulloret e BE ne fushen e Ajrit dhe zhurmave, 100% natyra, 67% mbetjet,  35% ndryshimet klimatike, 80% kimikatet, ne vitin 2015. 2) 

Arritja ne 85% e perputhshmerise se kuadrit normativ me rregulloret e BE ne fushen e Ajrit dhe 83% ne fushen e zhurmave, 86% kimikatet, 

mbetjet 83%, ndryshimet klimatike 60% ne vitin 2016. 3) Arritja ne 90% e perputhshmerise se kuadrit normativ me rregulloret e BE ne fushen 

e Ajrit, 86% ne fushen e zhurmave, 100%mbetjet,  90% kimikatet, 70% ndryshimet klimatike ne vitin 2017.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

34.7 15 -9.7

Shpenzime jashtë projekteve

Strategji dhe plane kombetare/rajonale te hartuara dhe miratuara sipas fushave specifike

Sasia -16.1 0 -11.5

Totali i Shpenzimeve 12.9 15 -20.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 53,521.0 57,406.0 57,845.0

Shpenzime për njësi 19.46 20.87 16.53

Sasia numer raportesh

2015 2016 2017

2750 2750 3500

Përshkrimi
Pergatitja e raporteve te inspektimit dhe publikim i i tyre ne web te MM mbi bazen e kontrolleve te kryera ne aktivitetet industriale

Objektivat

 0) Të reduktohen  nivelet kombetare  te NOx 6%, te PM10 me 9%, te PM2,5 me 9% krahasuar me nivelet e vitit 2011 perkatesisht: per  NOx - 

40 µ/ m³, per PM10 - 83 µ/ m³, te PM2,5-33 µ/ m³ dhe te ruhen nivelet e  e vitit 2011 per SO2 me 8 µ/ m³. 1) Të reduktohen nivelet kombetare 

te NOx 8%, te PM10 me 12%, te PM2,5 me 12% krahasuar me nivelet e vitit 2011 perkatesisht: per  NOx - 40 µ/m³, per PM10 - 83 µ/m³, te 

PM2,5-33 µ/m³ dhe te ruhen nivelet e  e vitit 2011 per SO2 me 8 µ/m³. 2) Rritja me 9% ne vitin 2016 krahasuar me nivelin 28% te vitit 2011, i 

numrit te stacioneve te monitorimit te ajrit urban sipas standarteve te BE-se ndaj totalit te stacioneve te monitorimit. 3) Rritja me 8 % ne vitin 

2017 krahasuar me nivelin 28% te vitit 2011, i numrit te stacioneve te monitorimit te ajrit urban sipas standarteve te BE-se ndaj totalit te 

stacioneve te monitorimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

73.7 -21.2 82.5

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte inspektimi: per zbatimin e kushteve te lejes mjedisore lidhur me shkarkimet industriale.

Sasia -58.3 0 -60

Totali i Shpenzimeve -27.6 -21.2 -27

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Administrimi i aplikimeve per procedurat e VSM dhe çertifikimit te eksperteve te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe Auditimit Mjedisor, 

7.8 7.3 -20.8

Shpenzime jashtë projekteve

Deklarata Mjedisore per VSM, ÿertifikata per ekspertet e VNM dhe Auditimit Mjedisor te shqyrtuara dhe miratuara

Sasia 0 0 27.3

Totali i Shpenzimeve 7.8 7.3 0.8

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

115

mijëra lekë 7,090.0

mijëra lekë 61.65

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti E

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 34,656.0

mijëra lekë 34,656.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti F

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 21,270.0

mijëra lekë 21,270.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti G

Totali i Shpenzimeve 7,646.0 7,646.0 7,646.0

Shpenzime për njësi 50.97 50.97 44.98

Sasia numer deklaratash dhe certif

2015 2016 2017

150 150 170

Përshkrimi Administrimi i aplikimeve per procedurat e VSM dhe çertifikimit te eksperteve te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe Auditimit Mjedisor, 

koordinimi i punes me autoritetet perkatese vleresimi i ndikimit te cdo kerkese te percjelle per VSM.

Objektivat

 0) Mbrojtja dhe perdorimi i qendrueshem i llojeve te faunes dhe flores se eger, habitateve natyrore dhe ekosistemeve nëpërmjet zbatimit te 

masave in-situ dhe ex-situ te ruajtjes  dhe permiresimit te statusit te ruajtjes per 1 lloj te rrezikuar te faunes se eger dhe 1 lloj habitati 

bregdetar; 1) Forcimi I zbatimit te legjislacionit mjedisor 2) Brenda viti 2016 te filloje procesi i rishqyrtimit te lejeve mjedisore te integruara te 

tipit A dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 100% te operatoreve industriale, krahasuar me vitin 2012 3) Brenda viti 2017, 40%  e 

operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e shkarkimeve ne ajer (PM10, SO2, NOx) dhe uje sipas 

kerkesave te ligjit ¿Per lejet mjedisore" dhe standarteve te percaktuara ne direktivave IPPC dhe LCP, krahasuar me vitin 2013.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 36,884.0 42,655.0 36,884.0

Shpenzime për njësi 36,884.0 42,655.0 36,884.0

Sasia numer raportesh

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Nga AKM do te hartohet raporti i monitorimit me  rezultatet e matjeve dhe analizen  e indikatoreve.

Objektivat

 0) Mbrojtja dhe perdorimi i qendrueshem i llojeve te faunes dhe flores se eger, habitateve natyrore dhe ekosistemeve nëpërmjet zbatimit te 

masave in-situ dhe ex-situ te ruajtjes  dhe permiresimit te statusit te ruajtjes per 1 lloj te rrezikuar te faunes se eger dhe 1 lloj habitati 

bregdetar; 1) Forcimi I zbatimit te legjislacionit mjedisor 2) Brenda viti 2016 te filloje procesi i rishqyrtimit te lejeve mjedisore te integruara te 

tipit A dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 100% te operatoreve industriale, krahasuar me vitin 2012 3) Brenda viti 2017, 40%  e 

operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e shkarkimeve ne ajer (PM10, SO2, NOx) dhe uje sipas 

kerkesave te ligjit ¿Per lejet mjedisore" dhe standarteve te percaktuara ne direktivave IPPC dhe LCP, krahasuar me vitin 2013.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-17.3 0 -11.8

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte monitorimi për indikatoret e mjedisit (ajrit urban, biodiversitetit, zhurmave, mbetjeve etj) të monitoruar nga AKM dhe ISHP

Sasia 30.4 0 13.3

Totali i Shpenzimeve 7.8 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 22,937.0 22,937.0 22,937.0

Shpenzime për njësi 22,937.0 22,937.0 22,937.0

Sasia numer raportesh

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Përgatitja e raportit të gjendjes së mjedisit nga AKM (RGJM). Nga AMP do te hartohet kapitulli i ajrit per RGJM, hedhja në website, publikimi i 

RGJM, përgatitja në CD.

Objektivat

 0) Mbrojtja dhe perdorimi i qendrueshem i llojeve te faunes dhe flores se eger, habitateve natyrore dhe ekosistemeve nëpërmjet zbatimit te 

masave in-situ dhe ex-situ te ruajtjes  dhe permiresimit te statusit te ruajtjes per 1 lloj te rrezikuar te faunes se eger dhe 1 lloj habitati 

bregdetar; 1) Forcimi I zbatimit te legjislacionit mjedisor 2) Brenda viti 2016 te filloje procesi i rishqyrtimit te lejeve mjedisore te integruara te 

tipit A dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 100% te operatoreve industriale, krahasuar me vitin 2012 3) Brenda viti 2017, 40%  e 

operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e shkarkimeve ne ajer (PM10, SO2, NOx) dhe uje sipas 

kerkesave te ligjit ¿Per lejet mjedisore" dhe standarteve te percaktuara ne direktivave IPPC dhe LCP, krahasuar me vitin 2013.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

6.4 15.6 -13.5

Shpenzime jashtë projekteve

Raport i Gjendjes se Mjedisit, kapitulli i ajrit, zhurmave, ndryshimeve klimatike, kimikateve, mbetjeve, ndotjes industriale, biodivers

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 6.4 15.6 -13.5

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Përgatitja dhe miratimi i planit të shpenzimeve, projekt propozimeve dhe formateve të PBA, përgatitja dhe dërgimi i kërkesave buxhetore në 

MF, miratimi i PBA-së, përgatitja e raporteve të monitorimit të PBA-së

 0) Mbrojtja dhe perdorimi i qendrueshem i llojeve te faunes dhe flores se eger, habitateve natyrore dhe ekosistemeve nëpërmjet zbatimit te 

7.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

PBA per programin e mbrojtjes se mjedisit e hartuar dhe raportuar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 7.8 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

6

mijëra lekë 3,546.0

mijëra lekë 591.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti H

Viti Aktual

2014

6

mijëra lekë 21,270.0

mijëra lekë 3,545.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti I

Viti Aktual

2014

70

mijëra lekë 7,090.0

mijëra lekë 101.29

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti J

Totali i Shpenzimeve 3,822.0 3,822.0 3,822.0

Shpenzime për njësi 637.0 637.0 637.0

Sasia numer raportesh

2015 2016 2017

6 6 6

Objektivat

 0) Mbrojtja dhe perdorimi i qendrueshem i llojeve te faunes dhe flores se eger, habitateve natyrore dhe ekosistemeve nëpërmjet zbatimit te 

masave in-situ dhe ex-situ te ruajtjes  dhe permiresimit te statusit te ruajtjes per 1 lloj te rrezikuar te faunes se eger dhe 1 lloj habitati 

bregdetar; 1) Forcimi I zbatimit te legjislacionit mjedisor 2) Brenda viti 2016 te filloje procesi i rishqyrtimit te lejeve mjedisore te integruara te 

tipit A dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 100% te operatoreve industriale, krahasuar me vitin 2012 3) Brenda viti 2017, 40%  e 

operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e shkarkimeve ne ajer (PM10, SO2, NOx) dhe uje sipas 

kerkesave te ligjit ¿Per lejet mjedisore" dhe standarteve te percaktuara ne direktivave IPPC dhe LCP, krahasuar me vitin 2013.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 22,937.0 22,937.0 22,937.0

Shpenzime për njësi 3,822.83 3,822.83 3,822.83

Sasia numer raportesh

2015 2016 2017

6 6 6

Përshkrimi Perditesimi i PKZMSA/PKIE dhe behen raportime periodike ne MIE per zbatimin e iniciativave ligjore dhe aktiviteteve zbatuese te parashikuar 

per fushen ajrit, zhurmave, ndryshimeve klimatike, kimikateve, mbetjeve, ndotjes industriale dhe natyres

Objektivat

 0) Mbrojtja dhe perdorimi i qendrueshem i llojeve te faunes dhe flores se eger, habitateve natyrore dhe ekosistemeve nëpërmjet zbatimit te 

masave in-situ dhe ex-situ te ruajtjes  dhe permiresimit te statusit te ruajtjes per 1 lloj te rrezikuar te faunes se eger dhe 1 lloj habitati 

bregdetar; 1) Forcimi I zbatimit te legjislacionit mjedisor 2) Brenda viti 2016 te filloje procesi i rishqyrtimit te lejeve mjedisore te integruara te 

tipit A dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 100% te operatoreve industriale, krahasuar me vitin 2012 3) Brenda viti 2017, 40%  e 

operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e shkarkimeve ne ajer (PM10, SO2, NOx) dhe uje sipas 

kerkesave te ligjit ¿Per lejet mjedisore" dhe standarteve te percaktuara ne direktivave IPPC dhe LCP, krahasuar me vitin 2013.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

7.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte periodike dhe vjetore per zbatimin e PKZMSA/PKIE per fushen e mjedisit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 7.8 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,646.0 7,646.0 7,646.0

Shpenzime për njësi 95.58 95.58 76.46

Sasia numer tabelash

2015 2016 2017

80 80 100

Përshkrimi Plotesimi i Tabelave te Perputhshmerise dhe te Zbatimit te Direktivave te fushes se mjedisit, 2 here ne vit ne kuader te projektit te BE per 

transpozimin dhe implementim in e direktivave perkatese.

Objektivat

 0) Mbrojtja dhe perdorimi i qendrueshem i llojeve te faunes dhe flores se eger, habitateve natyrore dhe ekosistemeve nëpërmjet zbatimit te 

masave in-situ dhe ex-situ te ruajtjes  dhe permiresimit te statusit te ruajtjes per 1 lloj te rrezikuar te faunes se eger dhe 1 lloj habitati 

bregdetar; 1) Forcimi I zbatimit te legjislacionit mjedisor 2) Brenda viti 2016 te filloje procesi i rishqyrtimit te lejeve mjedisore te integruara te 

tipit A dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 100% te operatoreve industriale, krahasuar me vitin 2012 3) Brenda viti 2017, 40%  e 

operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e shkarkimeve ne ajer (PM10, SO2, NOx) dhe uje sipas 

kerkesave te ligjit ¿Per lejet mjedisore" dhe standarteve te percaktuara ne direktivave IPPC dhe LCP, krahasuar me vitin 2013.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

7.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

TeP dhe PeZ për transpozimin dhe implementimin e direktivave të BE-së te acquis se mjedisit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 7.8 0 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Përgatitja e raporteve periodike kombëtare për zbatimin e Konventave (1) Konv. Vienes; CLRTAP; 5 Protokolle te CLRTAP Konventa e 

Roterdamit, UNFCCC, Ramsar, (CBD) dhe protokolli per biosigurine, Boni (CMS), CITES, (UNCCD) dhe e Bernes.

Objektivat

 0) Mbrojtja dhe perdorimi i qendrueshem i llojeve te faunes dhe flores se eger, habitateve natyrore dhe ekosistemeve nëpërmjet zbatimit te 

masave in-situ dhe ex-situ te ruajtjes  dhe permiresimit te statusit te ruajtjes per 1 lloj te rrezikuar te faunes se eger dhe 1 lloj habitati 

bregdetar; 1) Forcimi I zbatimit te legjislacionit mjedisor 2) Brenda viti 2016 te filloje procesi i rishqyrtimit te lejeve mjedisore te integruara te 

tipit A dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 100% te operatoreve industriale, krahasuar me vitin 2012 3) Brenda viti 2017, 40%  e 

operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e shkarkimeve ne ajer (PM10, SO2, NOx) dhe uje sipas 

kerkesave te ligjit ¿Per lejet mjedisore" dhe standarteve te percaktuara ne direktivave IPPC dhe LCP, krahasuar me vitin 2013.

-5.6 0 -20

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte kombëtare për zbatimin e konventave ndërkombëtare te ajrit, kimikateve, ndryshimeve klimatike, mbetjeve, aksidenteve 

Sasia 14.3 0 25

Totali i Shpenzimeve 7.8 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

10

mijëra lekë 10,635.0

mijëra lekë 1,063.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti K

Viti Aktual

2014

730

mijëra lekë 21,270.0

mijëra lekë 29.14

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti L

Viti Aktual

2014

1000

mijëra lekë 14,180.0

mijëra lekë 14.18

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti M

Viti Aktual

Totali i Shpenzimeve 11,469.0 11,469.0 11,469.0

Shpenzime për njësi 1,146.9 1,146.9 1,146.9

Sasia numer raportesh

2015 2016 2017

10 10 10

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 22,938.0 22,938.0 22,938.0

Shpenzime për njësi 30.58 30.58 26.99

Sasia numer lejesh

2015 2016 2017

750 750 850

Përshkrimi Administrimi i aplikimeve nga QKL, koordinimi i punes me ARM-te, vleresimi i ndikimit te cdo kerkese te percjelle nga QKL, mbledhja e 

Komisionit te dhenies se lejeve mjedisore, dergimi i akteve perkatese ne QKL dhe ARM.

Objektivat

 0) Brenda viti 2014 te filloje procesi i rishqyrtimit te lejeve mjedisore te integruara te tipit A dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 30% 

te operatoreve industriale, krahasuar me vitin 2012. 1) Brenda viti 2015 te filloje procesi i rishqyrtimit te lejeve mjedisore te integruara te tipit A 

dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 70% te operatoreve industriale, krahasuar me vitin 2012. 2) Rritja e numrit te stacioneve te 

monitorimit te zhurmave nga 45 stacione egzistues ne vitin 2012,  ne 48 stacione deri ne vitin 2016. 3) Rritja e numrit te stacioneve te 

monitorimit te zhurmave nga 45 stacione egzistues ne vitin 2012,  ne 51 stacione deri ne vitin 2017

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

7.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Lejeve mjedisore te shqyrtuara dhe miratuara

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 7.8 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 15,292.0 15,292.0 20,637.0

Shpenzime për njësi 15.29 15.29 20.64

Sasia numer inspektimesh

2015 2016 2017

1000 1000 1000

Përshkrimi Inspektorati i Mjedisit ne zbatim te programit vjetor te inspektimit dhe te ankesave nga te tretet kryen inspektime ne aktivitete qe shkaktojne 

zhurma dhe ne fund te inspektimit hartohet raporti i inspektimit .

Objektivat

 0) Te reduktohet  ndotja akustike me 7.5% ne zonat kryesore urbane, krahasuar me vitin 2011 (vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës 

së ditës te reduktohen nga 70 dB (A) ne 65 dB dhe vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës së natës te reduktohen nga 55 dB (A) ne 51 

dB(A. 1) Te reduktohet  ndotja akustike me 7.5% ne zonat kryesore urbane, krahasuar me vitin 2011 (vlerat mesatare të zhurmës gjatë 

periudhës së ditës te reduktohen nga 70 dB (A) ne 65 dB dhe vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës së natës te reduktohen nga 55 dB 

(A) ne 52 dB(A). 2) Të reduktohen nivelet kombetare te NOx 10%, te PM10 me 15%, te PM2,5 me 15% krahasuar me nivelet e vitit 2011 

perkatesisht: per  NOx - 40 µ/m³, per PM10 - 83 µ/m³, te PM2,5-33 µ/m³ dhe te ruhen nivelet e  e vitit 2011 per SO2 me 8 µ/m³ 3) Të 

reduktohen  nivelet kombetare  te NOx 12%, te PM10 me 18%, te PM2,5 me 18% krahasuar me nivelet e vitit 2011 perkatesisht: per  NOx - 

40 µ/ m³, per PM10 - 83 µ/ m³, te PM2,5-33 µ/ m³ dhe te ruhen nivelet e  e vitit 2011 per SO2 me 8 µ/ m³.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

5 0 -11.8

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte të inspektimit per ndotjen akustike

Sasia 2.7 0 13.3

Totali i Shpenzimeve 7.8 0 0

Shpenzime për njësi

Përshkrimi Bashkepunimi me njesite e qeverisjes vendore per informimin dhe ndergjegjesimin e komunitetit. Informimi per situaten aktuale dhe detyrat qe 

dalin per te ardhmen per nje menaxhim me te mire te mbetjeve te ngurta

Objektivat

 0) Përmbushja e standarteve të kërkuara për cilësinë e mbetjeve urbane, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës, përmes rritjes në 40 % 

kundrejt vitit 2013  e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura. 1) Përmbushja e 

standarteve të kërkuara për cilësinë e mbetjeve urbane, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës, përmes rritjes në 43% kundrejt vitit 2014  

e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura, riciklimi i mbetjeve urbane ne masen 

25%. 2) Te reduktohet  ndotja akustike me 10% ne zonat kryesore urbane, krahasuar me vitin 2011 (vlerat mesatare të zhurmës gjatë 

periudhës së ditës te reduktohen nga 70 dB (A) ne 63 dB dhe vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës së natës te reduktohen nga 55 dB 

(A) ne 50 dB(A) 3) Te reduktohet ndotja akustike me 12,5% ne zonat kryesore urbane, krahasuar me vitin 2011 (vlerat mesatare të zhurmës 

gjatë periudhës së ditës te reduktohen nga 70 dB (A) ne 61 dB dhe vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës së natës te reduktohen nga 

55 dB (A) ne 48 dB(A).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

7.8 0 35

Shpenzime jashtë projekteve

Fushata ndergjegjesimi te publikut per menaxhimin e mbetjeve te realizuara

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 7.8 0 35

Shpenzime për njësi



2014

12

mijëra lekë 3,545.0

mijëra lekë 295.42

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti N

Viti Aktual

2014

3250

mijëra lekë 65,493.0

mijëra lekë 20.15

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti P

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 3,545.0

mijëra lekë 3,545.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti Q

Viti Aktual

2014

260

mijëra lekë 10,636.0

mijëra lekë 40.91

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 3,823.0 3,823.0 3,823.0

Shpenzime për njësi 318.58 318.58 318.58

Sasia nr takimesh

2015 2016 2017

12 12 12

Totali i Shpenzimeve 72,539.0 72,539.0 73,289.0

Shpenzime për njësi 22.32 20.73 20.94

Sasia numer raportesh

2015 2016 2017

3250 3500 3500

Përshkrimi Inspektorati i Mjedisit ne zbatim te programit vjetor te inspektimit dhe te ankesave nga te tretet kryen inspektime ne njesit e pushtetit vendor 

dhe operatoret e menaxhimit te mbetjeve dhe ne fund te inspektimit hartohet raporti i inspektimit.

Objektivat

 0) Përmbushja e standarteve të kërkuara për cilësinë e mbetjeve urbane, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës, përmes rritjes në 40 % 

kundrejt vitit 2013  e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura. 1) Përmbushja e 

standarteve të kërkuara për cilësinë e mbetjeve urbane, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës, përmes rritjes në 43% kundrejt vitit 2014  

e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura, riciklimi i mbetjeve urbane ne masen 

25%. 2) Te reduktohet  ndotja akustike me 10% ne zonat kryesore urbane, krahasuar me vitin 2011 (vlerat mesatare të zhurmës gjatë 

periudhës së ditës te reduktohen nga 70 dB (A) ne 63 dB dhe vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës së natës te reduktohen nga 55 dB 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

7.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte inspektimi per operatoret e menaxhimit te mbetjeve urbane dhe te rrezikeshme

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 7.8 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 3,823.0 3,823.0 3,823.0

Shpenzime për njësi 3,823.0 3,823.0 3,823.0

Sasia nr database

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Mbi bazen e grumbullimit te te dhenave nga DSHP e qarqeve do te kryhet plotesimi i databases per gjendjen e popullatave te llojeve te 

faunes te eger.

Objektivat

 0) Menaxhimi i qendrueshem i Zonave te Mbrojtura me qellim ruajtjen 'in-situ' te llojeve te kercenuara te faunes dhe flores se eger 1) 

Menaxhimi i qendrueshem i Zonave te Mbrojtura dhe rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura me 0,5% te siperfaqes se vendit 2) Brenda viti 

2016, 20% e operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e shkarkimeve ne ajer (PM10, SO2, NOx) dhe uje 

sipas kerkesave te ligjit ¿Per lejet mjedisore" dhe standarteve te percaktuara ne direktivave IPPC dhe LCP, krahasuar me vitin 2013. 3) Ulja e 

nivelit te substancave ozonholluese Hidroklorflorkarbon (HCFC) ne vitin 2015 me 20% krahasuar me vitin 2011 prej 120 ton/vit, me qellim qe 

te kontribuohet per parandalimin e ndryshimeve te klimes.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

10.8 -7.1 1

Shpenzime jashtë projekteve

Database per inventarizimin e llojeve te faunes te eger

Sasia 0 7.7 0

Totali i Shpenzimeve 10.8 0 1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 11,469.0 11,469.0 11,469.0

Shpenzime për njësi 44.11 44.11 44.11

Sasia numer raportesh

2015 2016 2017

260 260 260

Përshkrimi Mbi bazen e prioriteteve te percaktuara ne fushen e ujit, pyjeve, menaxhimit te integruar te mbetjeve, ndotjes industriale, VSM e 

biodiversitetit, do te nxitet, monitorohet, vleresohet, zbatimi dhe venia ne jete e prioriteteve.

Objektivat

 0) Mbrojtja dhe perdorimi i qendrueshem i llojeve te faunes dhe flores se eger, habitateve natyrore dhe ekosistemeve nëpërmjet zbatimit te 

masave in-situ dhe ex-situ te ruajtjes  dhe permiresimit te statusit te ruajtjes per 1 lloj te rrezikuar te faunes se eger dhe 1 lloj habitati 

bregdetar; 1) Forcimi I zbatimit te legjislacionit mjedisor 2) Brenda viti 2016 te filloje procesi i rishqyrtimit te lejeve mjedisore te integruara te 

tipit A dhe miratimi i planeve te perputhshmerise per 100% te operatoreve industriale, krahasuar me vitin 2012 3) Brenda viti 2017, 40%  e 

operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e shkarkimeve ne ajer (PM10, SO2, NOx) dhe uje sipas 

kerkesave te ligjit ¿Per lejet mjedisore" dhe standarteve te percaktuara ne direktivave IPPC dhe LCP, krahasuar me vitin 2013.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

7.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte monitorimi per jetesimin e prioriteteve

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 7.8 0 0

Shpenzime për njësi

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 7.8 0 0



% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti R

Viti Aktual

2014

14

mijëra lekë 23,577.0

mijëra lekë 1,684.07

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti S

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 20,973.0

mijëra lekë 20,973.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti T

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 24,109.0

mijëra lekë 24,109.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti U

Totali i Shpenzimeve 10,800.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 1,200.0 0.0 0.0

Sasia nr fushatash ndergjegjesimi d

2015 2016 2017

9 0 0

Përshkrimi Per te nxitur nje treg te qendrueshem te paneleve diellore ne vend do te forcohet kuadri institucional, ligjor dhe rregullator nepermjet hartimit 

te legjislacionit per energjine dhe trajnime te stafit te MM dhe MEI.

Objektivat

 0) Ulja e sasise se substancave ozonholluese Hidroklorflorkarbon (HCFC) ne vitin 2014 me 5% krahasuar me vitin 2011 prej 120 ton/vit, dhe 

plotesimi i detyrimeve ndaj UNFCCC me qellim qe te kontribuohet ne zbutjen e ndryshimeve te klimes. 1) Ulja e nivelit te substancave 

ozonholluese Hidroklorflorkarbon (HCFC) ne vitin 2015 me 10% krahasuar me vitin 2011 prej 120 ton/vit, me qellim qe te kontribuohet per 

parandalimin e ndryshimeve te klimes. 2) Përmbushja e standarteve të kërkuara për cilësinë e mbetjeve urbane, me qëllim përmirësimin e 

cilësisë së jetës, përmes rritjes në 47% kundrejt vitit 2015  e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në 

venddepozitime të hapura, riciklimi i mbetjeve urbane ne masen 30%. 3) Përmbushja e standarteve të kërkuara për cilësinë e mbetjeve 

urbane, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës, përmes rritjes në 50 % kundrejt vitit 2016  e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare 

kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura, riciklimi I mbetjeve urbane ne masen 35 %.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

7.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kuadri institucional, ligjor dhe rregullator për të nxitur një treg të qëndrueshëm të SWH  i hartuar

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 19,711.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 19,711.0 0.0 0.0

Sasia nr trajnimesh dhe raportesh

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi
Ne kuader te detyrimeve kombetare ndaj UNFCCC me suportin e UNDP GEF do te hartohet KTK.

Objektivat

 0) Ulja e sasise se substancave ozonholluese Hidroklorflorkarbon (HCFC) ne vitin 2014 me 5% krahasuar me vitin 2011 prej 120 ton/vit, dhe 

plotesimi i detyrimeve ndaj UNFCCC me qellim qe te kontribuohet ne zbutjen e ndryshimeve te klimes. 1) Ulja e nivelit te substancave 

ozonholluese Hidroklorflorkarbon (HCFC) ne vitin 2015 me 10% krahasuar me vitin 2011 prej 120 ton/vit, me qellim qe te kontribuohet per 

parandalimin e ndryshimeve te klimes. 2) Përmbushja e standarteve të kërkuara për cilësinë e mbetjeve urbane, me qëllim përmirësimin e 

cilësisë së jetës, përmes rritjes në 47% kundrejt vitit 2015  e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në 

venddepozitime të hapura, riciklimi i mbetjeve urbane ne masen 30%. 3) Përmbushja e standarteve të kërkuara për cilësinë e mbetjeve 

urbane, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës, përmes rritjes në 50 % kundrejt vitit 2016  e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare 

kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura, riciklimi I mbetjeve urbane ne masen 35 %.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-28.7 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Komunikimi i trete kombetar (KTK) i miratuar dhe publikuar.

Sasia -35.7 -100 0

Totali i Shpenzimeve -54.2 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numer dokumentash

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Ne kuader te Programit Transnational SEE, e projektit LOCSEE,IPA do te hartohet dokumenti strategjik i politikave me karbon te ulet.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-6 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Dokumenti i politikave me karbon te Ulet i hartuar dhe konsultuar me palet e interesuara

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve -6 -100 0

Shpenzime për njësi

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sistemi i modelimit per menaxhimin e qendrueshem te burimeve natyrore, peshkimit dhe akuakultures i ngritur

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 19,423.0

mijëra lekë 19,423.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti V

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 709.0

mijëra lekë 709.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti W

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 37,009.0

mijëra lekë 7,401.8

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti X

Totali i Shpenzimeve 21,298.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 21,298.0 0.0 0.0

Sasia Numersistemesh te modelua

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi Ne kuader te projektit IPA Adriatik CDC ECOSEA, do te hartohet nja sistem modelimi i bazuar ne harta dixhitale per menaxhimin e aktivitetit 

te akuakultures dhe peshkimit dhe ruajtjen e biodiversitetit detar.

Objektivat

 0) Menaxhimi i qendrueshem i Zonave te Mbrojtura me qellim ruajtjen 'in-situ' te llojeve te kercenuara te faunes dhe flores se eger 1) 

Menaxhimi i qendrueshem i Zonave te Mbrojtura dhe rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura me 0,5% te siperfaqes se vendit 2) Brenda viti 

2016, 20% e operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e shkarkimeve ne ajer (PM10, SO2, NOx) dhe uje 

sipas kerkesave te ligjit ¿Per lejet mjedisore" dhe standarteve te percaktuara ne direktivave IPPC dhe LCP, krahasuar me vitin 2013. 3) Ulja e 

nivelit te substancave ozonholluese Hidroklorflorkarbon (HCFC) ne vitin 2015 me 20% krahasuar me vitin 2011 prej 120 ton/vit, me qellim qe 

te kontribuohet per parandalimin e ndryshimeve te klimes.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 59,165.0 59,165.0 15,339.0

Shpenzime për njësi 59,165.0 59,165.0 15,339.0

Sasia numer dosjesh  dhe trajnime

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Pergatitja e dosjes sipas formatit te UNESCO per nominimin  e zones se liqenit te Ohrit si trashegimi natyrore dhe kulturore ne kontekst 

nderkufitar.

Objektivat

 0) Menaxhimi i qendrueshem i Zonave te Mbrojtura me qellim ruajtjen 'in-situ' te llojeve te kercenuara te faunes dhe flores se eger 1) 

Menaxhimi i qendrueshem i Zonave te Mbrojtura dhe rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura me 0,5% te siperfaqes se vendit 2) Brenda viti 

2016, 20% e operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e shkarkimeve ne ajer (PM10, SO2, NOx) dhe uje 

sipas kerkesave te ligjit ¿Per lejet mjedisore" dhe standarteve te percaktuara ne direktivave IPPC dhe LCP, krahasuar me vitin 2013. 3) Ulja e 

nivelit te substancave ozonholluese Hidroklorflorkarbon (HCFC) ne vitin 2015 me 20% krahasuar me vitin 2011 prej 120 ton/vit, me qellim qe 

te kontribuohet per parandalimin e ndryshimeve te klimes.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

9.7 -100 0

Shpenzime jashtë projekteve

Dosje e dorezuar prane UNESCO per shpalljen e Liqenit te Ohrit si trashegimi natyrore dhe kulturore

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 9.7 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 79,612.0 84,236.0 125,144.0

Shpenzime për njësi 15,922.4 16,847.2 25,028.8

Sasia Numer PM te zbatuara dhe n

2015 2016 2017

5 5 5

Përshkrimi Zbatimi ne praktike i pese planeve te menaxhimit te ZM_ve te hartuar ne kuader te projektit SELEA, duke perfshire ngritjen e infrastruktures 

se Parqeve Kombetare dhe forcimin e kapaciteteve te administratave te ZM-ve

Objektivat

 0) Menaxhimi i qendrueshem i Zonave te Mbrojtura me qellim ruajtjen 'in-situ' te llojeve te kercenuara te faunes dhe flores se eger 1) 

Menaxhimi i qendrueshem i Zonave te Mbrojtura dhe rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura me 0,5% te siperfaqes se vendit 2) Brenda viti 

2016, 20% e operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e shkarkimeve ne ajer (PM10, SO2, NOx) dhe uje 

sipas kerkesave te ligjit ¿Per lejet mjedisore" dhe standarteve te percaktuara ne direktivave IPPC dhe LCP, krahasuar me vitin 2013. 3) Ulja e 

nivelit te substancave ozonholluese Hidroklorflorkarbon (HCFC) ne vitin 2015 me 20% krahasuar me vitin 2011 prej 120 ton/vit, me qellim qe 

te kontribuohet per parandalimin e ndryshimeve te klimes.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

8244.9 0 -74.1

Shpenzime jashtë projekteve

Mbrojtja e biodiversitetit e permiresuar nepermjet zbatimit te planeve te menaxhimit te ZM-ve

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 8244.9 0 -74.1

Shpenzime për njësi

Përshkrimi
Ne bashkepunim me aktoret e interesuar do te hartohet plani i menaxhimit te ZMD Sazan-Karaburun

 0) Menaxhimi i qendrueshem i Zonave te Mbrojtura me qellim ruajtjen 'in-situ' te llojeve te kercenuara te faunes dhe flores se eger 1) 

Menaxhimi i qendrueshem i Zonave te Mbrojtura dhe rritja e siperfaqes se Zonave te Mbrojtura me 0,5% te siperfaqes se vendit 2) Brenda viti 

2016, 20% e operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e shkarkimeve ne ajer (PM10, SO2, NOx) dhe uje 

115.1 5.8 48.6

Shpenzime jashtë projekteve

Plan menaxhimi dhe plan-biznesi i ZMD Karaburuni-Sazan i hartuar dhe miratuar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 115.1 5.8 48.6

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 40,202.0

mijëra lekë 40,202.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti Y

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 709.0

mijëra lekë 709.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00353

 Produkti Z

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 13,709.0

mijëra lekë 13,709.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

C.13 Kodi i Grupit 78

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

Totali i Shpenzimeve 31,044.0 15,034.0 0.0

Shpenzime për njësi 31,044.0 15,034.0 0.0

Sasia Numer planesh

2015 2016 2017

1 1 0

Objektivat 2016, 20% e operatoreve te medhenj industriale te jene ne perputhje te plote me normat  e shkarkimeve ne ajer (PM10, SO2, NOx) dhe uje 

sipas kerkesave te ligjit ¿Per lejet mjedisore" dhe standarteve te percaktuara ne direktivave IPPC dhe LCP, krahasuar me vitin 2013. 3) Ulja e 

nivelit te substancave ozonholluese Hidroklorflorkarbon (HCFC) ne vitin 2015 me 20% krahasuar me vitin 2011 prej 120 ton/vit, me qellim qe 

te kontribuohet per parandalimin e ndryshimeve te klimes.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 60,765.0 60,765.0 51,267.0

Shpenzime për njësi 60,765.0 20,255.0 51,267.0

Sasia numer impiantesh

2015 2016 2017

1 3 1

Përshkrimi Me fiancim te JICA do te ngrihen  impiante pilot ne njesite vendore te Tiranes, Lezhes dhe Komunes Busha. Instalimi i IP do te shoqerohet 

me trajnime te stafit te njesive vendore.

Objektivat

 0) Përmbushja e standarteve të kërkuara për cilësinë e mbetjeve urbane, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës, përmes rritjes në 40 % 

kundrejt vitit 2013  e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura. 1) Përmbushja e 

standarteve të kërkuara për cilësinë e mbetjeve urbane, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës, përmes rritjes në 43% kundrejt vitit 2014  

e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura, riciklimi i mbetjeve urbane ne masen 

25%. 2) Te reduktohet  ndotja akustike me 10% ne zonat kryesore urbane, krahasuar me vitin 2011 (vlerat mesatare të zhurmës gjatë 

periudhës së ditës te reduktohen nga 70 dB (A) ne 63 dB dhe vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës së natës te reduktohen nga 55 dB 

(A) ne 50 dB(A) 3) Te reduktohet ndotja akustike me 12,5% ne zonat kryesore urbane, krahasuar me vitin 2011 (vlerat mesatare të zhurmës 

gjatë periudhës së ditës te reduktohen nga 70 dB (A) ne 61 dB dhe vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës së natës te reduktohen nga 

55 dB (A) ne 48 dB(A).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-22.8 -51.6 -100

Shpenzime jashtë projekteve

Impiant pilot per sistemin 3R te menaxhimit te mbetjeve ne 3 njesi vendore i instaluar

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve -22.8 -51.6 -100

Shpenzime për njësi

338.4 0 58.8

Ministria e Integrimit

Ministria e Integrimit Evropian ka për mision drejtimin teknik dhe bashkërendimin e procesit të integrimit të Republikës së Shqipërisë në 

Bashkimin Evropian, nëpërmjet hartimit të politikave të integrimit, përafrimit të legjislacionit vendas me atë të Bashkimit Evropian, zbatimit të 

Marrëveshjes së Stabilizimit dhe Asociimit, zbatimit të rekomandimeve të BE-së lidhur me përmbushjen e kritereve të anëtarësimit, 

bashkërendimit të ndihmës financiare të BE-së dhe informimit te publikut mbi procesin e integrimit europian.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 338.4 0 58.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 60,098.0 60,098.0 95,435.0

Shpenzime për njësi 60,098.0 60,098.0 95,435.0

Sasia numer studimesh fizibiliteti

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Ne kuader te pergatitjes se vendit per ripërdorimin, riciklimin, rikuperimin dhe asgjësimin e mbetjeve do te hartohen dy studime fizibiliteti per 

Durresin dhe Fierin.

Objektivat

 0) Përmbushja e standarteve të kërkuara për cilësinë e mbetjeve urbane, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës, përmes rritjes në 40 % 

kundrejt vitit 2013  e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura. 1) Përmbushja e 

standarteve të kërkuara për cilësinë e mbetjeve urbane, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës, përmes rritjes në 43% kundrejt vitit 2014  

e mbetjeve që shkojnë në landfille sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura, riciklimi i mbetjeve urbane ne masen 

25%. 2) Te reduktohet  ndotja akustike me 10% ne zonat kryesore urbane, krahasuar me vitin 2011 (vlerat mesatare të zhurmës gjatë 

periudhës së ditës te reduktohen nga 70 dB (A) ne 63 dB dhe vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës së natës te reduktohen nga 55 dB 

(A) ne 50 dB(A) 3) Te reduktohet ndotja akustike me 12,5% ne zonat kryesore urbane, krahasuar me vitin 2011 (vlerat mesatare të zhurmës 

gjatë periudhës së ditës te reduktohen nga 70 dB (A) ne 61 dB dhe vlerat mesatare të zhurmës gjatë periudhës së natës te reduktohen nga 

55 dB (A) ne 48 dB(A).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

8470.5 -66.7 153.1

Shpenzime jashtë projekteve

Studime fizibiliteti per menaxhimin  e mbetjeve per rajonin  e Durresit dhe Fierit

Sasia 0 200 -66.7

Totali i Shpenzimeve 8470.5 0 -15.6

Shpenzime për njësi



01110

01140

01150

Programi Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Drejtesia dhe Tregu i Brendshem Programi Drejtësia dhe Tregu i Brendshëm synon drejtimin, bashkërendimin dhe monitorimin e 

procesit të anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe raportimin për 

realizimin e këtyre politikave.

Mbeshtetja Institucionale per 

Procesin e Integrimit

Mbështetja e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nëpërmjet koordinimit 

ndërinstitucional dhe udhëheqjes metodologjike, përafrimit të legjislacionit vendas me atë të BE-

së, menaxhimit të asistencës financiare të Bashkimit Evropian, forcimit të rolit të shoqërisë civile 

në proceset vendimmarrëse, si dhe informimit të publikut, duke ruajtur parimin e aksesit të 

barabartë të grave në këtë proces.  

Planifikimi, Menaxhimi dhe 

Administrimi

Drejtimi dhe koordinimi i veprimtarise se Ministrise se Integrimit Evropian, per zbatimin e MSA-se 

dhe detyrimeve te tjera ne fushen e integrimit evropian, menaxhimi i burimeve njerezore dhe 

financiare te Ministrise.

 1). Drejtimi dhe koordinimi i veprimtarise se Ministrise nga autoritetet kryesore drejtuese per hartimin dhe zbatimin e politikes se Qeverise ne fushen e integrimit 

evropian dhe zbatimin e MSA-se  2). Drejtimi dhe koordinimi i punes se Sektoreve te Buxhetit dhe Finances; Kontrollit te Brendshem; si dhe Drejtorise se Burimeve 

Drejtimi dhe koordinimi i veprimtarise se Ministrise se Integrimit Evropian, per zbatimin e MSA-se dhe detyrimeve te tjera ne fushen e integrimit evropian, 

menaxhimi i burimeve njerezore dhe financiare te Ministrise.

Menaxhimi i procesit te integrimit evropian, kualifikimi dhe menaxhimi sipas standarteve bashkekohore te burimeve njerezore, per te mundesuar nje menaxhim te 

burimeve njerezore dhe financiare sa me eficient ne funksion te realizimit te misionit te Ministrise se Integrimit.

Permiresimi i menaxhimit dhe administrimit te Ministrise se Integrimit Evropian per te siguruar zbatimin e mandatit te saj te koordinimit te procesit te integrimit 

evropian ne menyre profesionale dhe me integritet te larte.

 1). Drejtimi dhe koordinimi i veprimtarise se Ministrise nga autoritetet kryesore drejtuese per hartimin dhe zbatimin e politikes se Qeverise ne fushen e integrimit 

evropian dhe zbatimin e MSA-se  2). Drejtimi dhe koordinimi i punes se Sektoreve te Buxhetit dhe Finances; Kontrollit te Brendshem; si dhe Drejtorise se Burimeve 

Njerezore dhe Sherbimeve.  3). Ngritja e kapaciteteve te stafit te Ministrise se Integrimit Evropian per plotesimin sa me eficient dhe me cilesi te detyrave te tyre, 

nepermjet trainimit te punonjesve ne fushat e menaxhimit te programeve dhe detyrave perkatese.  4). Planifikimi dhe zbatimi me eficience i fondeve ne dispozicion 

te Ministrise se Integrimit Evropian, nepermjet hartimit te PBA-se 2015-2017 dhe te planit vjetor 2015, si dhe realizimi me efektivitet dhe ne kohe i procedurave te 

prokurimit publik per te siguruar nje nivel zbatimi te investimeve ne masen 100 %.  5). Permiresimi i Infrastruktures se Teknologjise se Informacionit nepermjet 

investimeve ne drejtim te modernizimit te ambienteve te brendshme ne funksion te aktiviteteve qe kryen Ministria.

 1). Drejtimi dhe koordinimi i veprimtarise se Ministrise nga autoritetet kryesore drejtuese per hartimin dhe zbatimin e politikes se Qeverise ne fushen e integrimit 

evropian dhe zbatimin e MSA-se  2). Drejtimi dhe koordinimi i punes se Sektoreve te Buxhetit dhe Finances; Kontrollit te Brendshem; si dhe Drejtorise se Burimeve 

Njerezore dhe Sherbimeve.  3). Ngritja e kapaciteteve te stafit te Ministrise se Integrimit Evropian per plotesimin sa me eficient dhe me cilesi te detyrave te tyre, 

nepermjet trainimit te punonjesve ne fushat e menaxhimit te programeve dhe detyrave perkatese.  4). Planifikimi dhe zbatimi me eficience i fondeve ne dispozicion 

te Ministrise se Integrimit Evropian, nepermjet hartimit te PBA-se 2016-2018 dhe te planit vjetor 2016, si dhe realizimi me efektivitet dhe ne kohe i procedurave te 

prokurimit publik per te siguruar nje nivel zbatimi te investimeve ne masen 100 %.  5). Permiresimi i Infrastruktures se Teknologjise se Informacionit nepermjet 

investimeve ne drejtim te modernizimit te ambienteve te brendshme ne funksion te aktiviteteve qe kryen Ministria.

 1). Drejtimi dhe koordinimi i veprimtarise se Ministrise nga autoritetet kryesore drejtuese per hartimin dhe zbatimin e politikes se Qeverise ne fushen e integrimit 

evropian dhe zbatimin e MSA-se  2). Drejtimi dhe koordinimi i punes se Sektoreve te Buxhetit dhe Finances; Kontrollit te Brendshem; si dhe Drejtorise se Burimeve 

Njerezore dhe Sherbimeve.  3). Ngritja e kapaciteteve te stafit te Ministrise se Integrimit Evropian per plotesimin sa me eficient dhe me cilesi te detyrave te tyre, 

nepermjet trainimit te punonjesve ne fushat e menaxhimit te programeve dhe detyrave perkatese.  4). Planifikimi dhe zbatimi me eficience i fondeve ne dispozicion 

te Ministrise se Integrimit Evropian, nepermjet hartimit te PBA-se 2017-2019 dhe te planit vjetor 2017, si dhe realizimi me efektivitet dhe ne kohe i procedurave te 

prokurimit publik per te siguruar nje nivel zbatimi te investimeve ne masen 100 %.  5). Permiresimi i Infrastruktures se Teknologjise se Informacionit nepermjet 

investimeve ne drejtim te modernizimit te ambienteve te brendshme ne funksion te aktiviteteve qe kryen Ministria.



Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00322

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 12,950.0

mijëra lekë 12,950.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02021

 Produkti B

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 2,000.0

mijëra lekë 2,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 02018

 Produkti C

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 4,000.0

mijëra lekë 4,000.0

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 17,450.0 16,050.0 14,250.0

Shpenzime për njësi 17,450.0 16,050.0 14,250.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia staf i menaxhuar

2015 2016 2017

1 1 1

Shpenzime jashtë projekteve

Manaxhimi i Burimeve Njerezore

Përshkrimi
Manaxhimi i Burimeve Njerezore

Objektivat

 0) Ngritja e kapaciteteve te stafit te Ministrise se Integrimit Evropian per plotesimin sa me eficient dhe me cilesi te detyrave te tyre, nepermjet 

trainimit te punonjesve ne fushat e menaxhimit te programeve dhe detyrave perkatese. 1) Ngritja e kapaciteteve te stafit te Ministrise se 

Integrimit Evropian per plotesimin sa me eficient dhe me cilesi te detyrave te tyre, nepermjet trainimit te punonjesve ne fushat e menaxhimit te 

programeve dhe detyrave perkatese. 2) Ngritja e kapaciteteve te stafit te Ministrise se Integrimit Evropian per plotesimin sa me eficient dhe 

me cilesi te detyrave te tyre, nepermjet trainimit te punonjesve ne fushat e menaxhimit te programeve dhe detyrave perkatese. 3) Ngritja e 

kapaciteteve te stafit te Ministrise se Integrimit Evropian per plotesimin sa me eficient dhe me cilesi te detyrave te tyre, nepermjet trainimit te 

evropian dhe zbatimin e MSA-se  2). Drejtimi dhe koordinimi i punes se Sektoreve te Buxhetit dhe Finances; Kontrollit te Brendshem; si dhe Drejtorise se Burimeve 

Njerezore dhe Sherbimeve.  3). Ngritja e kapaciteteve te stafit te Ministrise se Integrimit Evropian per plotesimin sa me eficient dhe me cilesi te detyrave te tyre, 

nepermjet trainimit te punonjesve ne fushat e menaxhimit te programeve dhe detyrave perkatese.  4). Planifikimi dhe zbatimi me eficience i fondeve ne dispozicion 

te Ministrise se Integrimit Evropian, nepermjet hartimit te PBA-se 2018-2020 dhe te planit vjetor 2020, si dhe realizimi me efektivitet dhe ne kohe i procedurave te 

prokurimit publik per te siguruar nje nivel zbatimi te investimeve ne masen 100 %.  5). Permiresimi i Infrastruktures se Teknologjise se Informacionit nepermjet 

investimeve ne drejtim te modernizimit te ambienteve te brendshme ne funksion te aktiviteteve qe kryen Ministria.

1.Nivel i larte i zbatimit korrekt te rregullave te Ligjit te Sherbimit Civil mbi rekrutimin e stafit, si dhe Ligjit per Etiken. 2.Trainimi hyres per punonjesit e rinj te rekrutuar 

nga Ministria. 3.Procedurat e menaxhimit te fondeve te Ministrise ne perputhje maksimale me Ligjin e Buxhetit 4.Zbatimi i rekomandimeve te dhena nga Auditi i 

Brendshem dhe Kontrolli i Larte i Shtetit, ne masen 100 %.

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 2,000.0 2,000.0

Shpenzime për njësi 2,000.0 2,000.0 2,000.0

Sasia paisje te blera

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Paisje zyrash te reja per punonjesit e Ministrise se Integrimit

Objektivat

 0) Permiresimi i Infrastruktures se Teknologjise se Informacionit nepermjet investimeve ne drejtim te modernizimit te ambienteve te 

brendshme ne funksion te aktiviteteve qe kryen Ministria. 1) Permiresimi i Infrastruktures se Teknologjise se Informacionit nepermjet 

investimeve ne drejtim te modernizimit te ambienteve te brendshme ne funksion te aktiviteteve qe kryen Ministria. 2) Permiresimi i 

Infrastruktures se Teknologjise se Informacionit nepermjet investimeve ne drejtim te modernizimit te ambienteve te brendshme ne funksion te 

aktiviteteve qe kryen Ministria. 3) Permiresimi i Infrastruktures se Teknologjise se Informacionit nepermjet investimeve ne drejtim te 

modernizimit te ambienteve te brendshme ne funksion te aktiviteteve qe kryen Ministria.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

34.7 -8 -11.2

Blerje e Paisjeve te Zyrave

Paisje zyrash te reja

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 34.7 -8 -11.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,000.0 4,000.0 4,000.0

Shpenzime për njësi 4,000.0 4,000.0 4,000.0

Sasia paisje te blera

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Paisje Elektrike, Elektronike te reja per Ministrine e Integrimit.

Objektivat

 0) Permiresimi i Infrastruktures se Teknologjise se Informacionit nepermjet investimeve ne drejtim te modernizimit te ambienteve te 

brendshme ne funksion te aktiviteteve qe kryen Ministria. 1) Permiresimi i Infrastruktures se Teknologjise se Informacionit nepermjet 

investimeve ne drejtim te modernizimit te ambienteve te brendshme ne funksion te aktiviteteve qe kryen Ministria. 2) Permiresimi i 

Infrastruktures se Teknologjise se Informacionit nepermjet investimeve ne drejtim te modernizimit te ambienteve te brendshme ne funksion te 

aktiviteteve qe kryen Ministria. 3) Permiresimi i Infrastruktures se Teknologjise se Informacionit nepermjet investimeve ne drejtim te 

modernizimit te ambienteve te brendshme ne funksion te aktiviteteve qe kryen Ministria.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Blerje e Paisjeve Elektrike, Elektronike.

Paisje Elektrike, Elektronike per Ministrine.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Sasia 0 0 0



% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00322

 Produkti D

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 400.0

mijëra lekë 400.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00322

 Produkti E

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 700.0

mijëra lekë 700.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00322

 Produkti F

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 13,200.0

mijëra lekë 13,200.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Totali i Shpenzimeve 500.0 500.0 200.0

Shpenzime për njësi 500.0 500.0 200.0

Sasia sherbim i ofruar

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Pergatitja e kontratave si dhe opinionit legal mbi ceshtje te ndryshme te funksionimit te veprimtarise ne Institucion.

Objektivat

 0) Drejtimi dhe koordinimi i punes se Sektoreve te Buxhetit dhe Finances; Kontrollit te Brendshem; si dhe Drejtorise se Burimeve Njerezore 

dhe Sherbimeve. 1) Drejtimi dhe koordinimi i punes se Sektoreve te Buxhetit dhe Finances; Kontrollit te Brendshem; si dhe Drejtorise se 

Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve. 2) Drejtimi dhe koordinimi i punes se Sektoreve te Buxhetit dhe Finances; Kontrollit te Brendshem; si 

dhe Drejtorise se Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve. 3) Drejtimi dhe koordinimi i punes se Sektoreve te Buxhetit dhe Finances; Kontrollit te 

Brendshem; si dhe Drejtorise se Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Sherbime ligjore

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 500.0 500.0 500.0

Shpenzime për njësi 500.0 500.0 500.0

Sasia workshope te organizuara

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Mundesimi i pjesemarrjes ne aktivitete te ndryshme nderkombetare ne funksion te axhendes se integrimit evropian.

Objektivat

 0) Ngritja e kapaciteteve te stafit te Ministrise se Integrimit Evropian per plotesimin sa me eficient dhe me cilesi te detyrave te tyre, nepermjet 

trainimit te punonjesve ne fushat e menaxhimit te programeve dhe detyrave perkatese. 1) Ngritja e kapaciteteve te stafit te Ministrise se 

Integrimit Evropian per plotesimin sa me eficient dhe me cilesi te detyrave te tyre, nepermjet trainimit te punonjesve ne fushat e menaxhimit te 

programeve dhe detyrave perkatese. 2) Ngritja e kapaciteteve te stafit te Ministrise se Integrimit Evropian per plotesimin sa me eficient dhe 

me cilesi te detyrave te tyre, nepermjet trainimit te punonjesve ne fushat e menaxhimit te programeve dhe detyrave perkatese. 3) Ngritja e 

kapaciteteve te stafit te Ministrise se Integrimit Evropian per plotesimin sa me eficient dhe me cilesi te detyrave te tyre, nepermjet trainimit te 

punonjesve ne fushat e menaxhimit te programeve dhe detyrave perkatese.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

25 0 -60

Shpenzime jashtë projekteve

Marredheniet Nderkombetare

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 25 0 -60

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 13,700.0 14,200.0 16,700.0

Shpenzime për njësi 13,700.0 14,200.0 16,700.0

Sasia staf i mbeshtetur

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Mbeshtetja per Manaxhimin e Larte

Objektivat

 0) Drejtimi dhe koordinimi i veprimtarise se Ministrise nga autoritetet kryesore drejtuese per hartimin dhe zbatimin e politikes se Qeverise ne 

fushen e integrimit evropian dhe zbatimin e MSA-se 1) Drejtimi dhe koordinimi i veprimtarise se Ministrise nga autoritetet kryesore drejtuese 

per hartimin dhe zbatimin e politikes se Qeverise ne fushen e integrimit evropian dhe zbatimin e MSA-se 2) Drejtimi dhe koordinimi i 

veprimtarise se Ministrise nga autoritetet kryesore drejtuese per hartimin dhe zbatimin e politikes se Qeverise ne fushen e integrimit evropian 

dhe zbatimin e MSA-se 3) Drejtimi dhe koordinimi i veprimtarise se Ministrise nga autoritetet kryesore drejtuese per hartimin dhe zbatimin e 

politikes se Qeverise ne fushen e integrimit evropian dhe zbatimin e MSA-se

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-28.6 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Manaxhimi i Larte

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -28.6 0 0

Shpenzime për njësi

3.8 3.6 17.6

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 3.8 3.6 17.6

Shpenzime për njësi



 Projekti 00322

 Produkti G

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 12,750.0

mijëra lekë 12,750.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00322

 Produkti H

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 4,700.0

mijëra lekë 4,700.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00322

 Produkti I

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Drejtesia dhe Tregu i Brendshem

A. Deklarata e Politikes se Programit

Totali i Shpenzimeve 10,650.0 11,550.0 10,750.0

Shpenzime për njësi 10,650.0 11,550.0 10,750.0

Sasia sherbime financiare te ofruara

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Ofrimi i Sherbimeve financiare per strukturat drejtuese te Ministrise.

Objektivat

 0) Planifikimi dhe zbatimi me eficience i fondeve ne dispozicion te Ministrise se Integrimit Evropian, nepermjet hartimit te PBA-se 2015-2017 

dhe te planit vjetor 2015, si dhe realizimi me efektivitet dhe ne kohe i procedurave te prokurimit publik per te siguruar nje nivel zbatimi te 

investimeve ne masen 100 %. 1) Planifikimi dhe zbatimi me eficience i fondeve ne dispozicion te Ministrise se Integrimit Evropian, nepermjet 

hartimit te PBA-se 2016-2018 dhe te planit vjetor 2016, si dhe realizimi me efektivitet dhe ne kohe i procedurave te prokurimit publik per te 

siguruar nje nivel zbatimi te investimeve ne masen 100 %. 2) Planifikimi dhe zbatimi me eficience i fondeve ne dispozicion te Ministrise se 

Integrimit Evropian, nepermjet hartimit te PBA-se 2017-2019 dhe te planit vjetor 2017, si dhe realizimi me efektivitet dhe ne kohe i 

procedurave te prokurimit publik per te siguruar nje nivel zbatimi te investimeve ne masen 100 %. 3) Planifikimi dhe zbatimi me eficience i 

fondeve ne dispozicion te Ministrise se Integrimit Evropian, nepermjet hartimit te PBA-se 2018-2020 dhe te planit vjetor 2020, si dhe realizimi 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Sherbimet financiare

Totali i Shpenzimeve 4,900.0 5,370.0 5,770.0

Shpenzime për njësi 4,900.0 5,370.0 5,770.0

Sasia sherbime te pergjithshme te o

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Sigurimi i sherbimeve te pergjithshme , mjedisi dhe infrastruktura fizike per stafin e Ministrise.

Objektivat

 0) Permiresimi i Infrastruktures se Teknologjise se Informacionit nepermjet investimeve ne drejtim te modernizimit te ambienteve te 

brendshme ne funksion te aktiviteteve qe kryen Ministria. 1) Permiresimi i Infrastruktures se Teknologjise se Informacionit nepermjet 

investimeve ne drejtim te modernizimit te ambienteve te brendshme ne funksion te aktiviteteve qe kryen Ministria. 2) Permiresimi i 

Infrastruktures se Teknologjise se Informacionit nepermjet investimeve ne drejtim te modernizimit te ambienteve te brendshme ne funksion te 

aktiviteteve qe kryen Ministria. 3) Permiresimi i Infrastruktures se Teknologjise se Informacionit nepermjet investimeve ne drejtim te 

modernizimit te ambienteve te brendshme ne funksion te aktiviteteve qe kryen Ministria.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-16.5 8.5 -6.9

Shpenzime jashtë projekteve

Sigurimi i sherbimeve te pergjithshme , mjedisi dhe infrastruktura fizike per stafin e Ministrise.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -16.5 8.5 -6.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 500.0 500.0 500.0

Shpenzime për njësi 500.0 500.0 500.0

Sasia sherbim

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Sherbim auditimi i brendshem per nevojat e Ministrise se Integrimit.

Objektivat

 0) Planifikimi dhe zbatimi me eficience i fondeve ne dispozicion te Ministrise se Integrimit Evropian, nepermjet hartimit te PBA-se 2015-2017 

dhe te planit vjetor 2015, si dhe realizimi me efektivitet dhe ne kohe i procedurave te prokurimit publik per te siguruar nje nivel zbatimi te 

investimeve ne masen 100 %. 1) Planifikimi dhe zbatimi me eficience i fondeve ne dispozicion te Ministrise se Integrimit Evropian, nepermjet 

hartimit te PBA-se 2016-2018 dhe te planit vjetor 2016, si dhe realizimi me efektivitet dhe ne kohe i procedurave te prokurimit publik per te 

siguruar nje nivel zbatimi te investimeve ne masen 100 %. 2) Planifikimi dhe zbatimi me eficience i fondeve ne dispozicion te Ministrise se 

Integrimit Evropian, nepermjet hartimit te PBA-se 2017-2019 dhe te planit vjetor 2017, si dhe realizimi me efektivitet dhe ne kohe i 

procedurave te prokurimit publik per te siguruar nje nivel zbatimi te investimeve ne masen 100 %. 3) Planifikimi dhe zbatimi me eficience i 

fondeve ne dispozicion te Ministrise se Integrimit Evropian, nepermjet hartimit te PBA-se 2018-2020 dhe te planit vjetor 2020, si dhe realizimi 

me efektivitet dhe ne kohe i procedurave te prokurimit publik per te siguruar nje nivel zbatimi te investimeve ne masen 100 %.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

4.3 9.6 7.4

Shpenzime jashtë projekteve

Sherbim auditimi i brendshem

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 4.3 9.6 7.4

Shpenzime për njësi

0 0 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi



Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00381

 Produkti B

Viti Aktual

2014

8

mijëra lekë 19,700.0

mijëra lekë 2,462.5

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Takime të organizuara

2015 2016 2017

8 8 8

Shpenzime jashtë projekteve

Takime të institucioneve të përbashkëta Shqipëri - Bashkimi Evropian (Komiteti i Stabilizim-Asociimit dhe nënkomitetet e Stabilizi

Përshkrimi
Takime të institucioneve të përbashkëta Shqipëri - Bashkimi Evropian (Komiteti i Stabilizim-Asociimit dhe nënkomitetet e Stabilizim-Asociimit)

Objektivat

 0) Monitorimi i zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit përmes bashkërendimit dhe koordinimit të aktivitetit të 7 nënkomiteteve të 

Stabilizim-Asociimit dhe Komitetit të Stabilizim-Asociimit. 1) Monitorimi i zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit përmes 

bashkërendimit dhe koordinimit të aktivitetit të 7 nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit dhe Komitetit të Stabilizim-Asociimit 2) Monitorimi i 

zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit përmes bashkërendimit dhe koordinimit të aktivitetit të 7 nënkomiteteve të Stabilizim-

Asociimit dhe Komitetit të Stabilizim-Asociimit. 3) Monitorimi i zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit përmes bashkërendimit dhe 

koordinimit të aktivitetit të 7 nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit dhe Komitetit të Stabilizim-Asociimit.

 1). Monitorimi i zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit përmes bashkërendimit dhe koordinimit të aktivitetit të 7 nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit dhe 

Komitetit të Stabilizim-Asociimit.  2). Raportimi i progresit të arritur përmes hartimit të 900 faqeve raporte  për institucionet e Bashkimit Evropian në kuadër të 

takimeve të Komitetit të Stabilizim-Asociimit, nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit, kontributit shqiptar për raportet e progresit të Komisionit Evropian.  3). 

Përfundimi i hartimit të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian brenda katërmujorit të parë të çdo viti dhe monitorimi çdo tremujor i zbatimit të tij  4). Përfundimi 

(mbyllja provizore) për 1 kapitull negociues brenda vitit 2015, 4 kapitujve negociues brenda vitit 2016 dhe 4 kapitujve negociues brenda vitit 2017.

 1). Monitorimi i zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit përmes bashkërendimit dhe koordinimit të aktivitetit të 7 nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit dhe 

Komitetit të Stabilizim-Asociimit  2). Raportimi i progresit të arritur përmes hartimit të 900 faqeve raporte  për institucionet e Bashkimit Evropian në kuadër të 

takimeve të Komitetit të Stabilizim-Asociimit, nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit, kontributit shqiptar për raportet e progresit të Komisionit Evropian.  3). 

Përfundimi i hartimit të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian brenda katërmujorit të parë të çdo viti dhe monitorimi çdo tremujor i zbatimit të tij.  4). Përfundimi 

(mbyllja provizore) për 1 kapitull negociues brenda vitit 2015, 4 kapitujve negociues brenda vitit 2016 dhe 4 kapitujve negociues brenda vitit 2017.

 1). Monitorimi i zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit përmes bashkërendimit dhe koordinimit të aktivitetit të 7 nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit dhe 

Komitetit të Stabilizim-Asociimit.  2). Raportimi i progresit të arritur përmes hartimit të 900 faqeve raporte  për institucionet e Bashkimit Evropian në kuadër të 

takimeve të Komitetit të Stabilizim-Asociimit, nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit, kontributit shqiptar për raportet e progresit të Komisionit Evropian.  3). 

Përfundimi i hartimit të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian brenda katërmujorit të parë të çdo viti dhe monitorimi çdo tremujor i zbatimit të tij.  4). Përfundimi 

(mbyllja provizore) për 1 kapitull negociues brenda vitit 2015, 4 kapitujve negociues brenda vitit 2016 dhe 4 kapitujve negociues brenda vitit 2017.

 1). Monitorimi i zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit përmes bashkërendimit dhe koordinimit të aktivitetit të 7 nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit dhe 

Komitetit të Stabilizim-Asociimit.  2). Raportimi i progresit të arritur përmes hartimit të 900 faqeve raporte  për institucionet e Bashkimit Evropian në kuadër të 

takimeve të Komitetit të Stabilizim-Asociimit, nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit, kontributit shqiptar për raportet e progresit të Komisionit Evropian.  3). 

Përfundimi i hartimit të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian brenda katërmujorit të parë të çdo viti dhe monitorimi çdo tremujor i zbatimit të tij.  4). Përfundimi 

(mbyllja provizore) për 1 kapitull negociues brenda vitit 2015, 4 kapitujve negociues brenda vitit 2016 dhe 4 kapitujve negociues brenda vitit 2017.

Programi Drejtësia dhe Tregu i Brendshëm synon drejtimin, bashkërendimin dhe monitorimin e procesit të anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin 

Evropian dhe raportimin për realizimin e këtyre politikave.

Programi Drejtësia dhe Tregu i Brendshëm synon bashkërendimin, monitorimin dhe raportimin e plotësimit të detyrimeve të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit 

dhe kritereve të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Këto pikësynime, do të arrihen duke u mbështetur në hartimin dhe monitorimin e Planit Kombëtar për 

Integrimin Evropian, koordinimin dhe drejtimin e institucioneve të përbashkëta Shqipëri ¿ Bashkimi Evropian, dhe raportimin për progresin e arritur nga Shqipëria në 

procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, dhe me marrjen e statusit të vendit kandidat me koordinimin dhe zhvillimin e shpejtë të negociatave.

Qëllimi i politikës së këtij programi është plotësimi i të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit dhe plotësimi i kritereve të anëtarësimit 

brenda vitit 2019.

1.Bashkërendimi dhe koordinimi i suksesshëm i takimeve të institucioneve të  përbashkëta Shqipëri - Bashkimi Evropian; 2.Hartimi i raporteve të kërkuara në afat 

dhe me cilësi; 3.Hartimi dhe monitorimi brenda afateve të përcaktuara dhe në përputhje me metodologjinë i PKIE; 4.Numri i kapitujve të mbyllur provizorisht si pjesë 

e procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. 

Totali i Shpenzimeve 15,160.0 15,160.0 15,160.0

Shpenzime për njësi 1,895.0 1,895.0 1,895.0



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00381

 Produkti C

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 11,475.0

mijëra lekë 5,737.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00381

 Produkti D

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 13,120.0

mijëra lekë 13,120.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00381

 Produkti E

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 1,205.0

mijëra lekë 1,205.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Sasia Dokumenti i hartuar dhe rishi

2015 2016 2017

2 2 2

Përshkrimi
Kontributi shqiptar për raportin e progresit

Objektivat

 0) Raportimi i progresit të arritur përmes hartimit të 900 faqeve raporte  për institucionet e Bashkimit Evropian në kuadër të takimeve të 

Komitetit të Stabilizim-Asociimit, nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit, kontributit shqiptar për raportet e progresit të Komisionit Evropian. 1) 

Raportimi i progresit të arritur përmes hartimit të 900 faqeve raporte  për institucionet e Bashkimit Evropian në kuadër të takimeve të Komitetit 

të Stabilizim-Asociimit, nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit, kontributit shqiptar për raportet e progresit të Komisionit Evropian. 2) Raportimi i 

progresit të arritur përmes hartimit të 900 faqeve raporte  për institucionet e Bashkimit Evropian në kuadër të takimeve të Komitetit të 

Stabilizim-Asociimit, nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit, kontributit shqiptar për raportet e progresit të Komisionit Evropian. 3) Raportimi i 

progresit të arritur përmes hartimit të 900 faqeve raporte  për institucionet e Bashkimit Evropian në kuadër të takimeve të Komitetit të 

Stabilizim-Asociimit, nënkomiteteve të Stabilizim-Asociimit, kontributit shqiptar për raportet e progresit të Komisionit Evropian.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-23 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kontributi shqiptar për raportin e progresit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -23 0 0

Shpenzime për njësi

Sasia Plani i hartuar

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Hartimi i Planit Kombëtar për Integrimin Evropian (PKIE)

Objektivat

 0) Përfundimi i hartimit të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian brenda katërmujorit të parë të çdo viti dhe monitorimi çdo tremujor i 

zbatimit të tij 1) Përfundimi i hartimit të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian brenda katërmujorit të parë të çdo viti dhe monitorimi çdo 

tremujor i zbatimit të tij. 2) Përfundimi i hartimit të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian brenda katërmujorit të parë të çdo viti dhe 

monitorimi çdo tremujor i zbatimit të tij. 3) Përfundimi i hartimit të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian brenda katërmujorit të parë të çdo 

viti dhe monitorimi çdo tremujor i zbatimit të tij.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-32.5 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Hartimi i Planit Kombëtar për Integrimin Evropian (PKIE)

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -32.5 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,750.0 7,750.0 7,750.0

Shpenzime për njësi 3,875.0 3,875.0 3,875.0

Sasia Numri i kapitujve për të cilët j

2015 2016 2017

1 4 4

Përshkrimi
Koordinimi i procesit të negocimit të çdo kapitulli të veçantë të acquis në kuadër të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian

Objektivat

 0) Përfundimi (mbyllja provizore) për 1 kapitull negociues brenda vitit 2015, 4 kapitujve negociues brenda vitit 2016 dhe 4 kapitujve 

negociues brenda vitit 2017. 1) Përfundimi (mbyllja provizore) për 1 kapitull negociues brenda vitit 2015, 4 kapitujve negociues brenda vitit 

2016 dhe 4 kapitujve negociues brenda vitit 2017. 2) Përfundimi (mbyllja provizore) për 1 kapitull negociues brenda vitit 2015, 4 kapitujve 

negociues brenda vitit 2016 dhe 4 kapitujve negociues brenda vitit 2017. 3) Përfundimi (mbyllja provizore) për 1 kapitull negociues brenda vitit 

2015, 4 kapitujve negociues brenda vitit 2016 dhe 4 kapitujve negociues brenda vitit 2017.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-39.8 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Koordinimi i procesit të negocimit të çdo kapitulli të veçantë të acquis në kuadër të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evrop

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -39.8 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,900.0 7,900.0 7,900.0

Shpenzime për njësi 7,900.0 7,900.0 7,900.0

-1.2 -54 0

Sasia 0 300 0

Totali i Shpenzimeve -1.2 84 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,190.0 2,190.0 2,190.0

Shpenzime për njësi 1,190.0 547.5 547.5



Programi Mbeshtetja Institucionale per Procesin e Integrimit

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00383

 Produkti A

Shpenzime jashtë projekteve

Hartimi i mendimeve ligjore mbi përafrimin e legjislacionit Evropian për projektaktet normative të propozuara

Përshkrimi Te gjitha projekt aktet ligjore te propozuara nga institucionet e linjes vleresohen ne MIE  ne lidhje me shkallen e perafrimit te legjislacionit 

evropian.

 2). Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE.  4). Rritja e 

eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e zhvillimit ekonomik,social, rural, 

bashkepunimi nderkufitar e territorial  5). Rritja e kapaciteteve te administrates publike per te perballuar detyrimet qe rrjedhin nga procesi i anetaresimit  6). 

Mirëmbajtja e 3 sistemeve të teknologjisë së informacionit në funksion të procesit të përafrimit të legjislacionit dhe përkthimit.  7). Përkthimi i 10 000 faqeve të 

legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjik për procesin e integrimit.  8). Vlerësimi i përputhshmërisë së 300 projekt akteve të 

propozuara nga ministritë e linjës.  9). Informimi dhe ndërgjegjësimi i 200 të rinjve, duke siguruar akses të barabartë të vajzave dhe grave në këtë proces.  10). 

Krijimi i nje sistemi efektiv monitorimi te zbatimit te projekteve te asistencës se BE-se  11). Propozimi i 2 nismave ligjore për mirëfunksionimin e sektorit të shoqërise 

civile.

 2). Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE.  4). Rritja e 

eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e zhvillimit ekonomik,social, rural, 

bashkepunimi nderkufitar e territorial.  5). Rritja e kapaciteteve te administrates publike per te perballuar detyrimet qe rrjedhin nga procesi i anetaresimit.  6). 

Mirëmbajtja e 3 sistemeve të teknologjisë së informacionit në funksion të procesit të përafrimit të legjislacionit dhe përkthimit.  7). Përkthimi i 10 000 faqeve të 

legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjik për procesin e integrimit.  8). Vlerësimi i përputhshmërisë së 300 projekt akteve të 

propozuara nga ministritë e linjës.  9). Informimi dhe ndërgjegjësimi i 200 të rinjve, duke siguruar akses të barabartë të vajzave dhe grave në këtë proces.  10). 

Krijimi i nje sistemi efektiv monitorimi te zbatimit te projekteve te asistencës se BE-se.  11). Propozimi i 2 nismave ligjore për mirëfunksionimin e sektorit të 

shoqërise civile.

 2). Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE.  4). Rritja e 

eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e zhvillimit ekonomik,social, rural, 

bashkepunimi nderkufitar e territorial  5). Rritja e kapaciteteve te administrates publike per te perballuar detyrimet qe rrjedhin nga procesi i anetaresimit.  6). 

Mirëmbajtja e 3 sistemeve të teknologjisë së informacionit në funksion të procesit të përafrimit të legjislacionit dhe përkthimit.  7). Përkthimi i 10 000 faqeve të 

legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjik për procesin e integrimit.  8). Vlerësimi i përputhshmërisë së 300 projekt akteve të 

propozuara nga ministritë e linjës.  9). Informimi dhe ndërgjegjësimi i 200 të rinjve, duke siguruar akses të barabartë të vajzave dhe grave në këtë proces.  10). 

Krijimi i nje sistemi efektiv monitorimi te zbatimit te projekteve te asistencës se BE-se.  11). Propozimi i 2 nismave ligjore për mirëfunksionimin e sektorit të 

shoqërise civile.

 2). Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE.  4). Rritja e 

eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e zhvillimit ekonomik,social, rural, 

bashkepunimi nderkufitar e territorial.  5). Rritja e kapaciteteve te administrates publike per te perballuar detyrimet qe rrjedhin nga procesi i anetaresimit.  6). 

Mirëmbajtja e 3 sistemeve të teknologjisë së informacionit në funksion të procesit të përafrimit të legjislacionit dhe përkthimit.  7). Përkthimi i 10 000 faqeve të 

legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjik për procesin e integrimit.  8). Vlerësimi i përputhshmërisë së 300 projekt akteve të 

propozuara nga ministritë e linjës.  9). Informimi dhe ndërgjegjësimi i 200 të rinjve, duke siguruar akses të barabartë të vajzave dhe grave në këtë proces.  10). 

Krijimi i nje sistemi efektiv monitorimi te zbatimit te projekteve te asistencës se BE-se.  11). Propozimi i 2 nismave ligjore për mirëfunksionimin e sektorit të 

shoqërise civile.

Efiçencë e lartë në procesin e koordinimit të negocimit të kapitujve; Cilësi e lartë e koordinimit të dokumentave strategjikë lidhur me procesin e integrimit 

evropian;Gjithëpërfshirje e aktorëve të identifikuar dhe grupeve të interesit në proceset vendimmarrëse në çështjet e integrimit.Informimi i plotë dhe i saktë mbi 

ecurinë e procesit të anëtarësimit duke ruajtur parimin e gjithëpërfshirjes. Përafrimi i acquis në zbatim të afateve të përcaktuar në MSA. Permiresimi i cilesise të  

akteve ligjore evropiane të perkthyera dhe anasjelltas si edhe të dokumenteve të tjera të rëndësishme në procesin e Stabilizim Asociimit.Struktura dhe kapacitete te 

ngritura dhe te afta per  te  menaxhimin e plotë te decentralizimit të asistencës financiare të BE;Absorbim deri ne 100% i fondeve te BE-se ne Shqiperi;Numri dhe 

cilesia e punonjesve te trajnuar te Ministrise se Integrimit, ministrive dhe institucioneve te tjera te perfshira ne procesin e integrimit;

Mbështetja e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional dhe udhëheqjes metodologjike, përafrimit të 

legjislacionit vendas me atë të BE-së, menaxhimit të asistencës financiare të Bashkimit Evropian, forcimit të rolit të shoqërisë civile në proceset vendimmarrëse, si 

dhe informimit të publikut, duke ruajtur parimin e aksesit të barabartë të grave në këtë proces.  

Programi synon koordinimin ndërinstitucional, mbështetjen teknike dhe udhëheqjen metodologjike për procesin e integrimit, menaxhimin e asistencës së Bashkimit 

Evropian, në kuadër të Instrumentit të Paraanëtarësimit, përkthimin dhe rishikimin e acquis në gjuhën shqipe dhe anasjelltas, vlerësimin e përafrimit të projekt 

akteve normative të propozuara me acqius; ndërgjegjësimin dhe informimin e qytetarëve shqiptarë mbi procesin e integrimit, duke siguruar akses të barabartë të 

grave në këtë informim si dhe forcimin e rolit të shoqërisë civile në proceset vendimmarrëse.

Mbarëvajtja dhe përshpejtimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, në përmbushje të detyrave të Ministrisë së Integrimit Evropian si 

koordinatore e këtij procesi duke u fokusuar në udhëheqjen e negociatave në përputhje me metodologjitë e përgatitura, koordinimin e asistencës financiare të 

Bashkimit Evropian; në krijimin e versionit shqiptar të acquis dhe anasjelltas si dhe vlerësimin e përafrimit të acquis në legjislacionin shqiptar;organizimi i tryezave të 

rrumbullakta për pasqyrimin e problematikës së sektorit të shoqërisë civile; trajnimin e vazhdueshëm të stafit dhe aktorëve të tjerë të përfshirë në këto procese, 

duke synuar krijimin e kushteve për një proces gjithëpërfshirës, duke u fokusuar veçanërisht në rritjen e kapaciteteve të grave për pjesëmarrje në procesin e 

integrimit, dhe në tërësi në proceset e vendimmarrjes politike.
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 Produkti D

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

Objektivat  0) Vlerësimi i përputhshmërisë së 300 projekt akteve të propozuara nga ministritë e linjës. 1) Vlerësimi i përputhshmërisë së 300 projekt 

akteve të propozuara nga ministritë e linjës. 2) Vlerësimi i përputhshmërisë së 300 projekt akteve të propozuara nga ministritë e linjës. 3) 

Vlerësimi i përputhshmërisë së 300 projekt akteve të propozuara nga ministritë e linjës.

0 -0.1 0

Shpenzime jashtë projekteve

Përkthimi i akteve ligjore evropiane dhe anasjelltas, si dhe dokumenteve të tjera të rëndësishme në procesin e Stabilizim Asociim

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -0.1 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 28,745.0 28,719.0 28,721.0

Shpenzime për njësi 95.82 95.73 95.74

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Nr i oponencave zyrtare

2015 2016 2017

300 300 300

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Informimi i shoqërisë civile lidhur me nismat ligjore të ndërmarra

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 22,034.0 22,035.0 22,037.0

Shpenzime për njësi 2.2 2.2 2.2

Sasia Nr i faqeve te perkthyera

2015 2016 2017

10000 10000 10000

Përshkrimi
Administrimi i procesit te perkthimit te acquis dhe anasjelltas si dhe dokumenteve te tjera te rendesishme ne procesin e integrimit.

Objektivat
 0) Përkthimi i 10 000 faqeve të legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjik për procesin e integrimit. 1) Përkthimi i 

10 000 faqeve të legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjik për procesin e integrimit. 2) Përkthimi i 10 000 

faqeve të legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjik për procesin e integrimit. 3) Përkthimi i 10 000 faqeve të 

legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjera strategjik për procesin e integrimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 5.2 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kontributi shqiptar për hartimin e dokumentave strategjik me BE

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 5.2 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 19,147.0 20,149.0 20,150.0

Shpenzime për njësi 3,829.4 4,029.8 4,030.0

Sasia Nr. aktivitetesh

2015 2016 2017

5 5 5

Përshkrimi Informimi i organizatave te shoqerise civile per nismat ligjore te ndermarra ne kuader te procesit te integrimit dhe lobimi per krijimin e nje 

mjedisi ligjor dhe financiar te pershtatshem per kete sektor.

Objektivat  0) Propozimi i 2 nismave ligjore për mirëfunksionimin e sektorit të shoqërise civile. 1) Propozimi i 2 nismave ligjore për mirëfunksionimin e 

sektorit të shoqërise civile. 2) Propozimi i 2 nismave ligjore për mirëfunksionimin e sektorit të shoqërise civile. 3) Propozimi i 2 nismave ligjore 

për mirëfunksionimin e sektorit të shoqërise civile.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 28,721.0 28,741.0 28,719.0

Sasia Nr. Metodologji te hartuara d

2015 2016 2017

3 3 3

Përshkrimi Hartimi i metodologjise per pergatitjen e dokumentave strategjik me BE dhe standartizimi i cilesise se dokumentave ne perputhje me keto 

metodologji.

Objektivat

 0) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e 

anetaresimit ne BE. 1) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me 

procesin e anetaresimit ne BE. 2) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne 

lidhje me procesin e anetaresimit ne BE. 3) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe 

raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017
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 Produkti G

Viti Aktual
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0 0.1 -0.1

Shpenzime jashtë projekteve

Programimi i asistences financiare te BE sipas prioriteteve

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0.1 -0.1

Shpenzime për njësi

Shpenzime për njësi 9,573.67 9,580.33 9,573.0

0 186.6 -65.1

Shpenzime jashtë projekteve

Programimi i projekt propozimeve ne kuader te WBIF dhe IPA Shumeperfitues

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 186.6 -65.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 6,618.0 18,965.0 6,620.0

Shpenzime për njësi 661.8 1,896.5 662.0

Sasia Nr. Projektesh te programuara

2015 2016 2017

10 10 10

Përshkrimi Cdo vit, Ministria koordinon procesin e programimit te asistences financiare te BE, pasi ka evidentuar prioritetet e vendit per financim ne vitin 

aktual dhe pregatitut udhezuesit per Ministrite e linjes.

Objektivat

 0) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e 

zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial 1) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne 

Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial. 

2) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e 

zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial 3) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne 

Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0.1 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kapacitete funksionale per menaxhim te decentralizuar te fondeve te BE

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0.1 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,292.0 5,296.0 5,296.0

Shpenzime për njësi 441.0 441.33 441.33

Sasia Nr. Projekt propozimesh

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi
Cdo vit MIE kordinon procesin e programimit te propozimeve te vendit ne kuader te WBIF dhe IPA Shumeperfitues.

Objektivat

 0) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e 

zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial 1) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne 

Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial. 

2) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e 

zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial 3) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne 

Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 100.1 -50

Sasia 0 -50 100

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,646.0 2,647.0 2,647.0

Shpenzime për njësi 132.3 264.7 132.35

Sasia Nr.aktivitetesh

2015 2016 2017

20 10 20

Përshkrimi Ne kuader te akredimit te strukturave shqiptare per menaxhim te decentralizuar te asistences financiare te BE, zhvillohen aktivitete, 

informuese dhe trajnimi per administraten publike

Objektivat

 0) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e 

zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial 1) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne 

Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial. 

2) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e 

zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial 3) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne 

Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017
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 Projekti 00383

 Produkti K

Shpenzime jashtë projekteve

Hartimi dhe rishikimi i Programeve te Bashkepunimit Nderkufitar ne kuader te IPA

0 -17.2 20.7

Shpenzime jashtë projekteve

Menaxhimi i thirrjeve per projekt propozime

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -17.2 20.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 71,895.0 59,544.0 71,897.0

Shpenzime për njësi 7,988.33 6,616.0 7,988.56

Sasia Nr.Programesh

2015 2016 2017

9 9 9

Përshkrimi Ministria e Integrimit ne cilesine e struktures operuese per programet e bashkepunimit nderkufitar ne kuader te IPA kordinon dhe udheheq per 

Shqiperine procesin e programimit dhe hartimit te programeve si dhe ben rishikimin ne menyre perdiodike te tyre.

Objektivat

 0) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e 

zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial 1) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne 

Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial. 

2) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e 

zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial 3) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne 

Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Monitorimi i zbatimit te IPA

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 35,946.0 35,946.0 35,949.0

Shpenzime për njësi 3,994.0 3,994.0 3,994.33

Sasia Nr.Thirrjesh per projekte

2015 2016 2017

9 9 9

Përshkrimi Ne kuader te Marreveshjeve Financiare, strukturat operuese shpallin thirrjet per projekt propozime, dhe i gjithe procesi i pregatitjes se 

termave te references per keto thirrje kordinohet nga Ministria e Integrimit.

Objektivat

 0) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e 

zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial 1) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne 

Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial. 

2) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e 

zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial 3) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne 

Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Koordinimi nderinstitucional i procesit te integrimit evropian

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 71,892.0 71,893.0 71,895.0

Shpenzime për njësi 5,991.0 5,991.08 5,991.25

Sasia Nr.Programesh

2015 2016 2017

12 12 12

Përshkrimi Ministria e Integrimit eshte pergjegjese per procesin e monitorimit te IPA, ne nivel programi per te gjithe sektoret e percaktuar ne dokumentin 

strategjik kombetar

Objektivat

 0) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e 

zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial 1) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne 

Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial. 

2) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e 

zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial 3) Rritja e eficences dhe aftesise per perthithjen e fondeve te BE ne 

Shqiperi, nepermjet forcimit te kapaciteteve institucionale, ne fushat e zhvillimit ekonomik,social, rural, bashkepunimi nderkufitar e territorial.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017
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 Produkti N

Viti Aktual

2014

10000

mijëra lekë 3,014.0

mijëra lekë 0.3

0 114.3 -53.3

Shpenzime jashtë projekteve

Trajnimi, informimi dhe ndergjegjesimi mbi procesin e anetaresimit

Sasia 0 -53.3 114.3

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 28,722.0 28,721.0 28,721.0

Shpenzime për njësi 957.4 2,051.5 957.37

Sasia Nr. Aktivitetesh

2015 2016 2017

30 14 30

Përshkrimi
Ne kuader te procesit te integrimit evropian MIE organizon nje sere aktivitetesh informuese, koordinuese dhe konsultative dhe lobuese.

Objektivat

 0) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me procesin e 

anetaresimit ne BE. 1) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne lidhje me 

procesin e anetaresimit ne BE. 2) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe raportimin ne 

lidhje me procesin e anetaresimit ne BE. 3) Permiresimi i koordinimit nderinstitucional dhe udheheqjes metodologjike per planifikimin dhe 

raportimin ne lidhje me procesin e anetaresimit ne BE.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Mirembajtja e sistemeve te teknologjise se informacionit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 28,719.0 28,720.0 28,722.0

Shpenzime për njësi 143.6 143.6 143.61

Sasia Nr. Personash

2015 2016 2017

200 200 200

Përshkrimi
MIE kryen trajnime ne funksion te procesit te anetaresimit, mirepret studente te cilet kryejne praktikat prane drejtorive te ndryshme.

Objektivat
 0) Informimi dhe ndërgjegjësimi i 200 të rinjve, duke siguruar akses të barabartë të vajzave dhe grave në këtë proces. 1) Informimi dhe 

ndërgjegjësimi i 200 të rinjve, duke siguruar akses të barabartë të vajzave dhe grave në këtë proces. 2) Informimi dhe ndërgjegjësimi i 200 të 

rinjve, duke siguruar akses të barabartë të vajzave dhe grave në këtë proces. 3) Informimi dhe ndërgjegjësimi i 200 të rinjve, duke siguruar 

akses të barabartë të vajzave dhe grave në këtë proces.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0.1 0.2

Shpenzime jashtë projekteve

Perkthimi i akteve ligjore

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0.1 0.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,323.0 1,324.0 1,326.0

Shpenzime për njësi 441.0 441.33 442.0

Sasia nr sistemesh

2015 2016 2017

3 3 3

Përshkrimi Mirembajtja e sistemit on line te Planit Kombetar te Integrimit Evropian Mirembajtja e programit kompjuterikTrados SDL per perkthimin e 

acquis Mirembajtja e databazes se tabelave te perputhshmerise  

Objektivat
 0) Mirëmbajtja e 3 sistemeve të teknologjisë së informacionit në funksion të procesit të përafrimit të legjislacionit dhe përkthimit. 1) 

Mirëmbajtja e 3 sistemeve të teknologjisë së informacionit në funksion të procesit të përafrimit të legjislacionit dhe përkthimit. 2) Mirëmbajtja e 

3 sistemeve të teknologjisë së informacionit në funksion të procesit të përafrimit të legjislacionit dhe përkthimit. 3) Mirëmbajtja e 3 sistemeve 

të teknologjisë së informacionit në funksion të procesit të përafrimit të legjislacionit dhe përkthimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. faqesh

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Perkthimi i akteve ligjore

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00383

 Produkti O

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 16,459.0

mijëra lekë 5,486.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00383

 Produkti P

Viti Aktual

2014

100

mijëra lekë 13,865.0

mijëra lekë 138.65

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00383

 Produkti Q

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 12,341.0

mijëra lekë 3,085.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00383

 Produkti R

Viti Aktual

2014

200

mijëra lekë 12,343.0

mijëra lekë 61.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Metodologji te hartuara dhe rishikuara

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Negocimi i anetaresimit te BE

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. metodologjise

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Metodologji te hartuara dhe rishikuara

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kontributi shqiptar per PR

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. te trajnuarish

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Negocimi i anetaresimit te BE

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Trajnimi dhe ndergjejesimi mbi procesin e integrimit

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. Dokumentesh

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Kontributi shqiptar per PR

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. te trajnuarish

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Trajnimi dhe ndergjejesimi mbi procesin e integrimit

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



 Projekti 00383

 Produkti S

Viti Aktual

2014

35

mijëra lekë 12,343.0

mijëra lekë 352.66

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00383

 Produkti T

Viti Aktual

2014

10

mijëra lekë 9,737.0

mijëra lekë 973.7

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00383

 Produkti U

Viti Aktual

2014

10

mijëra lekë 14,421.0

mijëra lekë 1,442.1

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00383

 Produkti V

Viti Aktual

2014

10

mijëra lekë 14,421.0

mijëra lekë 1,442.1

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00383

 Produkti W

Shpenzime jashtë projekteve

Hartimi i planit kombetar per zbatimin e MSA

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Informimi mbi procesin e anetaresimit ne BE

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. dokumentesh

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Hartimi i planit kombetar per zbatimin e MSA

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Paketa e projekteve IPA SHP e miratuar

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. aktivitetesh

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Informimi mbi procesin e anetaresimit ne BE

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Programimi i asistences financiare te BE (IPA 2) per vitin aktual sipas prioriteteve

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. projektesh

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Paketa e projekteve IPA SHP e miratuar

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Miratimi i projekt propozimeve per raundet vjetore WBIF

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. Projektesh

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Programimi i asistences financiare te BE (IPA 2) per vitin aktual sipas prioriteteve

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 7,206.0

mijëra lekë 3,603.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00383

 Produkti X

Viti Aktual

2014

7

mijëra lekë 154,250.0

mijëra lekë 22,035.71

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00383

 Produkti Y

Viti Aktual

2014

20

mijëra lekë 14,421.0

mijëra lekë 721.05

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00383

 Produkti Z

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 7,210.0

mijëra lekë 2,403.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00383

 Produkti AA

Viti Aktual

2014

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Programe BNK te miratuara/rishikuara

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. projektesh

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Miratimi i projekt propozimeve per raundet vjetore WBIF

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Kapacitete funksionale per menaxhimin e decentralizuar te fondeve te BE

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. programesh

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Programe BNK te miratuara/rishikuara

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Marreveshje financiare te IPA te miratuara

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. trajnimesh

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Kapacitete funksionale per menaxhimin e decentralizuar te fondeve te BE

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Monitorimi i programeve IPA

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. marreveshjesh

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Marreveshje financiare te IPA te miratuara

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

2015 2016 2017

Përshkrimi
Monitorimi i programeve IPA

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



10

mijëra lekë 14,425.0

mijëra lekë 1,442.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00383

 Produkti AB

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 3,022.0

mijëra lekë 1,007.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00383

 Produkti AC

Viti Aktual

2014

10000

mijëra lekë 3,022.0

mijëra lekë 0.3

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Mirembajtja dhe mirefunksionimi te infrastruktures dhe sistemeve IT

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. programesh 0 0 0

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Rishikimi i perkthimit te legjislacionit evropian

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. sistemesh

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Mirembajtja dhe mirefunksionimi te infrastruktures dhe sistemeve IT

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. faqesh

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Rishikimi i perkthimit te legjislacionit evropian

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



C.14 Kodi i Grupit 25

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

01190

04170

08480

10220

10430

10460

10550

Programi Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise ka si mision, garantimin e te drejtave kushtetuese per mbrojtje dhe perfshirje sociale, arsim dhe formim 

profesional, punesim te sigurte e te denje, sigurim shoqeror, perkujdesje sociale dhe forcimin e bashkepunimit me partnere sociale, garantimin e lirise 

se besimit fetar, barazine e bashkesive fetare, mbeshtet mirekuptimin dhe tolerancen nderfetare.

Planifikimi, Menaxhimi dhe 

Administrimi

Mbeshtetje per arritjen e qellimeve dhe objektivave te MMSR-se, administrimin me efektivitet te burimeve 

njerëzore, materialeve  financiare te aparatit, koordinim i punes per plotesimin e kushteve ne kuader te 
Marreveshjes se Stabilizim Asociimit dhe te Instrumentit te Para-aderimit per integrimin ne Bashkimin 

Europian.    

Rehabilitimi i te Perndjekurve 

Politik

Zhvillimi I politikave programeve  per integrimin e te ish te perndjekurve politike e regjimit komunist ne 

jeten e shoqerise Pagesa e demshperbimit te ish te denuarve politik ne mbeshtetje te ligjit per 

demshpeblimin.  

Mbeshtetje per arritjen e qellimeve dhe objektivave te MMSR-se, administrimin me efektivitet te burimeve njerëzore, materialeve  financiare te aparatit, koordinim i 

punes per plotesimin e kushteve ne kuader te Marreveshjes se Stabilizim Asociimit dhe te Instrumentit te Para-aderimit per integrimin ne Bashkimin Europian.    

Perkujdesi Social Programi i Perkujdesjes Sociale mbështet nëpërmjet pagesave në kesh me ndihmë ekonomike dhe 
shërbime shoqërore, familjet dhe individët në nevojë të cilet nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave 
bazë jetike, zhvillimin e aftësive dhe  mundësive personale, rruajtjen e integritetit  për shkak të aftësive dhe 
mundësive të kufizuara ekonomike, psikologjike e shoqërore.

Perfshirja Sociale Programi i Përfshirjes Sociale synon zhvillimin dhe implementimin e politikave gjithëpërfshirëse për grate, 
te rinjte dhe grupet e disavantazhuara. Zhvillimi i politikave qeveritare për grate  dhe grupet e 
disavantazhuara targeton integrimin gjinor, parandalimin dhe reduktimin e dhunes me bazë gjinore, 
mosdiskriminimin per shkak te orientimit seksual, mbrojtjen e te drejtave te fëmijeve, komunitetit rom dhe 
Personave me Aftësi te Kufizuar, ndersa per te rinjte synon  fuqizimin dhe  pjesëmarrjen e plote te  tyre në 
jetën sociale dhe ekonomike  

Punesimi, Formimi dhe Arsimi 

Profesional

Nxitja e mundësive për punë të denjë nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës Nepermjet, 
perputhjes kerkeses me oferten per pune nga sherbimet e punesimit dhe perfshin:  - informacion per 

vendet e lira te punes,  - ndermjetesim per punesim,  - keshillim dhe orientim per pune dhe profesion. - 

programet e nxitjes se punesimit - dhe nje sistemi te mbeshtetjes me te ardhura per te papunet nepermjet 

pageses se    papunesise,  - Riintegrimi ne tregun e punes te emigranteve te kthyer. - programet e 

formimit professional. 2- Ofrimi i arsimit dhe kualifikimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit 3- 
Nxitja e përfshirjes sociale dhe e kohezionit territorial 4-Fuqizimi i qeverisjes së tregut të punës dhe i 
sistemeve të kualifikimeve  

Inspektimi ne Pune Nxitja e mireqenies ne pune arrihet nepermjet inspektimeve per te siguruar zbatueshmerine e legjislacionit 

te punes nga subjektet private ne fushen e marredhenieve te punes, dhe te sigurise dhe shendetit ne pune; 

nepermjet plotesimit te standarteve te BE-s dhe ILO-s;  fuqizimit te dialogut social, ne nivel ndermarrjeje.

Mbeshtetje per Kultet Fetare  Zbaton politikën shtetërore në fushën e marrëdhënieve ndërmjet Shtetit dhe bashkësive fetare në 
Republikën e Shqipërisë, duke krijuar kushtet ligjore e financiare për të përmirësuar cilësisht këto 
marrëdhënie. Mbështet financiarisht bashkësitë fetare të cilat kanë nënshkruar marrëveshje me shtetin për 
përmirësimin e infrastrukturës së tyre administrative, arsimore, shpirtërore e kulturore, si faktorë bazë të 
cilët ndihmojnë rritjen e pavarësisë e tyre ekonomike, ruajtjen traditës, harmonisë dhe tolerancës fetare në 
vend.

Sigurimi Shoqeror Programi mbulon me fonde dhenien e te drejtave per perfitime personave ne lidhje me humbjen e aftesise 

per pune per shkak te semundjes , barrelindjes, pleqerise , invaliditetit , humbjen e mabjtesit te familjes, 

aksidentin ne pune , semundjes profesionale dhe papunesise, gjithashtu realizon kompensimin e  rritjes se 

cmimit te energjise, etj nga buxheti i shtetit per pensionistet, invalidet e punes e te luftes , veteranet e 

luftes. Realizon  transfertat e fondeve nga sigurimet shoqerore suplementare per punonjesit e larte te 

shtetit, per ushtaraket e SHIK-ut, e rendit, per familjet e deshmoreve , per ish minatoret, ish punonjesit e 

industrise ushtarake , per punonjesit e poliicise.



Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00101

 Produkti A

Viti Aktual

2014

200

mijëra lekë 14,470.0

mijëra lekë 72.35

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00101

 Produkti B

Përshkrimi
Shpenzimet per stafin drejtues ku perfshihen pagat, shpenzimet per baze materiale, pritje-percjellje delegacionesh, etj.

0.8 16.6 1.2

Shpenzime jashtë projekteve

Stafi drejtues i MMSR-se.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.8 16.6 1.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 14,592.0 17,021.0 17,221.0

Shpenzime për njësi 72.96 85.11 86.11

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Nr. raportesh

2015 2016 2017

200 200 200

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte financiare, buxhetore dhe statistikore.

Përshkrimi Pasqyrat e alokimit te fondeve buxhetore; plani financiar i detajuar; raportet mujore financiare dhe buxhetore; Bilanci kontabel i aparatit dhe i gjithe 

sistemit te MMSR; relacione financiare dhe buxhetore; raporte statistikore.

Objektivat

 0) Administrimi me efektivitet i burimeve financiare dhe materialeve te aparatit te MMSR-se, ne perputhje me zhvillimet ligjore, buxhetore dhe 

financiare. 1) Administrimi me efektivitet i burimeve financiare dhe materialeve te aparatit te MMSR-se, ne perputhje me zhvillimet ligjore, buxhetore dhe 

financiare. 2) Administrimi me efektivitet i burimeve financiare dhe materialeve te aparatit te MMSR-se, ne perputhje me zhvillimet ligjore, buxhetore dhe 

financiare. 3) Administrimi me efektivitet i burimeve financiare dhe materialeve te aparatit te MMSR-se, ne perputhje me zhvillimet ligjore, buxhetore dhe 

financiare.

 1). Administrimi me efektivitet i burimeve financiare dhe materialeve te aparatit te MMSR-se, ne perputhje me zhvillimet ligjore, buxhetore dhe financiare.  2). 

Menaxhimi i burimeve njerezore te aparatit te ministrise ne funksion te menaxhimit institucional te sistemit te MMSR.  3). Shmangia e konfliktit te interesave private me 

funksionet zyrtyare.  4). Administrimi dhe qarkullimi i dokumentacionit ne MMSR ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.  5). Permiresim i sistemit te raporteve te 

auditimit si dhe krijimi i nje database me institucionet vartese.  6). Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MMSR.  

7). Administrimi i procedurave te prokurimeve te planifikuara ne MMSR dhe ne institucionet e varesise.  8). Krijimi i standarteve per kuadrin ligjor, marreveshjet dhe 

projekt-propozimet sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA.  9). Bashkerendimi i punes ne MMSR per pergatitjen e raporteve per procesin e integrimit evropian dhe 

monitorimin e programit te ndihmes komunitare ne kuader te MSA-se.  10). Programimi (sipas IPA II) dhe zbatimi (sipas IPA I) me efektivitet i fondeve t¿ Instrumentit 

t¿ Para-Aderimit.  11). Raportime pran¿ MPJ dhe institucioneve nderkombetare mbi marredheniet me jashte dhe pergatitja e praktikave per udhetimet jashte vendit te 

stafit.

Te mbeshtese misionin e MMSR-se, qellimin dhe objektivat e ketij institucioni me sherbime profesionale (planifikim dhe zhvillim ligjor, zhvillim te burimeve njerezore, 

zhvillim te sistemeve ne fushen e teknologjise se informacionit dhe komunikimit, koordinim te punes ne lidhje me projektet dhe marredheniet me institucionet 

nderkombetare), investime ne infrastrukture, duke perfshire ketu infrastrukturen e rrjetit kompjuterik si pjese integrale e rrjetit te brendshem qeveritar GovNet dhe 

sherbime financiare e audituese.

Realizimi me efektivitet i obligimeve dhe programeve te MMSR-se, ashtu si ato jane pershkruar ne programin qeveritar dhe ne nivel komunitar ne menyre qe 

institucioni jone te permbushe kerkesat e MSA-se, IPA-s dhe te marreveshjeve te tjera nderkombetare ku qeveria shqiptare eshte pale.

Permiresimi i mbeshtetjes per zbatimin e politikave te MMSR-se ne perputhje me kerkesat e MSA-se. Planifikim sa me eficent i burimeve financiare dhe materiale. 

Administrim me efikas i procesit te auditimit. Permiresimi cilesor i procesit te perafrimit te legjislacionit shqiptar me ate te BE-se. Hartimi dhe monitorimi i projekteve 

IPA ne fushat qe mbulon MMSR sipas standardeve te BE-se.

 1). Administrimi me efektivitet i burimeve financiare dhe materialeve te aparatit te MMSR-se, ne perputhje me zhvillimet ligjore, buxhetore dhe financiare.  2). 

Menaxhimi i burimeve njerezore te aparatit te ministrise ne funksion te menaxhimit institucional te sistemit te MMSR.  3). Shmangia e konfliktit te interesave private me 

funksionet zyrtyare.  4). Administrimi dhe qarkullimi i dokumentacionit ne MMSR ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.  5). Permiresim i sistemit te raporteve te 

auditimit si dhe krijimi i nje database me institucionet vartese.  6). Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MMSR.  

7). Administrimi i procedurave te prokurimeve te planifikuara ne MMSR dhe ne institucionet e varesise.  8). Krijimi i standarteve per kuadrin ligjor, marreveshjet dhe 

projekt-propozimet sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA.  9). Bashkerendimi i punes ne MMSR per pergatitjen e raporteve per procesin e integrimit evropian dhe 

monitorimin e programit te ndihmes komunitare ne kuader te MSA-se.  10). Programimi (sipas IPA II) dhe zbatimi (sipas IPA I) me efektivitet i fondeve t¿ Instrumentit 

t¿ Para-Aderimit.  11). Raportime pran¿ MPJ dhe institucioneve nderkombetare mbi marredheniet me jashte dhe pergatitja e praktikave per udhetimet jashte vendit te 

stafit.

 1). Administrimi me efektivitet i burimeve financiare dhe materialeve te aparatit te MMSR-se, ne perputhje me zhvillimet ligjore, buxhetore dhe financiare.  2). 

Menaxhimi i burimeve njerezore te aparatit te ministrise ne funksion te menaxhimit institucional te sistemit te MMSR.  3). Shmangia e konfliktit te interesave private me 

funksionet zyrtyare.  4). Administrimi dhe qarkullimi i dokumentacionit ne MMSR ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.  5). Permiresim i sistemit te raporteve te 

auditimit si dhe krijimi i nje database me institucionet vartese.  6). Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MMSR.  

7). Administrimi i procedurave te prokurimeve te planifikuara ne MMSR dhe ne institucionet e varesise.  8). Krijimi i standarteve per kuadrin ligjor, marreveshjet dhe 

projekt-propozimet sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA.  9). Bashkerendimi i punes ne MMSR per pergatitjen e raporteve per procesin e integrimit evropian dhe 

monitorimin e programit te ndihmes komunitare ne kuader te MSA-se.  10). Programimi (sipas IPA II) dhe zbatimi (sipas IPA I) me efektivitet i fondeve t¿ Instrumentit 

t¿ Para-Aderimit.  11). Raportime pran¿ MPJ dhe institucioneve nderkombetare mbi marredheniet me jashte dhe pergatitja e praktikave per udhetimet jashte vendit te 

stafit.

 1). Administrimi me efektivitet i burimeve financiare dhe materialeve te aparatit te MMSR-se, ne perputhje me zhvillimet ligjore, buxhetore dhe financiare.  2). 

Menaxhimi i burimeve njerezore te aparatit te ministrise ne funksion te menaxhimit institucional te sistemit te MMSR.  3). Shmangia e konfliktit te interesave private me 

funksionet zyrtyare.  4). Administrimi dhe qarkullimi i dokumentacionit ne MMSR ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.  5). Permiresim i sistemit te raporteve te 

auditimit si dhe krijimi i nje database me institucionet vartese.  6). Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MMSR.  

7). Administrimi i procedurave te prokurimeve te planifikuara ne MMSR dhe ne institucionet e varesise.  8). Krijimi i standarteve per kuadrin ligjor, marreveshjet dhe 

projekt-propozimet sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA.  9). Bashkerendimi i punes ne MMSR per pergatitjen e raporteve per procesin e integrimit evropian dhe 

monitorimin e programit te ndihmes komunitare ne kuader te MSA-se.  10). Programimi (sipas IPA II) dhe zbatimi (sipas IPA I) me efektivitet i fondeve t¿ Instrumentit 

t¿ Para-Aderimit.  11). Raportime pran¿ MPJ dhe institucioneve nderkombetare mbi marredheniet me jashte dhe pergatitja e praktikave per udhetimet jashte vendit te 

stafit.



Viti Aktual

2014

20

mijëra lekë 12,006.0

mijëra lekë 600.3

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00101

 Produkti C

Viti Aktual

2014

1330

mijëra lekë 17,863.0

mijëra lekë 13.43

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00101

 Produkti D

Viti Aktual

2014

25

mijëra lekë 10,889.0

mijëra lekë 435.56

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00101

 Produkti E

Viti Aktual

2014

150

mijëra lekë 5,064.0

mijëra lekë 33.76

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00101

 Produkti F

Përshkrimi Kryerja e kontrolleve per zbatimin e ligjshmerise dhe te standarteve financiare ne sistemin e MMSR-se; perpilimi i raporteve ne baze te ndryshimeve te 

9.6 23 0

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte auditimi.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 9.6 23 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,552.0 6,827.0 6,827.0

Shpenzime për njësi 37.01 45.51 45.51

Sasia Nr. dokumentash

2015 2016 2017

150 150 150

Përshkrimi Marrja ne dorezim e dokumentacionit qe hyn ne ministri, shperndarja e tij, regjistrimi dhe ruajtje e dokumentacionit te prodhuar ne ministri si dhe 

shperndarja e tij sipas drejtimeve te adresuara.

Objektivat
 0) Administrimi dhe qarkullimi i dokumentacionit ne MMSR ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. 1) Administrimi dhe qarkullimi i dokumentacionit ne 

MMSR ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. 2) Administrimi dhe qarkullimi i dokumentacionit ne MMSR ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. 3) 

Administrimi dhe qarkullimi i dokumentacionit ne MMSR ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

8.6 0 0.2

Shpenzime jashtë projekteve

Fotokopje te dokumenteve te hyra dhe te prodhuara ne ministri. Regjistrat per evidentimin e shkresave te hyra dhe te dala nga ministria.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 8.6 0 0.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 11,822.0 11,824.0 11,844.0

Shpenzime për njësi 472.88 472.96 473.76

Sasia Nr. deklaratash

2015 2016 2017

25 25 25

Përshkrimi Marrja e autorizimit te punonjesve per kontroll nga ana e autoritetit pergjegjes, hartimi dhe njohja e punonjesve me rregulloren per parandalimin e 

konfliktit te interesave, plotesimi i deklaratave te pasurive dhe dergimi i tyre ne ILKDPKI.

Objektivat  0) Shmangia e konfliktit te interesave private me funksionet zyrtyare. 1) Shmangia e konfliktit te interesave private me funksionet zyrtyare. 2) Shmangia 

e konfliktit te interesave private me funksionet zyrtyare. 3) Shmangia e konfliktit te interesave private me funksionet zyrtyare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

12.6 18.7 1.2

Shpenzime jashtë projekteve

Autorizimet e punonjesve per kontroll, rregullorja per parandalimin e konfliktit te interesave, deklaratat e pasurive.

Sasia -9 0 0

Totali i Shpenzimeve 2.4 18.7 1.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 18,299.0 21,729.0 21,989.0

Shpenzime për njësi 15.12 17.96 18.17

Sasia Nr. dokumentash

2015 2016 2017

1210 1210 1210

Përshkrimi Kryerja e analizes se punes, hartimi i pershkrimeve te punes, shpallja dhe realizimi i procedurave te rekrutimit te stafit, vendosja e objektivave 

individuale dhe ndjekja e procesit te vleresimit te performances ne pune.  

Objektivat

 0) Menaxhimi i burimeve njerezore te aparatit te ministrise ne funksion te menaxhimit institucional te sistemit te MMSR. 1) Menaxhimi i burimeve 

njerezore te aparatit te ministrise ne funksion te menaxhimit institucional te sistemit te MMSR. 2) Menaxhimi i burimeve njerezore te aparatit te 

ministrise ne funksion te menaxhimit institucional te sistemit te MMSR. 3) Menaxhimi i burimeve njerezore te aparatit te ministrise ne funksion te 

menaxhimit institucional te sistemit te MMSR.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

4.9 2.4 0

Shpenzime jashtë projekteve

Dokumentacion i hartuar per analizen e punes, planifikimin, rekrutimin, vleresimin dhe trajnimin e stafit te MMSR-se. Dosjet e personelit.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 4.9 2.4 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 12,598.0 12,898.0 12,898.0

Shpenzime për njësi 629.9 644.9 644.9

Sasia Nr. drejtuesish

2015 2016 2017

20 20 20

Objektivat

 0) Menaxhimi i burimeve njerezore te aparatit te ministrise ne funksion te menaxhimit institucional te sistemit te MMSR. 1) Menaxhimi i burimeve 

njerezore te aparatit te ministrise ne funksion te menaxhimit institucional te sistemit te MMSR. 2) Menaxhimi i burimeve njerezore te aparatit te 

ministrise ne funksion te menaxhimit institucional te sistemit te MMSR. 3) Menaxhimi i burimeve njerezore te aparatit te ministrise ne funksion te 

menaxhimit institucional te sistemit te MMSR.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



Viti Aktual

2014

37

mijëra lekë 6,187.0

mijëra lekë 167.22

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00101

 Produkti G

Viti Aktual

2014

94

mijëra lekë 17,124.0

mijëra lekë 182.17

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00101

 Produkti H

Viti Aktual

2014

7

mijëra lekë 9,517.0

mijëra lekë 1,359.57

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00101

 Produkti I

Viti Aktual

2014

70

mijëra lekë 57,583.0

mijëra lekë 822.61

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00101

 Produkti J

Përshkrimi Pergatitja e akteve ligjore dhe nenligjore, marreveshjeve, sipas detyrimeve qe rrjedhin nga dokumentet politike te MMSR-se dhe direktivave te BE-se. 

-61.4 -53.8 1.1

Shpenzime jashtë projekteve

Projekt-akte dhe akte ligjore dhe nenligjore.

Sasia -28.6 0 0

Totali i Shpenzimeve -72.5 -53.8 1.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 15,858.0 7,326.0 7,406.0

Shpenzime për njësi 317.16 146.52 148.12

Sasia Nr. blerjesh/sherbimesh

2015 2016 2017

50 50 50

Përshkrimi
Evidentimi i nevojave vjetore per rikonstruksione; blerje pajisjesh te reja, etj; evidentimi nevojave per sherbimeve te pajisjeve dhe mjeteve te transportit.

Objektivat
 0) Administrimi i procedurave te prokurimeve te planifikuara ne MMSR dhe ne institucionet e varesise. 1) Administrimi i procedurave te prokurimeve te 

planifikuara ne MMSR dhe ne institucionet e varesise. 2) Administrimi i procedurave te prokurimeve te planifikuara ne MMSR dhe ne institucionet e 

varesise. 3) Administrimi i procedurave te prokurimeve te planifikuara ne MMSR dhe ne institucionet e varesise.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

7.3 -55.4 5.8

Shpenzime jashtë projekteve

Rikonstruksione; blerje pajisjesh dhe sherbime te tjera.

Sasia 0 42.9 0

Totali i Shpenzimeve 7.3 -36.2 5.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,207.0 6,507.0 6,887.0

Shpenzime për njësi 1,458.14 650.7 688.7

Sasia Nr. sistemesh

2015 2016 2017

7 10 10

Përshkrimi Krijimi i sistemeve te reja informatike. Permiresimi i dizenjimit te faqeve te internetit dhe ndertimi i faqeve te reja tjera te cilat administrohen nga MMSR. 

Kualifikimi i stafit te IT ne funksion te permiresimit te cilesise se sherbimeve te ofruara.

Objektivat
 0) Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MMSR. 1) Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te 

permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MMSR. 2) Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MMSR. 

3) Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MMSR.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

474.1 -28 1.5

Shpenzime jashtë projekteve

Sistemi i IT-se

Sasia -89.4 0 0

Totali i Shpenzimeve -38.9 -28 1.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,458.0 7,534.0 7,644.0

Shpenzime për njësi 1,045.8 753.4 764.4

Sasia Nr. pajisjesh

2015 2016 2017

10 10 10

Përshkrimi Rikonstruksioni i rrjetit kompjuterik dhe telefonik dhe ndertimi i dhomes se serverave sipas standarteve te miratuara nga AKSHI. Permiresimi i 

llogjistikes se IT duke realizuar blerjen e pajisjeve te reja elektronike si kompjutera, printera, skanera, etj.

Objektivat
 0) Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MMSR. 1) Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te 

permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MMSR. 2) Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MMSR. 

3) Zhvillimi i sistemeve informatike ne funksion te permiresimit te sherbimeve te ofruara prej MMSR.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

4.8 6.3 9.6

Shpenzime jashtë projekteve

Infrastruktura e IT-se (rrjeti kompjuterik e telefonik, dhoma e serverave).

Sasia 0 -2.7 -2.8

Totali i Shpenzimeve 4.8 3.4 6.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 6,483.0 6,705.0 7,145.0

Shpenzime për njësi 175.22 186.25 204.14

Sasia Nr. raportesh

2015 2016 2017

37 36 35

Përshkrimi Kryerja e kontrolleve per zbatimin e ligjshmerise dhe te standarteve financiare ne sistemin e MMSR-se; perpilimi i raporteve ne baze te ndryshimeve te 

reja per auditin.

Objektivat

 0) Permiresim i sistemit te raporteve te auditimit si dhe krijimi i nje database me institucionet vartese. 1) Permiresim i sistemit te raporteve te auditimit 

si dhe krijimi i nje database me institucionet vartese. 2) Permiresim i sistemit te raporteve te auditimit si dhe krijimi i nje database me institucionet 

vartese. 3) Permiresim i sistemit te raporteve te auditimit si dhe krijimi i nje database me institucionet vartese.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



Viti Aktual

2014

35

mijëra lekë 12,266.0

mijëra lekë 350.46

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00101

 Produkti K

Viti Aktual

2014

200

mijëra lekë 15,695.0

mijëra lekë 78.48

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00101

 Produkti L

Viti Aktual

2014

8

mijëra lekë 7,536.0

mijëra lekë 942.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00101

 Produkti M

Viti Aktual

2014

10

mijëra lekë 6,220.0

mijëra lekë 622.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00101

-30.2 -68.9 -10.5

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia 50 233.3 20

Totali i Shpenzimeve 4.8 3.7 7.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 6,516.0 6,754.0 7,254.0

Shpenzime për njësi 434.4 135.08 120.9

Sasia Nr. raportesh

2015 2016 2017

15 50 60

Përshkrimi Pergatitja e termave te references, specifikimeve teknike, etj. ne kuader te projekteve IPA; monitorimi i implementimit teknik te projekteve dhe 

pergatitja e raportit final te implementimit.

Objektivat
 0) Programimi (sipas IPA II) dhe zbatimi (sipas IPA I) me efektivitet i fondeve t¿ Instrumentit t¿ Para-Aderimit. 1) Programimi (sipas IPA II) dhe zbatimi 
(sipas IPA I) me efektivitet i fondeve t¿ Instrumentit t¿ Para-Aderimit. 2) Programimi (sipas IPA II) dhe zbatimi (sipas IPA I) me efektivitet i fondeve t¿ 
Instrumentit t¿ Para-Aderimit. 3) Programimi (sipas IPA II) dhe zbatimi (sipas IPA I) me efektivitet i fondeve t¿ Instrumentit t¿ Para-Aderimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-18.2 108.8 6.2

Shpenzime jashtë projekteve

Raporte mbi zbatimin dhe monitorimin e projekteve

Sasia 25 -50 0

Totali i Shpenzimeve 2.3 4.4 6.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,708.0 8,049.0 8,549.0

Shpenzime për njësi 770.8 1,609.8 1,709.8

Sasia Nr. dokumentash

2015 2016 2017

10 5 5

Përshkrimi
Hartimi i dokumentave strategjike, operacionale dhe pergatitja e projekt-fishave ne perputhje me programimin ne kuader te IPA-s.

Objektivat
 0) Programimi (sipas IPA II) dhe zbatimi (sipas IPA I) me efektivitet i fondeve t¿ Instrumentit t¿ Para-Aderimit. 1) Programimi (sipas IPA II) dhe zbatimi 
(sipas IPA I) me efektivitet i fondeve t¿ Instrumentit t¿ Para-Aderimit. 2) Programimi (sipas IPA II) dhe zbatimi (sipas IPA I) me efektivitet i fondeve t¿ 
Instrumentit t¿ Para-Aderimit. 3) Programimi (sipas IPA II) dhe zbatimi (sipas IPA I) me efektivitet i fondeve t¿ Instrumentit t¿ Para-Aderimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

6.3 -14.6 0.2

Shpenzime jashtë projekteve

Dokumenta strategjik dhe operacional sipas udhezimeve dhe rekomandimeve t¿ BE-se.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 6.3 -14.6 0.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 16,683.0 14,252.0 14,282.0

Shpenzime për njësi 83.42 71.26 71.41

Sasia Nr. raportesh

2015 2016 2017

200 200 200

Përshkrimi Perpunimi i informacionit dhe bashkerendimi i punes me MIE per hartimin e raporteve te MMSR-se ne kuadrin e MSA-se; hedhja e te dhenave ne 

sistemin on line; pergatitja e raporteve ne kuader te komenteve te derguara nga KE; perkthim i raporteve.

Objektivat

 0) Bashkerendimi i punes ne MMSR per pergatitjen e raporteve per procesin e integrimit evropian dhe monitorimin e programit te ndihmes komunitare 

ne kuader te MSA-se. 1) Bashkerendimi i punes ne MMSR per pergatitjen e raporteve per procesin e integrimit evropian dhe monitorimin e programit te 

ndihmes komunitare ne kuader te MSA-se. 2) Bashkerendimi i punes ne MMSR per pergatitjen e raporteve per procesin e integrimit evropian dhe 

monitorimin e programit te ndihmes komunitare ne kuader te MSA-se. 3) Bashkerendimi i punes ne MMSR per pergatitjen e raporteve per procesin e 

integrimit evropian dhe monitorimin e programit te ndihmes komunitare ne kuader te MSA-se.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-4.5 -1.5 9.1

Shpenzime jashtë projekteve

Raport progrese per MIE dhe raporte javore/mujore per takimet e zhvilluara me KE dhe perkthim i raporteve.

Sasia 2.9 0 0

Totali i Shpenzimeve -1.8 -1.5 9.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 12,050.0 11,875.0 12,955.0

Shpenzime për njësi 334.72 329.86 359.86

Sasia Nr. aktesh

2015 2016 2017

36 36 36

Përshkrimi Pergatitja e akteve ligjore dhe nenligjore, marreveshjeve, sipas detyrimeve qe rrjedhin nga dokumentet politike te MMSR-se dhe direktivave te BE-se. 

Hartimi, rishikimi dhe permiresimi i akteve per fushat e veprimtarise se MMSR-se.

Objektivat

 0) Krijimi i standarteve per kuadrin ligjor, marreveshjet dhe projekt-propozimet sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA. 1) Krijimi i standarteve per 

kuadrin ligjor, marreveshjet dhe projekt-propozimet sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA. 2) Krijimi i standarteve per kuadrin ligjor, marreveshjet dhe 

projekt-propozimet sipas detyrimeve qe rrjedhin nga MSA. 3) Krijimi i standarteve per kuadrin ligjor, marreveshjet dhe projekt-propozimet sipas 

detyrimeve qe rrjedhin nga MSA.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



 Produkti N

Viti Aktual

2014

60

mijëra lekë 6,280.0

mijëra lekë 104.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Sigurimi Shoqeror

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00102

 Produkti A

Viti Aktual

2014

Objektivat

 0) Rritja e perfitimeve mesatarisht ne masen 2% ne qytet dhe ne fshat nga korriku 2014.   1) Rritja e perfitimeve mesatarisht ne masen 2% ne qytet 

dhe ne fshat nga korriku 2015. 2) Rritja e perfitimeve mesatarisht ne masen 2% ne qytet dhe ne fshat nga korriku 2016. 3) Rritja e perfitimeve 

mesatarisht ne masen 2% ne qytet dhe ne fshat nga korriku 2017.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

2015 2016 2017

 1). Rritja e perfitimeve mesatarisht ne masen 2% ne qytet dhe ne fshat nga korriku 2017.  2). Dhenia e perfitimeve per personat qe ju lind kjo e drejte gajte kesaj 

periudhe . administrimi me efikasitet i fondeve te sigurimeve shoqerore ne dhenien e te gjitha llojeve te perfitimeve dhe rritja e standarteve dhe e cilesise se sherbimit 

ndja perfituesve.

Mbulimi i gjithe popullsise me elemente sigurimi. Masa e pensionit minimal te siguroje te pakten minimumin jetik dhe shkalla e zevendesimit per pension mesatar te 

shkoje mbi 45 %. te realizohet dhenia e pergjigjes se kerkesave per perfitime dhe e te drejtave nga fondet e pensioneve jo me vone se 45 dite nga data e paraqitjes 

se kerkeses dhe dokumentave.

Shpenzime jashtë projekteve

Kompensimi i t'ardhurave per pensionistet, per rritjen e cmimit te energjise , bukes, etj, per persona ne ngarkim,

Përshkrimi Jepen kompensime per pensionet e ulta, per rritjen e cmimit te energjise, bukes, per persona ne ngarkim, shperblime per veteranet dhe invalidet e 

luftes sipas statuseve, shtesa per invalidet e punes, pensione te posacme shteterore.

Programi mbulon me fonde dhenien e te drejtave per perfitime personave ne lidhje me humbjen e aftesise per pune per shkak te semundjes , barrelindjes, pleqerise , 

invaliditetit , humbjen e mabjtesit te familjes, aksidentin ne pune , semundjes profesionale dhe papunesise, gjithashtu realizon kompensimin e  rritjes se cmimit te 

energjise, etj nga buxheti i shtetit per pensionistet, invalidet e punes e te luftes , veteranet e luftes. Realizon  transfertat e fondeve nga sigurimet shoqerore 

suplementare per punonjesit e larte te shtetit, per ushtaraket e SHIK-ut, e rendit, per familjet e deshmoreve , per ish minatoret, ish punonjesit e industrise ushtarake , 

per punonjesit e poliicise.

Mbulimi i popullsise me elemente te sigurimeve shoqerore, atje dhe ne ate kohe kur lind kjo e drejte. politikat e qeverise synojne permiresimin e nivelit te jeteses se 

perfituesve nepermjet rritjes se perfitimeve nga sigurimet shoqerore me nje ritem mesatar rritje prej 2% ne cdo vit, ne menyre qe te ardhurat nga sigurimet shoqerore 

te sigurojne nje nivel mesatar jetese.

 1). Rritja e perfitimeve mesatarisht ne masen 2% ne qytet dhe ne fshat nga korriku 2014.    2). Dhenia e perfitimeve per personat qe ju lind kjo e drejte gajte kesaj 

periudhe . administrimi me efikasitet i fondeve te sigurimeve shoqerore ne dhenien e te gjitha llojeve te perfitimeve dhe rritja e standarteve dhe e cilesise se sherbimit 

ndja perfituesve.

 1). Rritja e perfitimeve mesatarisht ne masen 2% ne qytet dhe ne fshat nga korriku 2015.  2). Dhenia e perfitimeve per personat qe ju lind kjo e drejte gajte kesaj 

periudhe . administrimi me efikasitet i fondeve te sigurimeve shoqerore ne dhenien e te gjitha llojeve te perfitimeve dhe rritja e standarteve dhe e cilesise se sherbimit 

ndja perfituesve.

 1). Rritja e perfitimeve mesatarisht ne masen 2% ne qytet dhe ne fshat nga korriku 2016.  2). Dhenia e perfitimeve per personat qe ju lind kjo e drejte gajte kesaj 

periudhe . administrimi me efikasitet i fondeve te sigurimeve shoqerore ne dhenien e te gjitha llojeve te perfitimeve dhe rritja e standarteve dhe e cilesise se sherbimit 

ndja perfituesve.

19.9 -9.7 5.9

Programi "Sigurimet Shoqerore" mbulon me  fonde dhenien e te drejtave per pefitime nga:                                                                                                                         

-skema e detyrueshme e sigurimeve shoqerore per  humbjen e aftesise per pune per shkak te semundjes, barrelindjes, pleqerise, invaliditetit, humbjen e mbajtesit te 

familjes, aksidentin ne pune, semundjes profesionale dhe papunesise.                                                                                                            - per   kompesimin e rritjes 

se cmimit te energjise, etj nga buxheti i shtetit per perfituesit. -skema e sigurimeve suplementare per punonjesit e larte te shtetit , per ushtaraket e Shik-ut, per familjet 

e deshmoreve, per ish minatoret, ish punonjesit e iondustrise ushtarake, per punonjesit e policise , sigurime suplementar per ushtaraket e MB, perfitime per ushtaraket 

e nendeteseve dhe piloteve fluturues , perfitime nga statusi i profesorit. 

Sasia -16.7 20 0

Totali i Shpenzimeve -0.1 8.4 5.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 6,274.0 6,799.0 7,199.0

Shpenzime për njësi 125.48 113.32 119.98

Sasia Nr. raportimesh

2015 2016 2017

50 60 60

Përshkrimi Organizimi i punes per pritjen dhe percjelljen e delegacioneve zyrtare, takimet me diplomatet e perfaqesive te huaja ne Shqiperi, si edhe organizimi i 

konferencave dhe aktiviteteve te ministrise.

Objektivat

 0) Raportime pran¿ MPJ dhe institucioneve nderkombetare mbi marredheniet me jashte dhe pergatitja e praktikave per udhetimet jashte vendit te 
stafit. 1) Raportime pran¿ MPJ dhe institucioneve nderkombetare mbi marredheniet me jashte dhe pergatitja e praktikave per udhetimet jashte vendit te 
stafit. 2) Raportime pran¿ MPJ dhe institucioneve nderkombetare mbi marredheniet me jashte dhe pergatitja e praktikave per udhetimet jashte vendit te 
stafit. 3) Raportime pran¿ MPJ dhe institucioneve nderkombetare mbi marredheniet me jashte dhe pergatitja e praktikave per udhetimet jashte vendit te 
stafit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Raportime periodike sipas kerkesave te insititucioneve dhe pritja dhe percjellja e delegacioneve.



585173

mijëra lekë 9,782,585.0

mijëra lekë 16.72

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00102

 Produkti B

Viti Aktual

2014

54545

mijëra lekë 5,497,555.0

mijëra lekë 100.79

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00102

 Produkti C

Viti Aktual

2014

590662

mijëra lekë 85,519,860.0

mijëra lekë 144.79

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Perfshirja Sociale

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

 1). Hartimi  i Strategjise dhe Planit te Veprimit  per Perfshirjen Sociale 2014-2020 nepermjet ngritjes dhe  perforcimit te mekanizmave per perfshirjen sociale.  2). 

Vlerësimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit 2011-2015 për Barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje dhe hartimi i Strategjisë pasardhese  3). 

Monitorimi i Planit te masave per Personat me orientim seksual te ndryshem.  4). Monitorimi  i Planit te Veprimit per Dekaden Rome dhe hartimi i Planit Kombetar per 

Romet dhe Egjyptianet.  5). Pjesemarrja dhe realizimi i objektivave ne kuader te  Dekades Rome  6).  Monitorimi i Planit të Veprimit në zbatim të Konventës së OKB 

për Personat me Aftësi të Kufizuar 2012-2021  dhe hartimi i Planit Kombetar 2014-2020 per Aftesine e Kufizuar.  7).  Monitorimi dhe forcimi i mekanizmave ligjorë dhe 

Programi i Përfshirjes Sociale synon zhvillimin dhe implementimin e politikave gjithëpërfshirëse për grate, te rinjte dhe grupet e disavantazhuara. Zhvillimi i politikave 

qeveritare për grate  dhe grupet e disavantazhuara targeton integrimin gjinor, parandalimin dhe reduktimin e dhunes me bazë gjinore, mosdiskriminimin per shkak te 

orientimit seksual, mbrojtjen e te drejtave te fëmijeve, komunitetit rom dhe Personave me Aftësi te Kufizuar, ndersa per te rinjte synon  fuqizimin dhe  pjesëmarrjen e 

plote te  tyre në jetën sociale dhe ekonomike  

Programi per Përfshirjen Sociale reflekton drejtimet strategjike te qeverise per hartimin e politikave efektive duke iu referuar grupeve ne nevoje siç jane femijet, romet, 

egjyptianet, me aftesi te kufizuar, te rinjte, grate, grupet me orientim te ndryshem seksual.  Ky program synon te hartoje dhe permiresoje politikat sociale per 

perjashtimin shoqeror per keto grupe. Hartimi i programeve dhe dhe planeve te veprimit te koordinuara garanton te  drejtat e grupeve ne nevoje nepermjet 

nderhyrjeve afatshkurtra dhe afatgjata. Keto nderhyrje jane ne perputhje me dokumenta kombetare dhe nderkombetare dhe me standardet europiane.  

Pogrami synon te rrite aksesin dhe pjesemarrjen ne shoqeri te grupeve sociale ne nevoje.  Reflektimi i praktikave më të mira  ndërkombëtare dhe përafrimi me BE në 

politikat kombëtare për përfshirjen sociale, integrimin gjinor, dhunën në familje, grupet LGBT,  romët dhe egjyptianët, fëmijët dhe aftësinë e kufizuar.   Përmirësimin e 

kuadrit ligjor për  rritjen e përfshirjes së të rinjve në jetën sociale dhe  vendimmarrje, si dhe mbështetjen dhe fuqizimin e organizatave rinore.

3 3.3 4

Sasia 2.7 2.6 3.2

Totali i Shpenzimeve 5.7 6 7.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 90,430,993.0 95,890,843.0 102,911,842.0

Shpenzime për njësi 149.13 154.06 160.27

Sasia numer perfituesish

2015 2016 2017

606397 622425 642123

Përshkrimi Jepen perfitime per pensioniste ne qytet e fshat , per pensione pleqerie, invaliditeti e familjare, per personat e siguruar, sipas ligjit te sigurimeve 

shoqerore.

Objektivat
 0) Rritja e perfitimeve mesatarisht ne masen 2% ne qytet dhe ne fshat nga korriku 2014.   1) Rritja e perfitimeve mesatarisht ne masen 2% ne qytet 

dhe ne fshat nga korriku 2015. 2) Rritja e perfitimeve mesatarisht ne masen 2% ne qytet dhe ne fshat nga korriku 2016. 3) Rritja e perfitimeve 

mesatarisht ne masen 2% ne qytet dhe ne fshat nga korriku 2017.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

1.5 3.1 3.2

Shpenzime jashtë projekteve

Transferimi ne buxhetet familjare nga sigurimi shoqeror i detyrueshem

Sasia 0.1 1.4 1.5

Totali i Shpenzimeve 1.7 4.6 4.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,590,550.0 5,847,296.0 6,121,874.0

Shpenzime për njësi 102.34 105.52 108.86

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer fizik

2015 2016 2017

54626 55414 56235

Shpenzime jashtë projekteve

Sigurime suplementare , trajtime te vecanta nga buxheti i shtetit

Përshkrimi Jepen perfitime nga sigurimi suplementar i punonjesve te shtetit, per ushtaraket e Shik-ut e rendit, shperblime per familjet e deshmoreve,  trajtim per 

puntoret e nentokes e te industrise ushtarake, punonj. e policise se shtetit, shpenzime varrimi.

Objektivat

 0) Dhenia e perfitimeve per personat qe ju lind kjo e drejte gajte kesaj periudhe . administrimi me efikasitet i fondeve te sigurimeve shoqerore ne 

dhenien e te gjitha llojeve te perfitimeve dhe rritja e standarteve dhe e cilesise se sherbimit ndja perfituesve. 1) Dhenia e perfitimeve per personat qe ju 

lind kjo e drejte gajte kesaj periudhe . administrimi me efikasitet i fondeve te sigurimeve shoqerore ne dhenien e te gjitha llojeve te perfitimeve dhe rritja 

e standarteve dhe e cilesise se sherbimit ndja perfituesve. 2) Dhenia e perfitimeve per personat qe ju lind kjo e drejte gajte kesaj periudhe . administrimi 

me efikasitet i fondeve te sigurimeve shoqerore ne dhenien e te gjitha llojeve te perfitimeve dhe rritja e standarteve dhe e cilesise se sherbimit ndja 

perfituesve. 3) Dhenia e perfitimeve per personat qe ju lind kjo e drejte gajte kesaj periudhe . administrimi me efikasitet i fondeve te sigurimeve 

shoqerore ne dhenien e te gjitha llojeve te perfitimeve dhe rritja e standarteve dhe e cilesise se sherbimit ndja perfituesve.

2.5 3.3 3.6

Shpenzime për njësi 0.1 0.6 0.4

Shpenzime për njësi 16.74 16.85 16.91

Sasia 2.3 2.6 3.2

Totali i Shpenzimeve

614709 634096

Totali i Shpenzimeve 10,026,457.0 10,354,861.0 10,725,284.0

Sasia numer fizik 598919



Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00404

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 10,103.0

mijëra lekë 10,103.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00404

 Produkti B

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00404

 Produkti E

Përshkrimi Sensibilizm i  komunitetit ne lidhje me sherbimet sociale te ofruara per grate  qe ofrohen ne menyre te vecante per grate e papuna, grate e dhunuara, 

personat me orientim seksual te ndryshem

Shpenzime jashtë projekteve

Aktivitete per sensibilizim te komunitetit ne lidhje me sherbimet sociale te ofruara per grate

Sasia 0 0 25

Totali i Shpenzimeve 0 0 -28.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,590.0 2,590.0 1,860.0

Shpenzime për njësi 647.5 647.5 372.0

0 0 -42.5

Sasia Nr.raporti

2015 2016 2017

4 4 5

Përshkrimi
Raporti  monitoron sipas treguesve realizimin e strategjise per Barazine Gjinore dhe Dhunen ne Familje dhe Planin e  Veprimit. 

Objektivat

 0) Vlerësimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit 2011-2015 për Barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje dhe hartimi i Strategjisë 
pasardhese 1)  Monitorimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit 2011-2015 për Barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje dhe 
hartimi i Strategjisë pasardhese. 2) Monitorimi i Strategjise 2016-2020  për Barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje 3) 
Monitorimi i Strategjise 2016-2020  për Barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-89.9 19 -46.7

Shpenzime jashtë projekteve

Raport Monitorimi Strategjia dhe Plani i Veprimit per Barazine Gjinore dhe Dhunen ne Familje  2015-2020

Sasia 300 -25 33.3

Totali i Shpenzimeve -59.4 -10.7 -29

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,100.0 3,660.0 2,600.0

Shpenzime për njësi 1,025.0 1,220.0 650.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer

2015 2016 2017

4 3 4

Shpenzime jashtë projekteve

Strategjia dhe Planit te  Veprimit per Perfshirjen Sociale

Përshkrimi Mbeshtetur ne politikat sociale dhe strategjine  per grupet ne nevoje, dokumenti i  Strategjise se Perfshirjes Sociale dhe Planit te Veprimit perfshin vitet 

2014-2020.

Objektivat

 0) Hartimi  i Strategjise dhe Planit te Veprimit  per Perfshirjen Sociale 2014-2020 nepermjet ngritjes dhe  perforcimit te mekanizmave per perfshirjen 

sociale. 1) Monitorimi  i Strategjise dhe Planit te Veprimit  per Perfshirjen Sociale 2014-2020 nepermjet hartimit te masave ligjore  e perforcimit  te 

mekanizmave per perfshirjen sociale. 2) Monitorimi  i Strategjise dhe Planit te Veprimit  per Perfshirjen Sociale 2014-2020 nepermjet hartimit te masave 

ligjore  e perforcimit  te mekanizmave per perfshirjen sociale. 3) Monitorimi i Strategjise dhe Planit te Veprimit  per Perfshirjen Sociale 2014-2020 dhe 

hartimi i legjislacionit e perforcimi i mekanizmave per perfshirjen sociale.

për Personat me Aftësi të Kufizuar 2012-2021  dhe hartimi i Planit Kombetar 2014-2020 per Aftesine e Kufizuar.  7).  Monitorimi dhe forcimi i mekanizmave ligjorë dhe 

institucionalë per mbrojtjen e te drejtave të fëmijëve.  8). 

 1). Monitorimi  i Strategjise dhe Planit te Veprimit  per Perfshirjen Sociale 2014-2020 nepermjet hartimit te masave ligjore  e perforcimit  te mekanizmave per 

perfshirjen sociale.  2).  Monitorimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit 2011-2015 për Barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje dhe hartimi i 

Strategjisë pasardhese.  3). Monitorimi i Planit te masave per Personat me orientim seksual te ndryshem.  4). Monitorimi i Planit të Veprimit në zbatim të Konventës së 

OKB për Personat me Aftësi të Kufizuar 2012-2021  dhe Planit Kombetar 2014-2020 per Aftesine e Kufizuar.  5).  Monitorimi i Planit Kombetar per Femijet 2015-2020  

6).  Forcimi dhe monitorimi i mekanizmave ligjorë dhe institucionalë per mbrojtjen dhe respektimin e te drejtave të fëmijëve.  7). Ngritja e  12 Qendrave, Rajonale 

Rinore, per fuqizimin dhe mbeshtetjen e te rinjve te talentuar per zhvillimin e potencialit të tyre krijues.

 1). Monitorimi  i Strategjise dhe Planit te Veprimit  per Perfshirjen Sociale 2014-2020 nepermjet hartimit te masave ligjore  e perforcimit  te mekanizmave per 

perfshirjen sociale.  2). Monitorimi i Strategjise 2016-2020  për Barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje  3). Monitorimi i ecurise se linjes 

telefonike te keshillimit 24-ore falas per viktimat e dhunes ne familje  4).  Monitorimi i Planit te masave per Personat me orientimte ndryshem  seksual  5). Monitorimi i 

Strategjise dhe Planit te Veprimit per Romet dhe Egjyptianet .  6). Monitorimi i Planit të Veprimit në zbatim të Konventës së OKB për PAK 2012-2021 dhe i Planit 

Kombetar 2014-2020 per Aftesine e Kufizuar.  7). Monitorimi dhe forcimi i mekanizmave ligjorë dhe institucionalë per mbrojtjen e te drejtave të fëmijëve.  8).  Ngritja e  

12 Qendrave  Rajonale Rinore, per fuqizimin dhe mbeshtetjen e te rinjve te talentuar per zhvillimin e potencialit të tyre krijues .

 1). Monitorimi i Strategjise dhe Planit te Veprimit  per Perfshirjen Sociale 2014-2020 dhe hartimi i legjislacionit e perforcimi i mekanizmave per perfshirjen sociale.  2). 

Monitorimi i Strategjise 2016-2020  për Barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje  3). Monitorimi i ecurise se linjes telefonike te keshillimit 24-

ore falas per viktimat e dhunes ne familje  4). Monitorimi i Planit te masave per Personat me orientimte ndryshem  seksual  5). Monitorimi i Strategjise dhe Planit te 

Veprimit per Rome dhe Egjyptianet  6).  Monitorimi i Planit të Veprimit në zbatim të Konventës së OKB për PAK 2012-2021 dhe i Planit Kombetar 2014-2020 per 

Aftesine e Kufizuar.  7).  Monitorimi i Planit të Veprimit në zbatim të Konventës së OKB për PAK 2012-2021 dhe i Planit Kombetar 2014-2020 per Aftesine e Kufizuar.  

8).  Ngritja e  12 Qendrave  Rajonale Rinore, per fuqizimin dhe mbeshtetjen e te rinjve te talentuar per zhvillimin e potencialit të tyre krijues .

Politikat për përfshirjen sociale per grate, rinine dhe grupet e disavatanzhuara janë në përputhje me parimet e legjislacionit të BE dhe OKB, parimet e antidiskriminimit 

te Keshillit te Europes dhe dokumenta strategjike. Legjislacioni kombetar perkates  kryesor jane Ligji Per barazine gjinore ne shoqeri, Ligji "Per masa ndaj dhunes ne 

marredheniet familjare",   Ligji " Per mbrojtjen e te drejtave te femijeve"  Plani i Dekades per Romet, Strategjia Kombetare dhe Plani i Veprimit per Aftesine e Kufizuar 

dhe plane veprimi.



Viti Aktual

2014

10

mijëra lekë 2,760.0

mijëra lekë 276.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00404

 Produkti F

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 1,517.0

mijëra lekë 1,517.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00404

 Produkti G

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 2,060.0

mijëra lekë 171.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00404

 Produkti J

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 114,543.0

mijëra lekë 28,635.75

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00404

-96.5 -2.5 60.6

Shpenzime jashtë projekteve

Sasia -75 0 0

Totali i Shpenzimeve -99.1 -2.5 60.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,015.0 990.0 1,590.0

Shpenzime për njësi 1,015.0 990.0 1,590.0

Sasia NR.

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Hartimi i raportit sipas fushave perkatese te mbeshtetjes per permiresimin e jeteses se komunitetit Rom,

Objektivat

 0) Hartimi  i Strategjise dhe Planit te Veprimit  per Perfshirjen Sociale 2014-2020 nepermjet ngritjes dhe  perforcimit te mekanizmave per perfshirjen 

sociale. 1) Monitorimi  i Strategjise dhe Planit te Veprimit  per Perfshirjen Sociale 2014-2020 nepermjet hartimit te masave ligjore  e perforcimit  te 

mekanizmave per perfshirjen sociale. 2) Monitorimi  i Strategjise dhe Planit te Veprimit  per Perfshirjen Sociale 2014-2020 nepermjet hartimit te masave 

ligjore  e perforcimit  te mekanizmave per perfshirjen sociale. 3) Monitorimi i Strategjise dhe Planit te Veprimit  per Perfshirjen Sociale 2014-2020 dhe 

hartimi i legjislacionit e perforcimi i mekanizmave per perfshirjen sociale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

151.7 -2.1 1.7

Shpenzime jashtë projekteve

 Raport Monitorimi per Dekaden Rome

Sasia -58.3 0 0

Totali i Shpenzimeve 4.9 -2.1 1.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,160.0 2,115.0 2,150.0

Shpenzime për njësi 432.0 423.0 430.0

Sasia NR

2015 2016 2017

5 5 5

Përshkrimi Fushate kombetare sensibilizuese per rritjen e pjesemarrjes se gruas ne jeten politike dhe publike   Fushate kombetare ndergjegjesuese per 

parandalimin e dhunes me baze gjinore dhe dhunes ne familje 

Objektivat
 0) Vlerësimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit 2011-2015 për Barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje dhe hartimi i Strategjisë 
pasardhese 1)  Monitorimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit 2011-2015 për Barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje dhe 
hartimi i Strategjisë pasardhese. 2) Monitorimi i Strategjise 2016-2020  për Barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje 3) 
Monitorimi i Strategjise 2016-2020  për Barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-63.1 -4.8 -40

Shpenzime jashtë projekteve

Fushata Kombetare Sensibilizimi

Sasia 200 0 33.3

Totali i Shpenzimeve 10.7 -4.8 -20

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,680.0 1,600.0 1,280.0

Shpenzime për njësi 560.0 533.33 320.0

Sasia NR . aktivitetesh

2015 2016 2017

3 3 4

Përshkrimi
Nxitja e njesive të pushtetit vendor për venien ne eficence te sistemit online te referimit te rasteve te dhunes ne familje

Objektivat
 0) Vlerësimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit 2011-2015 për Barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje dhe hartimi i Strategjisë 
pasardhese 1)  Monitorimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit 2011-2015 për Barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje dhe 
hartimi i Strategjisë pasardhese. 2) Monitorimi i Strategjise 2016-2020  për Barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje 3) 
Monitorimi i Strategjise 2016-2020  për Barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

20.3 -62 38.9

Shpenzime jashtë projekteve

Sistemi efektiv online i referimit te rasteve te dhunes

Sasia -50 100 -60

Totali i Shpenzimeve -39.9 -24.1 -44.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,660.0 1,260.0 700.0

Shpenzime për njësi 332.0 126.0 175.0

Sasia NR aktivitetesh

2015 2016 2017

5 10 4

Objektivat
 0) Monitorimi i Planit te masave per Personat me orientim seksual te ndryshem. 1) Monitorimi i Planit te masave per Personat me orientim seksual te 

ndryshem. 2) Monitorimi i ecurise se linjes telefonike te keshillimit 24-ore falas per viktimat e dhunes ne familje 3) Monitorimi i ecurise se linjes telefonike 

te keshillimit 24-ore falas per viktimat e dhunes ne familje

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



 Produkti L

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 2,600.0

mijëra lekë 650.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00404

 Produkti M

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 9,455.0

mijëra lekë 9,455.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00404

 Produkti N

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Perkujdesi Social

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Programi i Perkujdesjes Sociale mbështet nëpërmjet pagesave në kesh me ndihmë ekonomike dhe shërbime shoqërore, familjet dhe individët në nevojë të cilet nuk 

mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive dhe  mundësive personale, rruajtjen e integritetit  për shkak të aftësive dhe mundësive të 

kufizuara ekonomike, psikologjike e shoqërore.

Mbrojtja e grupeve ne nevoje nga varferia dhe perjashtimi social duke siguruar një sistem ndërhyrjesh të drejtpërdrejta për individin, familjen  për përmirësimin e 

jetesës së tyre. Zgjerimi i mbulimit me llojshmëri shërbimesh, atje ku janë përfituesit dhe lindin nevojat e tyre, për të mbështetur dhe ndihmuar individët, familjet, 

grupimet dhe komunitetet të vetë-funksionojnë, të jenë të pavarur dhe të përfshihen si të barabartë në zhvillimet shoqërore.

Nëpërmjet politikave të perkujdesit social synohet   i) 13% e familjeve/individet ne nevoje synohet te dalin nga program i  ndihmës ekonomike, te  dalin nga pragu i 

varfërise deri në vititn 2017;  25% fëmijë në nevojë, 30%  fëmijë me aftësi të kufizuar, 50% viktimave te  trafikimi, 90% viktima dhunës dhe 22% të moshuar në nevojë,  

do të mbështeten më shumë me shërbime të përkujdesiit shoqëror deri ne vitin 2017 krahsasuar me vitin 2013. Mbështetja e nevojave të personave me aftësi te 

kufizuara me pagesa dhe sherbime në përputhje me nevojat e tyre.

0 0 4.7

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 4.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 11,995.0 11,995.0 12,560.0

Shpenzime për njësi 1,713.57 1,713.57 1,794.29

Sasia Nr.

2015 2016 2017

7 7 7

Përshkrimi
Organizimi i aktiviteteve sociale-kulturore per te rinjte per t nxitur pjesemarrjen e tyre ne jeten shoqerore ne nivel rajonal dhe kombetar.

Objektivat

 0)  Monitorimi dhe forcimi i mekanizmave ligjorë dhe institucionalë per mbrojtjen e te drejtave të fëmijëve. 1) Ngritja e  12 Qendrave, Rajonale Rinore, 
per fuqizimin dhe mbeshtetjen e te rinjve te talentuar per zhvillimin e potencialit të tyre krijues. 2) Monitorimi dhe forcimi i mekanizmave ligjorë dhe 
institucionalë per mbrojtjen e te drejtave të fëmijëve. 3)  Monitorimi i Planit të Veprimit në zbatim të Konventës së OKB për PAK 2012-2021 dhe i Planit 
Kombetar 2014-2020 per Aftesine e Kufizuar.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-85.4 23.4 25

Shpenzime jashtë projekteve

Aktivitete sociale-kulturore dhe informuese për të rinjtë  në nivel rajonal dhe kombëtar

Sasia 300 0 0

Totali i Shpenzimeve -41.7 23.4 25

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,510.0 6,800.0 8,500.0

Shpenzime për njësi 1,377.5 1,700.0 2,125.0

Sasia Nr

2015 2016 2017

4 4 4

Përshkrimi Bazuar ne legjislacionin dhe mekanizmin kombetar te referimit dhe ne te dhenat e AKMDF  hartohet raporti kombetar per situaten e te drejtave te 

femijeve.

Objektivat

 0)  Monitorimi i Planit të Veprimit në zbatim të Konventës së OKB për Personat me Aftësi të Kufizuar 2012-2021  dhe hartimi i Planit Kombetar 2014-
2020 per Aftesine e Kufizuar. 1)  Forcimi dhe monitorimi i mekanizmave ligjorë dhe institucionalë per mbrojtjen dhe respektimin e te drejtave të 
fëmijëve. 2) Monitorimi i Planit të Veprimit në zbatim të Konventës së OKB për PAK 2012-2021 dhe i Planit Kombetar 2014-2020 per Aftesine e 
Kufizuar. 3)  Monitorimi i Planit të Veprimit në zbatim të Konventës së OKB për PAK 2012-2021 dhe i Planit Kombetar 2014-2020 per Aftesine e 
Kufizuar.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-38.7 56.2 30.9

Shpenzime jashtë projekteve

Raport Vjetor Monitorimi per te Drejtat e Femijeve

Sasia 75 -42.9 0

Totali i Shpenzimeve 7.3 -10.8 30.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,790.0 2,490.0 3,260.0

Shpenzime për njësi 398.57 622.5 815.0

Sasia NR.

2015 2016 2017

7 4 4

Përshkrimi
Monitorimi sipas fushave ndersektoriale i te drejtave te PAK ne perputhje me Konventen

Objektivat
 0) Monitorimi  i Planit te Veprimit per Dekaden Rome dhe hartimi i Planit Kombetar per Romet dhe Egjyptianet. 1) Monitorimi i Planit të Veprimit në 
zbatim të Konventës së OKB për Personat me Aftësi të Kufizuar 2012-2021  dhe Planit Kombetar 2014-2020 per Aftesine e Kufizuar. 2)  Monitorimi i 
Planit te masave per Personat me orientimte ndryshem  seksual 3) Monitorimi i Planit te masave per Personat me orientimte ndryshem  seksual

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Raport monitorimi per Aftesine e Kufizuar sipas Konventes se OKB me planin (2012-2021)



Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00103

 Produkti A

Viti Aktual

2014

97000

mijëra lekë 4,600,000.0

mijëra lekë 47.42

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00103

 Produkti B

Viti Aktual

2014

16000

mijëra lekë 2,321,005.0

mijëra lekë 145.06

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00103

 Produkti C

Përshkrimi Individet paraplegjike jane personat qe vuajne nga paraliza e dy anesive te poshtme dhe tetraplegjike qe vuajne nga paraliza e kater anesive. Keta 

perfitojne mbeshtetje nga programi ia ftesise se kufizuar.

Objektivat
 0) Perfshirja dhe mbulimi me i mire i 143.000 personave me Aftesi te Kufizuar dhe 21 000 kujdestare ne programet e mbrotjes sociale. 1) Perfshirja 

dhe mbulimi me i mire i 146 000 personave me aftesi te kufizuar dhe 22 000 kujdestareve ne programet e mbrojtjes sociale. 2) Perfshirja dhe mbulimi 

me i mire i 149 000 personave me aftesi te kufizuar dhe 23 000 kujdestareve ne programet e mbrotjes sociale. 3) Perfshirja dhe mbulimi me i mire i 152 

000 personave me aftesi te kufizuar dhe 24 000 kujdestareve ne programet e mbrotjes sociale

16.5 -2.9 4.3

Shpenzime jashtë projekteve

Individe paraplegjike dhe tetraplegjike perfitues nga programi i aftesise se kufizuar

Sasia 3.1 3 2.9

Totali i Shpenzimeve 20.1 0 7.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,788,250.0 2,788,250.0 2,992,762.0

Shpenzime për njësi 168.98 164.01 171.01

Sasia Numer personash

2015 2016 2017

16500 17000 17500

Përshkrimi
Vleresimi i verberise behet nga nje komision ne nivel kombetar prane SHSSH. Kjo kategori perfiton pagesa prane njesive te qeverisjes vendore.

Objektivat

 0) Perfshirja dhe mbulimi me i mire i 143.000 personave me Aftesi te Kufizuar dhe 21 000 kujdestare ne programet e mbrotjes sociale. 1) Perfshirja 

dhe mbulimi me i mire i 146 000 personave me aftesi te kufizuar dhe 22 000 kujdestareve ne programet e mbrojtjes sociale. 2) Perfshirja dhe mbulimi 

me i mire i 149 000 personave me aftesi te kufizuar dhe 23 000 kujdestareve ne programet e mbrotjes sociale. 3) Perfshirja dhe mbulimi me i mire i 152 

000 personave me aftesi te kufizuar dhe 24 000 kujdestareve ne programet e mbrotjes sociale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

6.6 5.7 5.5

Shpenzime jashtë projekteve

Individe te verber perfitues nga programi i aftesise se kufizuar

Sasia -4.1 -5.4 -1.1

Totali i Shpenzimeve 2.2 0 4.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,700,000.0 4,700,000.0 4,900,000.0

Shpenzime për njësi 50.54 53.41 56.32

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer familjesh

2015 2016 2017

93000 88000 87000

Shpenzime jashtë projekteve

Familje perfituese te ndihmes ekonomike

Përshkrimi Familjet pa te ardhura ose me te ardhura te pakta aplikojne prane njesive te qeverisjes vendore per te perfituar ndihme ekonomike ku pjesa me e 

madhe e ketij programi financohet totalisht nga buxheti i shtetit.

Objektivat
 0) Zbutja e varfërisë nepermjet uljes se  numrit te familje nga skema e NE  3000 familje. 1) Zbutja e varferise nepermjet uljes se numrit te familjeve 
nga skema e NE me 3500 familje. 2) Zbutja e varferise nepermjet uljes se numrit te familjeve nga skema e NE me 3000 familje. 3) Zbutja e varferise 

nepermjet uljes se numrit te familjeve nga skema e NE me 5000 familje.

 1). Zbutja e varfërisë nepermjet uljes se  numrit te familje nga skema e NE  3000 familje.  2). Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar 

me 7% me shume femije ne  nevoje (320 femije), me 9% me shume femije me aftesi te kufizuar, me 7% me shume viktima trafikimi, me 10% me shume viktimat e 

dhunes ne familje , me 7% me shume te moshuar ne nevoje (393 te moshuar)  3). Perfshirja dhe mbulimi me i mire i 143.000 personave me Aftesi te Kufizuar dhe 21 

000 kujdestare ne programet e mbrotjes sociale.  4). Mbeshtetja e te perndjekurve politik duke gezuar ndihmen e nevojshme financiare te perkujdesit te mjaftushem 

per te plotesuar nevojat njesoj si te tjeret.

 1). Zbutja e varferise nepermjet uljes se numrit te familjeve nga skema e NE me 3500 familje.  2). Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe 

komunitar me 7% me shume femije ne nevoje (345 femije) me 9% meshume femije me aftesi te kufizuar (355 femije me AK), me 7% me shume viktima te trafikimit , 

me 15% me shume viktima te dhunes ne familje  dhe me 7% me shume te te moshuarve ne nevoje (417 te moshuar).  3). Perfshirja dhe mbulimi me i mire i 146 000 

personave me aftesi te kufizuar dhe 22 000 kujdestareve ne programet e mbrojtjes sociale.

 1). Zbutja e varferise nepermjet uljes se numrit te familjeve nga skema e NE me 3000 familje.  2). Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe 

komunitar me 8% me shume femije (370 femije ne nevoje), me 10% me shume femije me aftesi te kufizuar (380 femije me AK), 7% me shume viktima trafikimi , 15% 

me shume viktimave te dhunes ne familje , 7% me shume te moshuar ne nevoje (440 te moshuar).  3). Perfshirja dhe mbulimi me i mire i 149 000 personave me 

aftesi te kufizuar dhe 23 000 kujdestareve ne programet e mbrotjes sociale.

 1). Zbutja e varferise nepermjet uljes se numrit te familjeve nga skema e NE me 5000 familje.  2). Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe 

komunitar me 2% me shume femije (375 femije ne nevoje), me 3 % me shume femije me aftesi te kufizuar (390 femije me AK), 7% me shume viktima trafikimi , 30% 

me shume viktimave te dhunes ne familje,  2% me shume te moshuar ne nevoje (449 te moshuar).  3). Perfshirja dhe mbulimi me i mire i 152 000 personave me 

aftesi te kufizuar dhe 24 000 kujdestareve ne programet e mbrotjes sociale

Programi i Perkujdesit Social mbeshtetet : Ligji nr. 9355 "Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore"; Masa e NE siaps VKM nr .787 date 14.12.2005 ; Pagesa  per PAK 

sipas VKM nr.602,603, 604 date 23.08.2010.  Cilesia e sherbimeve sipas VKM nr.  658, 659 date 17.10.2005;vkm nr, 821,822,823 date 6.12.2006. ligji nr.10081,date 

23.02.2009, Per Licensat, autorizimet  dhe lejet ne Republiken e Shqiperise, ligjit nr. 9969, datë 18.12.2006,Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, ligjin nr. 

8153, datë 31.10.1996 , Për statusin e jetimit; ligjit nr. 9642, datë 20.11.2006,Për ratifikimin e konventës së Këshillit të Europës, për masat kundër trafikimit të qënieve 

njerëzore.



Viti Aktual

2014

14000

mijëra lekë 3,223,728.0

mijëra lekë 230.27

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00103

 Produkti D

Viti Aktual

2014

67000

mijëra lekë 2,673,938.0

mijëra lekë 39.91

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00103

 Produkti E

Viti Aktual

2014

66000

mijëra lekë 7,281,329.0

mijëra lekë 110.32

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00103

 Produkti F

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 227,223.0

mijëra lekë 227,223.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00103

 Produkti H

Përshkrimi Sherbimet shoqerore jane sherbime qe iu ofrohen individeve dhe grupeve ne nevoje, te cilet nuk jane ne gjendje te perballojne me burimet qe kane 

Shpenzime jashtë projekteve

Femije qe perfitojne sherbime ne Institucionet e perkujdesit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -0.7 3.3 1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 225,700.0 233,100.0 235,500.0

Shpenzime për njësi 225,700.0 233,100.0 235,500.0

-0.7 3.3 1

Sasia numer sistemi

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Regjistri elektronik kombetar, perfshin aplikantet dhe perfituesit e ndihmes ekonomike, te pagese se aftesise se kufizuar dhe te sherbimeve te 

perkujdesit shoqeror.

Objektivat
 0) Perfshirja dhe mbulimi me i mire i 143.000 personave me Aftesi te Kufizuar dhe 21 000 kujdestare ne programet e mbrotjes sociale. 1) Perfshirja 

dhe mbulimi me i mire i 146 000 personave me aftesi te kufizuar dhe 22 000 kujdestareve ne programet e mbrojtjes sociale. 2) Perfshirja dhe mbulimi 

me i mire i 149 000 personave me aftesi te kufizuar dhe 23 000 kujdestareve ne programet e mbrotjes sociale. 3) Perfshirja dhe mbulimi me i mire i 152 

000 personave me aftesi te kufizuar dhe 24 000 kujdestareve ne programet e mbrotjes sociale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-2.9 -1.4 4.9

Shpenzime jashtë projekteve

Sistemi i informatizuar

Sasia 3 1.5 1.4

Totali i Shpenzimeve 0 0 6.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,281,329.0 7,281,329.0 7,745,395.0

Shpenzime për njësi 107.08 105.53 110.65

Sasia Nr personash

2015 2016 2017

68000 69000 70000

Përshkrimi Personit te cilit i eshte kufizuar aftesia si pasoje e demitimit fizik, te inetelektit psikomotor, te lindura apo te fituara gjate jetes, te 

perkohshem/perhershem te cilat nuk vijnenga shkaqe qe lidhen me punesimin perfitojnenga programet sociale.

Objektivat
 0) Perfshirja dhe mbulimi me i mire i 143.000 personave me Aftesi te Kufizuar dhe 21 000 kujdestare ne programet e mbrotjes sociale. 1) Perfshirja 

dhe mbulimi me i mire i 146 000 personave me aftesi te kufizuar dhe 22 000 kujdestareve ne programet e mbrojtjes sociale. 2) Perfshirja dhe mbulimi 

me i mire i 149 000 personave me aftesi te kufizuar dhe 23 000 kujdestareve ne programet e mbrotjes sociale. 3) Perfshirja dhe mbulimi me i mire i 152 

000 personave me aftesi te kufizuar dhe 24 000 kujdestareve ne programet e mbrotjes sociale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-6.1 -2.1 2.8

Shpenzime jashtë projekteve

Personat me aftesi te kufizuara mendore, fizik perfitues nga programi i AK

Sasia 2.2 2.2 2.1

Totali i Shpenzimeve -4 0 5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,566,093.0 2,566,093.0 2,694,929.0

Shpenzime për njësi 37.46 36.66 37.69

Sasia Numer personash

2015 2016 2017

68500 70000 71500

Përshkrimi
Invalid pune jane individet  qe jane deklaruar te tille me vendim te Komisionit Mjekesor te Caktimit te Aftesise per Pune.

Objektivat
 0) Perfshirja dhe mbulimi me i mire i 143.000 personave me Aftesi te Kufizuar dhe 21 000 kujdestare ne programet e mbrotjes sociale. 1) Perfshirja 

dhe mbulimi me i mire i 146 000 personave me aftesi te kufizuar dhe 22 000 kujdestareve ne programet e mbrojtjes sociale. 2) Perfshirja dhe mbulimi 

me i mire i 149 000 personave me aftesi te kufizuar dhe 23 000 kujdestareve ne programet e mbrotjes sociale. 3) Perfshirja dhe mbulimi me i mire i 152 

000 personave me aftesi te kufizuar dhe 24 000 kujdestareve ne programet e mbrotjes sociale

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-14.8 -16.7 -3.2

Shpenzime jashtë projekteve

Invalidet e punes perfitues nga programi i aftesise se kufizuar

Sasia 7.1 20 11.1

Totali i Shpenzimeve -8.7 0 7.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,943,728.0 2,943,728.0 3,166,914.0

Shpenzime për njësi 196.25 163.54 158.35

Sasia Numer personash

2015 2016 2017

15000 18000 20000

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



Viti Aktual

2014

320

mijëra lekë 204,403.0

mijëra lekë 638.76

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00103

 Produkti I

Viti Aktual

2014

417

mijëra lekë 147,350.0

mijëra lekë 353.36

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00103

 Produkti J

Viti Aktual

2014

355

mijëra lekë 193,200.0

mijëra lekë 544.23

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00103

 Produkti K

Përshkrimi Viktime e trafikimit, person fizik qe eshte objekt i trafikimit te qenieve njerezore sipas nenit 4 te ligjit nr 9642 date 20.11.2006" Per ratifikimin e 

konventes se KE per masat kunder trafikimit te qenieve njerezore.

 0) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 7% me shume femije ne  nevoje (320 femije), me 9% me shume femije 

me aftesi te kufizuar, me 7% me shume viktima trafikimi, me 10% me shume viktimat e dhunes ne familje , me 7% me shume te moshuar ne nevoje 

4 -20.5 -1.9

Shpenzime jashtë projekteve

Gra dhe vajza ne rrezik trafikimi te trajtuara me sherb.rezidenciale publike

Sasia 0 7 3.2

Totali i Shpenzimeve 4 -14.9 1.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 201,000.0 171,000.0 173,000.0

Shpenzime për njësi 566.2 450.0 441.33

Sasia numer personash

2015 2016 2017

355 380 392

Përshkrimi Sherbimet shoqerore jane sherbime qe iu ofrohen individeve dhe grupeve ne nevoje, te cilet nuk jane ne gjendje te perballojne me burimet qe kane 

nevojat e tyre jetesore per ruajtjen, zhvillimin dhe rahbilitimin e mundesive individuale.

Objektivat

 0) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 7% me shume femije ne  nevoje (320 femije), me 9% me shume femije 

me aftesi te kufizuar, me 7% me shume viktima trafikimi, me 10% me shume viktimat e dhunes ne familje , me 7% me shume te moshuar ne nevoje 

(393 te moshuar) 1) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 7% me shume femije ne nevoje (345 femije) me 9% 

meshume femije me aftesi te kufizuar (355 femije me AK), me 7% me shume viktima te trafikimit , me 15% me shume viktima te dhunes ne familje  dhe 

me 7% me shume te te moshuarve ne nevoje (417 te moshuar). 2) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 8% me 

shume femije (370 femije ne nevoje), me 10% me shume femije me aftesi te kufizuar (380 femije me AK), 7% me shume viktima trafikimi , 15% me 

shume viktimave te dhunes ne familje , 7% me shume te moshuar ne nevoje (440 te moshuar). 3) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social 

rezidencial dhe komunitar me 2% me shume femije (375 femije ne nevoje), me 3 % me shume femije me aftesi te kufizuar (390 femije me AK), 7% me 

shume viktima trafikimi , 30% me shume viktimave te dhunes ne familje,  2% me shume te moshuar ne nevoje (449 te moshuar).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0.1 -3.3 -0.7

Shpenzime jashtë projekteve

Persona me aftesi te kufizuara qe perfitojne sherbime te perkujdesit shoqeror

Sasia 0 5.5 2

Totali i Shpenzimeve 0.1 2 1.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 147,550.0 150,550.0 152,550.0

Shpenzime për njësi 353.84 342.16 339.76

Sasia Numer te moshuarish

2015 2016 2017

417 440 449

Përshkrimi Sherbimet shoqerore jane sherbime qe iu ofrohen individeve dhe grupeve ne nevoje, te cilet nuk jane ne gjendje te perballojne me burimet qe kane 

nevojat e tyre jetesore per ruajtjen, zhvillimin dhe rahbilitimin e mundesive individuale.

Objektivat

 0) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 7% me shume femije ne  nevoje (320 femije), me 9% me shume femije 

me aftesi te kufizuar, me 7% me shume viktima trafikimi, me 10% me shume viktimat e dhunes ne familje , me 7% me shume te moshuar ne nevoje 

(393 te moshuar) 1) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 7% me shume femije ne nevoje (345 femije) me 9% 

meshume femije me aftesi te kufizuar (355 femije me AK), me 7% me shume viktima te trafikimit , me 15% me shume viktima te dhunes ne familje  dhe 

me 7% me shume te te moshuarve ne nevoje (417 te moshuar). 2) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 8% me 

shume femije (370 femije ne nevoje), me 10% me shume femije me aftesi te kufizuar (380 femije me AK), 7% me shume viktima trafikimi , 15% me 

shume viktimave te dhunes ne familje , 7% me shume te moshuar ne nevoje (440 te moshuar). 3) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social 

rezidencial dhe komunitar me 2% me shume femije (375 femije ne nevoje), me 3 % me shume femije me aftesi te kufizuar (390 femije me AK), 7% me 

shume viktima trafikimi , 30% me shume viktimave te dhunes ne familje,  2% me shume te moshuar ne nevoje (449 te moshuar).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-11.3 14.2 -3.4

Shpenzime jashtë projekteve

Te moshuar te trajtuar me sherbime te perkujdesit

Sasia 7.8 7.2 2.2

Totali i Shpenzimeve -4.4 22.5 -1.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 195,490.0 239,490.0 236,290.0

Shpenzime për njësi 566.64 647.27 625.11

Sasia numer femijesh

2015 2016 2017

345 370 378

Përshkrimi Sherbimet shoqerore jane sherbime qe iu ofrohen individeve dhe grupeve ne nevoje, te cilet nuk jane ne gjendje te perballojne me burimet qe kane 

nevojat e tyre jetesore per ruajtjen, zhvillimin dhe rahbilitimin e mundesive individuale.

Objektivat

 0) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 7% me shume femije ne  nevoje (320 femije), me 9% me shume femije 

me aftesi te kufizuar, me 7% me shume viktima trafikimi, me 10% me shume viktimat e dhunes ne familje , me 7% me shume te moshuar ne nevoje 

(393 te moshuar) 1) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 7% me shume femije ne nevoje (345 femije) me 9% 

meshume femije me aftesi te kufizuar (355 femije me AK), me 7% me shume viktima te trafikimit , me 15% me shume viktima te dhunes ne familje  dhe 

me 7% me shume te te moshuarve ne nevoje (417 te moshuar). 2) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 8% me 

shume femije (370 femije ne nevoje), me 10% me shume femije me aftesi te kufizuar (380 femije me AK), 7% me shume viktima trafikimi , 15% me 

shume viktimave te dhunes ne familje , 7% me shume te moshuar ne nevoje (440 te moshuar). 3) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social 

rezidencial dhe komunitar me 2% me shume femije (375 femije ne nevoje), me 3 % me shume femije me aftesi te kufizuar (390 femije me AK), 7% me 

shume viktima trafikimi , 30% me shume viktimave te dhunes ne familje,  2% me shume te moshuar ne nevoje (449 te moshuar).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



Viti Aktual

2014

68

mijëra lekë 37,924.0

mijëra lekë 557.71

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00103

 Produkti L

Viti Aktual

2014

35

mijëra lekë 22,200.0

mijëra lekë 634.29

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00103

 Produkti M

Viti Aktual

2014

475

mijëra lekë 90,400.0

mijëra lekë 190.32

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00103

 Produkti N

Viti Aktual

2014 2015 2016 2017

Përshkrimi
Bazuar ne dokumentin strategjik "Mbi dekaden e romeve"

Objektivat

 0) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 7% me shume femije ne  nevoje (320 femije), me 9% me shume femije 

me aftesi te kufizuar, me 7% me shume viktima trafikimi, me 10% me shume viktimat e dhunes ne familje , me 7% me shume te moshuar ne nevoje 

(393 te moshuar) 1) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 7% me shume femije ne nevoje (345 femije) me 9% 

meshume femije me aftesi te kufizuar (355 femije me AK), me 7% me shume viktima te trafikimit , me 15% me shume viktima te dhunes ne familje  dhe 

me 7% me shume te te moshuarve ne nevoje (417 te moshuar). 2) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 8% me 

shume femije (370 femije ne nevoje), me 10% me shume femije me aftesi te kufizuar (380 femije me AK), 7% me shume viktima trafikimi , 15% me 

shume viktimave te dhunes ne familje , 7% me shume te moshuar ne nevoje (440 te moshuar). 3) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social 

rezidencial dhe komunitar me 2% me shume femije (375 femije ne nevoje), me 3 % me shume femije me aftesi te kufizuar (390 femije me AK), 7% me 

shume viktima trafikimi , 30% me shume viktimave te dhunes ne familje,  2% me shume te moshuar ne nevoje (449 te moshuar).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

22.3 -4.6 -7.3

Shpenzime jashtë projekteve

Qendra kombetare e romeve

Sasia 3.2 2 2

Totali i Shpenzimeve 26.2 -2.6 -5.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 114,060.0 111,060.0 105,060.0

Shpenzime për njësi 232.78 222.12 206.0

Sasia nr inspektimesh

2015 2016 2017

490 500 510

Përshkrimi
Inspektime te legjislacionit te programeve te perkujdesit social

Objektivat
 0) Zbutja e varfërisë nepermjet uljes se  numrit te familje nga skema e NE  3000 familje. 1) Zbutja e varferise nepermjet uljes se numrit te familjeve 
nga skema e NE me 3500 familje. 2) Zbutja e varferise nepermjet uljes se numrit te familjeve nga skema e NE me 3000 familje. 3) Zbutja e varferise 

nepermjet uljes se numrit te familjeve nga skema e NE me 5000 familje.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-33.8 0 -18.7

Shpenzime jashtë projekteve

Inspketime te legjislacionit te programeve te perkujdesit social

Sasia 14.3 12.5 33.3

Totali i Shpenzimeve -24.3 12.5 8.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 16,800.0 18,900.0 20,500.0

Shpenzime për njësi 420.0 420.0 341.67

Sasia nr personash

2015 2016 2017

40 45 60

Përshkrimi Viktime te dhunes ne marredheniet familjare eshte cdo person sipas pikes 4 te nenit 3 te ligjit nr 9969 date 18.12.2006 "Per masat ndaj dhunes ne 

marredheniet familjare"  per te cilin gjykata ka leshuar Urdher Mbrojtjeje.

Objektivat

 0) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 7% me shume femije ne  nevoje (320 femije), me 9% me shume femije 

me aftesi te kufizuar, me 7% me shume viktima trafikimi, me 10% me shume viktimat e dhunes ne familje , me 7% me shume te moshuar ne nevoje 

(393 te moshuar) 1) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 7% me shume femije ne nevoje (345 femije) me 9% 

meshume femije me aftesi te kufizuar (355 femije me AK), me 7% me shume viktima te trafikimit , me 15% me shume viktima te dhunes ne familje  dhe 

me 7% me shume te te moshuarve ne nevoje (417 te moshuar). 2) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 8% me 

shume femije (370 femije ne nevoje), me 10% me shume femije me aftesi te kufizuar (380 femije me AK), 7% me shume viktima trafikimi , 15% me 

shume viktimave te dhunes ne familje , 7% me shume te moshuar ne nevoje (440 te moshuar). 3) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social 

rezidencial dhe komunitar me 2% me shume femije (375 femije ne nevoje), me 3 % me shume femije me aftesi te kufizuar (390 femije me AK), 7% me 

shume viktima trafikimi , 30% me shume viktimave te dhunes ne familje,  2% me shume te moshuar ne nevoje (449 te moshuar).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-7.9 -1.4 -52.9

Shpenzime jashtë projekteve

Gra dhe vajza te dhunuara qe marrin sherbime rezidenciale

Sasia 7.4 6.8 10.3

Totali i Shpenzimeve -1.1 5.3 -48.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 37,500.0 39,500.0 20,500.0

Shpenzime për njësi 513.7 506.41 238.37

Sasia nr personash

2015 2016 2017

73 78 86

Objektivat

me aftesi te kufizuar, me 7% me shume viktima trafikimi, me 10% me shume viktimat e dhunes ne familje , me 7% me shume te moshuar ne nevoje 

(393 te moshuar) 1) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 7% me shume femije ne nevoje (345 femije) me 9% 

meshume femije me aftesi te kufizuar (355 femije me AK), me 7% me shume viktima te trafikimit , me 15% me shume viktima te dhunes ne familje  dhe 

me 7% me shume te te moshuarve ne nevoje (417 te moshuar). 2) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 8% me 

shume femije (370 femije ne nevoje), me 10% me shume femije me aftesi te kufizuar (380 femije me AK), 7% me shume viktima trafikimi , 15% me 

shume viktimave te dhunes ne familje , 7% me shume te moshuar ne nevoje (440 te moshuar). 3) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social 

rezidencial dhe komunitar me 2% me shume femije (375 femije ne nevoje), me 3 % me shume femije me aftesi te kufizuar (390 femije me AK), 7% me 

shume viktima trafikimi , 30% me shume viktimave te dhunes ne familje,  2% me shume te moshuar ne nevoje (449 te moshuar).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



1

mijëra lekë 22,000.0

mijëra lekë 22,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00103

 Produkti O

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 600,000.0

mijëra lekë 600,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00103

 Produkti P

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Inspektimi ne Pune

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

 1). Krijimi i nje sistemi modern iinspektimi ne te gjithe vendin, nepermjet nje administrate profesionale qe siguron zbatimin e legjislacionit duke rritur kontrollet. vitit 

2014- 12 650 inspektime; 100 inspektore te trajnuar.  2). Permiresimi dhe harmonizimi ne menyre progresive i legjislacionit shqiptar ne perputhje me ato te KE, 

nepermejt kompletimit me 6 rregullore te SSHP. Rishikimi i kuadrit strategjik nepermjet hartimit dhe implementimit te dokumentit te politikave te sigurise dhe shendetit 

ne pune 2014-2020  3). Promovimi i masave parandaluese per parandalimin  e rreziqeve ne pune, nepermejt i) organizimit te aktiviteteve te ndryshme ne vendet e 

punes, qe perfshijne pjesemarrjen e punedhenesve dhe te punemarresve ne 150 inspektime ne pune, ii) realizimit te nje fushate informuese, gjate muajit tetor ne 

Nxitja e mireqenies ne pune arrihet nepermjet inspektimeve per te siguruar zbatueshmerine e legjislacionit te punes nga subjektet private ne fushen e marredhenieve 

te punes, dhe te sigurise dhe shendetit ne pune; nepermjet plotesimit te standarteve te BE-s dhe ILO-s;  fuqizimit te dialogut social, ne nivel ndermarrjeje.

Inspektoriati i punes, si nje institucion i domosdoshem ne politikat sociale te nje shteti, mbron shendetin dhe sigurine e punemarresve, duke i ofruar ketyre te fundit 

kushte pune dhe mbrojtje te krahasueshme me ato qe ofrohen nga shtetet anetare te BE-se, gje e cila siguron me pas nje levizje te lire te punetoreve.

Nepermjet politikave te inspektimit ne pune synohet te arrihet permiresimi i kushteve te punes, per te arritur uljen e aksidenteve ne pune ne nivelin e vendeve te BE-se 

gradualisht ne vitet ne vazhdim, si dhe permiresimin e cilesise se jetes, me qellim qe jetegjatesia e punonjesve te zgjatet nga tre vjet deri ne 2020.

0 8.7 4.4

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 8.7 4.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 23,000.0 25,000.0 26,100.0

Shpenzime për njësi 23,000.0 25,000.0 26,100.0

Sasia numer qendrash

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Qendra transitore e emergjences qender qe ofron sherbime per te gjitha shtresat ne nevoje si femije, te moshuar,

Objektivat

 0) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 7% me shume femije ne  nevoje (320 femije), me 9% me shume femije 

me aftesi te kufizuar, me 7% me shume viktima trafikimi, me 10% me shume viktimat e dhunes ne familje , me 7% me shume te moshuar ne nevoje 

(393 te moshuar) 1) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 7% me shume femije ne nevoje (345 femije) me 9% 

meshume femije me aftesi te kufizuar (355 femije me AK), me 7% me shume viktima te trafikimit , me 15% me shume viktima te dhunes ne familje  dhe 

me 7% me shume te te moshuarve ne nevoje (417 te moshuar). 2) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social rezidencial dhe komunitar me 8% me 

shume femije (370 femije ne nevoje), me 10% me shume femije me aftesi te kufizuar (380 femije me AK), 7% me shume viktima trafikimi , 15% me 

shume viktimave te dhunes ne familje , 7% me shume te moshuar ne nevoje (440 te moshuar). 3) Mbeshtetja me sherbime te perkujdesit social 

rezidencial dhe komunitar me 2% me shume femije (375 femije ne nevoje), me 3 % me shume femije me aftesi te kufizuar (390 femije me AK), 7% me 

shume viktima trafikimi , 30% me shume viktimave te dhunes ne familje,  2% me shume te moshuar ne nevoje (449 te moshuar).

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-16.7 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Qendra transitore e emergjences

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -16.7 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 500,000.0 500,000.0 500,000.0

Shpenzime për njësi 500,000.0 500,000.0 500,000.0

Sasia Numer trajnimesh

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Rishikimi i parametrave te programit te Mbrojties sociale per nje barazi te permiresuar. Fuqizimi i administrimit te perfitimeve per nje eficence te 

permiresuar. (NE). Promovimi i transparences, asistence per AK dhe mbeshtetje per zabtimin e projektit SAMP

Objektivat
 0) Zbutja e varfërisë nepermjet uljes se  numrit te familje nga skema e NE  3000 familje. 1) Zbutja e varferise nepermjet uljes se numrit te familjeve 
nga skema e NE me 3500 familje. 2) Zbutja e varferise nepermjet uljes se numrit te familjeve nga skema e NE me 3000 familje. 3) Zbutja e varferise 

nepermjet uljes se numrit te familjeve nga skema e NE me 5000 familje.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashtë projekteve

Modernizimi i asistences sociale

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia nr qendrash 0 0 0



Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00105

 Produkti A

Viti Aktual

2014

12650

mijëra lekë 69,032.0

mijëra lekë 5.46

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00105

 Produkti B

Viti Aktual

2014 2015 2016 2017

Përshkrimi Planifikimi cdo vit i 2  fushatave sensibilizuese me angazhimin e partnereve sociale. per te reduktuar numrin e diteve te humbura dhe nr e aksidenteve 

ne pune                                            

Objektivat

 0) Promovimi i masave parandaluese per parandalimin  e rreziqeve ne pune, nepermejt i) organizimit te aktiviteteve te ndryshme ne vendet e punes, qe 

perfshijne pjesemarrjen e punedhenesve dhe te punemarresve ne 150 inspektime ne pune, ii) realizimit te nje fushate informuese, gjate muajit tetor ne 

kuader te fushates europiane per sigurine dhe shendetin ne pune si nje mjet i rendesishem ne arritjen e ndryshimeve positive persa i perket kultures se 

parandalimit te rreziqeve ne pune. 1)  Promovimi i masave parandaluese per parandalimin  e rreziqeve ne pune, nepermejt i) organizimit te aktiviteteve 

te ndryshme ne vendet e punes, qe perfshijne pjesemarrjen e punedhenesve dhe te punemarresve ne 200 inspektime ne gjithe vendin, ii) realizimit te 

nje fushate informuese, gjate muajit tetor ne kuader te fushates europiane per sigurine dhe shendetin ne pune, si nje mjet i rendesishem ne arritjen e 

ndryshimeve positive persa i perket kultures se parandalimit te rreziqeve ne pune. 2) Promovimi i masave parandaluese per parandalimin  e rreziqeve 

ne pune, nepermejt i) organizimit te aktiviteteve te ndryshme ne vendet e punes, qe perfshijne pjesemarrjen e punedhenesve dhe te punemarresve ne 

250 inspektime ne gjithe vendin, ii) realizimit te nje fushate informuese, gjate muajit tetor ne kuader te fushates europiane per sigurine dhe shendetin ne 

pune, si nje mjet i rendesishem ne arritjen e ndryshimeve positive persa i perket kultures se parandalimit te rreziqeve ne pune. 3) Promovimi i masave 

parandaluese per parandalimin  e rreziqeve ne pune, nepermejt i) organizimit te aktiviteteve te ndryshme ne vendet e punes, qe perfshijne pjesemarrjen 

e punedhenesve dhe te punemarresve ne 250 inspektime ne gjithe vendin, ii) realizimit te nje fushate informuese, gjate muajit tetor ne kuader te 

fushates europiane per sigurine dhe shendetin ne pune, si nje mjet i rendesishem ne arritjen e ndryshimeve positive persa i perket kultures se 

parandalimit te rreziqeve ne pune.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-0.2 0.6 9.8

Shpenzime jashtë projekteve

Fushata sensibilizuese

Sasia 1.2 0.4 1.2

Totali i Shpenzimeve 1 1 11.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 69,688.0 70,400.0 78,228.0

Shpenzime për njësi 5.44 5.48 6.02

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer inspektimesh

2015 2016 2017

12800 12850 13000

Shpenzime jashtë projekteve

Inspektimet te kryera

Përshkrimi Kryerja e inspektimeve ne subjekte  per siguruar zbatueshmerine e legjislacionit te punes.  mbajtja e akt inspektimit, ndjekja e zbaztimit te masave te 

lena ne aktet e inspektimeve.

Objektivat

 0) Krijimi i nje sistemi modern iinspektimi ne te gjithe vendin, nepermjet nje administrate profesionale qe siguron zbatimin e legjislacionit duke rritur 

kontrollet. vitit 2014- 12 650 inspektime; 100 inspektore te trajnuar. 1) Krijimi i nje sistemi modern iinspektimi ne te gjithe vendin, nepermjet nje 

administrate profesionale qe siguron zbatimin e legjislacionit duke rritur kontrollet. vitit 2015- 12 800 inspektime; 120 inspektore te trajnuar. 2) Krijimi i 

nje sistemi modern iinspektimi ne te gjithe vendin, nepermjet nje administrate profesionale qe siguron zbatimin e legjislacionit duke rritur kontrollet. vitit 

2016- 12 850 inspektime; Profilizimi i inspektoreve, ne inspektor te ceshtjeve sociale dhe ne inspektore per ceshtjet e siguirse  dhe shendetit ne pune. 

3) Krijimi i nje sistemi modern iinspektimi ne te gjithe vendin, nepermjet nje administrate profesionale qe siguron zbatimin e legjislacionit duke rritur 

kontrollet. vitit 2017- 13 000 inspektime; 150 inspektore te trajnuar.

punes, qe perfshijne pjesemarrjen e punedhenesve dhe te punemarresve ne 150 inspektime ne pune, ii) realizimit te nje fushate informuese, gjate muajit tetor ne 

kuader te fushates europiane per sigurine dhe shendetin ne pune si nje mjet i rendesishem ne arritjen e ndryshimeve positive persa i perket kultures se parandalimit te 

rreziqeve ne pune.

 1). Krijimi i nje sistemi modern iinspektimi ne te gjithe vendin, nepermjet nje administrate profesionale qe siguron zbatimin e legjislacionit duke rritur kontrollet. vitit 

2015- 12 800 inspektime; 120 inspektore te trajnuar.  2).  Permiresimi dhe harmonizimi ne menyre progresive i legjislacionit shqiptar ne perputhje me ato te KE, 

nepermejt kompletimit me 6 rregullore te SSHP. Permiresimi i kuadrit strategjik nepermjet implementimit te dokumentit te politikave te sigurise dhe shendetit ne pune 

2014-2020, sipas treguesve te planit te veprimit.  3).  Promovimi i masave parandaluese per parandalimin  e rreziqeve ne pune, nepermejt i) organizimit te aktiviteteve 

te ndryshme ne vendet e punes, qe perfshijne pjesemarrjen e punedhenesve dhe te punemarresve ne 200 inspektime ne gjithe vendin, ii) realizimit te nje fushate 

informuese, gjate muajit tetor ne kuader te fushates europiane per sigurine dhe shendetin ne pune, si nje mjet i rendesishem ne arritjen e ndryshimeve positive persa i 

perket kultures se parandalimit te rreziqeve ne pune.

 1). Krijimi i nje sistemi modern iinspektimi ne te gjithe vendin, nepermjet nje administrate profesionale qe siguron zbatimin e legjislacionit duke rritur kontrollet. vitit 

2016- 12 850 inspektime; Profilizimi i inspektoreve, ne inspektor te ceshtjeve sociale dhe ne inspektore per ceshtjet e siguirse  dhe shendetit ne pune.  2). Permiresimi 

dhe harmonizimi ne menyre progresive i legjislacionit shqiptar ne perputhje me ato te KE, nepermejt kompletimit me 6 rregullore te SSHP. Permiresimi i kuadrit 

strategjik nepermjet implementimit te dokumentit te politikave te sigurise dhe shendetit ne pune 2014-2020, sipas treguesve te planit te veprimit.  3). Promovimi i 

masave parandaluese per parandalimin  e rreziqeve ne pune, nepermejt i) organizimit te aktiviteteve te ndryshme ne vendet e punes, qe perfshijne pjesemarrjen e 

punedhenesve dhe te punemarresve ne 250 inspektime ne gjithe vendin, ii) realizimit te nje fushate informuese, gjate muajit tetor ne kuader te fushates europiane per 

sigurine dhe shendetin ne pune, si nje mjet i rendesishem ne arritjen e ndryshimeve positive persa i perket kultures se parandalimit te rreziqeve ne pune.

 1). Krijimi i nje sistemi modern iinspektimi ne te gjithe vendin, nepermjet nje administrate profesionale qe siguron zbatimin e legjislacionit duke rritur kontrollet. vitit 

2017- 13 000 inspektime; 150 inspektore te trajnuar.  2). Permiresimi dhe harmonizimi ne menyre progresive i legjislacionit shqiptar ne perputhje me ato te KE, 

nepermejt kompletimit me udhezime praktike per te gjitha rregulloret e kiratuara ne fushen SSHP. Permiresimi i kuadrit strategjik nepermjet implementimit te 

dokumentit te politikave te sigurise dhe shendetit ne pune 2014-2020, sipas treguesve te planit te veprimit.  3). Promovimi i masave parandaluese per parandalimin  e 

rreziqeve ne pune, nepermejt i) organizimit te aktiviteteve te ndryshme ne vendet e punes, qe perfshijne pjesemarrjen e punedhenesve dhe te punemarresve ne 250 

inspektime ne gjithe vendin, ii) realizimit te nje fushate informuese, gjate muajit tetor ne kuader te fushates europiane per sigurine dhe shendetin ne pune, si nje mjet i 

rendesishem ne arritjen e ndryshimeve positive persa i perket kultures se parandalimit te rreziqeve ne pune.

Inspektimi ne pune  eshte procesi i inspektimit neper subjekte qe kryhet nga inspektoret e punes, nepermjet strukturave te inspektoriatit te punes ne nivel qendror,  

rajonal dhe vendor ,  pergjegjese per  sigurimin e zbatueshmerise se legjislacionit te punes, të hartuar sipas standarteve të BE-së dhe ILO-s.  Norma e inspektimit 

eshte 12 subjekte/muaj/inspektor- rekomandimi i ILO-s eshte per vendet ne zhvillim.  Siguria dhe shendeti ne pune jane masat e marra, qe kane si synim  

permiresimin e kushteve gjate procesit te punes, ruajtjen e jetes, integritetin e shendetit, mbrojtjen fizike dhe psikike te punemarresve te tjere, qe marrin pjese ne 

procesin e prodhimit, me qellim reduktimin e numrit te diteve te humbura, aksidenteve ne pune dhe semundjeve profesionale ne masen 15%, si dhe të parandalohen 

largimet e hershme nga tregu i punës.



2

mijëra lekë 30,156.0

mijëra lekë 15,078.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00105

 Produkti C

Viti Aktual

2014

100

mijëra lekë 40,375.0

mijëra lekë 403.75

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00105

 Produkti D

Viti Aktual

2014

6

mijëra lekë 23,937.0

mijëra lekë 3,989.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Punesimi, Formimi dhe Arsimi Profesional

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

-7.2 30 -71.8

Nxitja e mundësive për punë të denjë nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës Nepermjet, perputhjes kerkeses me oferten per pune nga sherbimet e 

punesimit dhe perfshin:  - informacion per vendet e lira te punes,  - ndermjetesim per punesim,  - keshillim dhe orientim per pune dhe profesion. - programet e nxitjes 

se punesimit - dhe nje sistemi te mbeshtetjes me te ardhura per te papunet nepermjet pageses se    papunesise,  - Riintegrimi ne tregun e punes te emigranteve te 

kthyer. - programet e formimit professional. 2- Ofrimi i arsimit dhe kualifikimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit 3- Nxitja e përfshirjes sociale dhe e 

kohezionit territorial 4-Fuqizimi i qeverisjes së tregut të punës dhe i sistemeve të kualifikimeve  

Nxitja dhe mbeshtetja e sherbimeve per nje punesim te plote e produktiv dhe te zgjedhur lirisht duke permbushur te drejten e te gjithe shtetasve per punesim 

fitimprures dhe pune te denje, per keshillim dhe kualifikim professional, per mbeshtetje me te ardhura, duke zhvilluar politika aktive te tregut te punes ne perputhje me 

udhezimet e punesimit te BE-se dhe strategjise Eropa 2020. Rritja e punesimit te ligjshem brenda dhe jashte vendit dhe ulja nivelit te vendeve te punes  informale.

Mundësi më të mëdha dhe punë më të mire për të gjithë grate dhe burrat, nepermjet politikave te cialt do te nxisin vende pune cilësore dhe mundësi për aftësi për 

gjithë femrat dhe meshkujt gjatë gjithë ciklit të jetës. Politika aktive koherente të bashkërenduara me kërkesën dhe ofertën për punësim qe sjellin mënjanimin e 

hendeqeve të përfshirjes sociale.  Të promovojë nje treg punes gjitheperfshires si për femrat dhe për meshkujt,nepermjet programeve aktive te tregut te punës. 

(programe nxitje punesimit, trainimit, ritrainimit, praktikave ne vendin e punes,ose masave te tjera qe gjenerojne punesim). Permisimi i sitemit te menaxhimit te 

migrimit sipas sandarteve te BE . Rritjen e perfshirjes se grupeve te vecanta ne tregun e punes.  

Sasia 0 0 200

Totali i Shpenzimeve -7.2 30 -15.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 22,217.0 28,880.0 24,437.0

Shpenzime për njësi 3,702.83 4,813.33 1,357.61

Sasia numer aktesh

2015 2016 2017

6 6 18

Përshkrimi
Hartimi i politikave te sigurise dhe shendetit ne pune,si plotesimi i ligjit  SSHP me rregullore ne perputhje me acquia-communautaires

Objektivat

 0) Permiresimi dhe harmonizimi ne menyre progresive i legjislacionit shqiptar ne perputhje me ato te KE, nepermejt kompletimit me 6 rregullore te 

SSHP. Rishikimi i kuadrit strategjik nepermjet hartimit dhe implementimit te dokumentit te politikave te sigurise dhe shendetit ne pune 2014-2020 1)  

Permiresimi dhe harmonizimi ne menyre progresive i legjislacionit shqiptar ne perputhje me ato te KE, nepermejt kompletimit me 6 rregullore te SSHP. 

Permiresimi i kuadrit strategjik nepermjet implementimit te dokumentit te politikave te sigurise dhe shendetit ne pune 2014-2020, sipas treguesve te 

planit te veprimit. 2) Permiresimi dhe harmonizimi ne menyre progresive i legjislacionit shqiptar ne perputhje me ato te KE, nepermejt kompletimit me 6 

rregullore te SSHP. Permiresimi i kuadrit strategjik nepermjet implementimit te dokumentit te politikave te sigurise dhe shendetit ne pune 2014-2020, 

sipas treguesve te planit te veprimit. 3) Permiresimi dhe harmonizimi ne menyre progresive i legjislacionit shqiptar ne perputhje me ato te KE, nepermejt 

kompletimit me udhezime praktike per te gjitha rregulloret e kiratuara ne fushen SSHP. Permiresimi i kuadrit strategjik nepermjet implementimit te 

dokumentit te politikave te sigurise dhe shendetit ne pune 2014-2020, sipas treguesve te planit te veprimit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-21.4 -11.5 14.8

Shpenzime jashtë projekteve

Numer aktesh normative te miratuara

Sasia 20 0 0

Totali i Shpenzimeve -5.7 -11.5 14.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 38,075.0 33,700.0 38,675.0

Shpenzime për njësi 317.29 280.83 322.29

Sasia numer inspektore

2015 2016 2017

120 120 120

Përshkrimi
trajnim i vazhdushem i inspektoreve per njohjen e legjislacionit dhe permisim i procesit te inspektimit.

Objektivat

 0) Krijimi i nje sistemi modern iinspektimi ne te gjithe vendin, nepermjet nje administrate profesionale qe siguron zbatimin e legjislacionit duke rritur 

kontrollet. vitit 2014- 12 650 inspektime; 100 inspektore te trajnuar. 1) Krijimi i nje sistemi modern iinspektimi ne te gjithe vendin, nepermjet nje 

administrate profesionale qe siguron zbatimin e legjislacionit duke rritur kontrollet. vitit 2015- 12 800 inspektime; 120 inspektore te trajnuar. 2) Krijimi i 

nje sistemi modern iinspektimi ne te gjithe vendin, nepermjet nje administrate profesionale qe siguron zbatimin e legjislacionit duke rritur kontrollet. vitit 

2016- 12 850 inspektime; Profilizimi i inspektoreve, ne inspektor te ceshtjeve sociale dhe ne inspektore per ceshtjet e siguirse  dhe shendetit ne pune. 

3) Krijimi i nje sistemi modern iinspektimi ne te gjithe vendin, nepermjet nje administrate profesionale qe siguron zbatimin e legjislacionit duke rritur 

kontrollet. vitit 2017- 13 000 inspektime; 150 inspektore te trajnuar.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

84.1 1.8 -27.2

Shpenzime jashtë projekteve

Numer inspektoresh te trajnuar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 84.1 1.8 -27.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 55,520.0 56,520.0 41,160.0

Shpenzime për njësi 27,760.0 28,260.0 20,580.0

Sasia numer fushatash 2 2 2



Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 00104

 Produkti A

Viti Aktual

2014

12000

mijëra lekë 340,845.0

mijëra lekë 28.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00104

 Produkti B

Viti Aktual

2014

3400

mijëra lekë 271,000.0

mijëra lekë 79.71

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit 4.6 0 0

Sasia 5.9 0 16.7

Totali i Shpenzimeve 10.7 0 16.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 300,000.0 300,000.0 350,000.0

Shpenzime për njësi 83.33 83.33 83.33

Sasia nr  Pu.pa nga programet e nx

2015 2016 2017

3600 3600 4200

Përshkrimi zbatimi i   programeve te nxitjes se punesimit:1- nxitjes se punesimit nepermjet formimit ne pune;  2-nxitjes se punesimit per pu.pa ne veshtiresi; 3-

nxitje punesimi per femrat nga grupet e vecanta.4- praktikat profesianale,  implementimi prog i ri i PAK

Objektivat
 0) Permiresimi, i hartimit, monitorimit  dhe vlerësimin e programeve aktive të tregut të punës, rritja e pjesmarrsve ne programet aktive te punesimit me 
synim grupet  te vecanta te punekerkuesve te papune. 1) Zgjerimi i gamës dhe shtrirjes së shërbimeve dhe programeve të punësimit (politikat aktive të 
tregut të punës. 2) Zgjerimi i gamës dhe shtrirjes së shërbimeve dhe programeve të punësimit (politikat aktive të tregut të punës. 3) Zgjerimi i gamës 
dhe shtrirjes së shërbimeve dhe programeve të punësimit (politikat aktive të tregut të punës.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

11.6 -4.5 -2

Shpenzime jashtë projekteve

Te punesuarit/trajnuar nepermjet programit te nxitjes

Sasia 4.2 4 4.6

Totali i Shpenzimeve 16.3 -0.6 2.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 396,345.0 393,845.0 403,845.0

Shpenzime për njësi 31.71 30.3 29.69

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nr te ndermjetshuarish

2015 2016 2017

12500 13000 13600

Ndermjetesime nga  Zyrat e punesimit

Përshkrimi Zbatimi i modelit te ri ne per   ZP, sherbime cilesore punesimi per Pu.Pa -Regjistrimi i Pu.Pa  Informacion. per vendet e lira te punes,Keshillim dhe 

orientim per pune dhe profesion,Ndermjetesim per perputhje, kerkese me oferte,zhvillim i sistemit TIK.

Objektivat

 0) Modernizimi SHKP sipas modelit te ri te sherbimeve, shtrirja e tij  në të gjitha  zyrat e  punësimit. Permisimi i  fushes te shërbimeve të punësimit (te 
ndemjetsimeve, keshillimeve dhe orientimit ne profesion,)  targetimi i grupeve ne nevoje te popullsise.   Permisimi i  fushes  shërbimeve të punësimit    
1) Modernizimi SHKP Modelit  kombetar te  sherbimeve te    punesimit (SHKP) dhe shtrirja e     tij  në të gjitha  zyrat e  punësimit, Permisimi i  fushes  
shërbimeve të punësimit (te ndemjetsimeve, keshillimeve dhe orientimit ne profesion,)  targetimi i grupeve ne nevoje te popullsise. 2) Modernizimi 
SHKP Modelit  kombetar te  sherbimeve te    punesimit (SHKP) dhe shtrirja e tij  në të gjitha  zyrat e  punësimit, Permisimi i  fushes  shërbimeve të 
punësimit (te ndemjetsimeve, keshillimeve dhe orientimit ne profesion,)  targetimi i grupeve ne nevoje te popullsise. 3) Modernizimi SHKP Modelit  
kombetar te  sherbimeve te  punesimit (SHKP) dhe shtrirja e     tij  në të gjitha  zyrat e  punësimit, Permisimi i  fushes  shërbimeve të punësimit (te 
ndemjetsimeve, keshillimeve dhe orientimit ne profesion,)  targetimi i grupeve ne nevoje te popullsise.

 1). Modernizimi SHKP sipas modelit te ri te sherbimeve, shtrirja e tij  në të gjitha  zyrat e  punësimit. Permisimi i  fushes te shërbimeve të punësimit (te 

ndemjetsimeve, keshillimeve dhe orientimit ne profesion,)  targetimi i grupeve ne nevoje te popullsise.   Permisimi i  fushes  shërbimeve të punësimit     2). 

Permiresimi, i hartimit, monitorimit  dhe vlerësimin e programeve aktive të tregut të punës, rritja e pjesmarrsve ne programet aktive te punesimit me synim grupet  te 

vecanta te punekerkuesve te papune.  3). Permisimi i sistemit te Arsimit dhe Formimit Profesional ne perputhje me kerkesat e tregut te punes, rritja e mundesise per 

te nxenit gjate gjithe jetes si per burrat dhe per grate  4). Perafrimin  e standarteve te Konvetes nr 168 te ILO-s per mbrojtjen nga papunesia.

 1). Modernizimi SHKP Modelit  kombetar te  sherbimeve te    punesimit (SHKP) dhe shtrirja e     tij  në të gjitha  zyrat e  punësimit, Permisimi i  fushes  shërbimeve të 

punësimit (te ndemjetsimeve, keshillimeve dhe orientimit ne profesion,)  targetimi i grupeve ne nevoje te popullsise.  2). Zgjerimi i gamës dhe shtrirjes së shërbimeve 

dhe programeve të punësimit (politikat aktive të tregut të punës.  3). Ofrimi i arsimit dhe formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit , ne perputhje me 

kerkesat e tregut te punes, rritja e mundesise per te nxenit gjate gjithe jetes si per burrat dhe per grate      4). Perafrimin e standarteve te Konvetes nr 168 te ILO-s 

per mbrojtjen nga papunesia.

 1). Modernizimi SHKP Modelit  kombetar te  sherbimeve te    punesimit (SHKP) dhe shtrirja e tij  në të gjitha  zyrat e  punësimit, Permisimi i  fushes  shërbimeve të 

punësimit (te ndemjetsimeve, keshillimeve dhe orientimit ne profesion,)  targetimi i grupeve ne nevoje te popullsise.  2). Zgjerimi i gamës dhe shtrirjes së shërbimeve 

dhe programeve të punësimit (politikat aktive të tregut të punës.  3). Ofrimi i arsimit dhe formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit , ne perputhje me 

kerkesat e tregut te punes, rritja e mundesise per te nxenit gjate gjithe jetes si per burrat dhe per grate  4). Perafrimin  e standarteve te Konvetes nr 168 te ILO-s per 

mbrojtjen nga papunesia.

 1). Modernizimi SHKP Modelit  kombetar te  sherbimeve te  punesimit (SHKP) dhe shtrirja e     tij  në të gjitha  zyrat e  punësimit, Permisimi i  fushes  shërbimeve të 

punësimit (te ndemjetsimeve, keshillimeve dhe orientimit ne profesion,)  targetimi i grupeve ne nevoje te popullsise.  2). Zgjerimi i gamës dhe shtrirjes së shërbimeve 

dhe programeve të punësimit (politikat aktive të tregut të punës.  3). Ofrimi i arsimit dhe formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit , ne perputhje me 

kerkesat e tregut te punes, rritja e mundesise per te nxenit gjate gjithe jetes si per burrat dhe per grate  4). Perafrimin  e standarteve te Konvetes nr 168 te ILO-s per 

mbrojtjen nga papunesia.

Standarti i politikes  Sherb.punesimit(modeli i ri) synojne: inform. keshill.orientim ndermjetesim e Pupa per vendet e lira te punes te of. nga punedhen. Ndermjet. 

sherbejne per ti gjetur vend te pershtatshem pune pu.pa me formim e aftesite qe perputhen me kerkesat e punedhenesit Form. Prof. perfshin formim riformim 

riaftesim profes. per fitimin e aftesive prof. per tu pershtatur kerk. tr te punes.Pupa eshte cdo person i papune i disponueshem per punesim qe paraqitet periodikisht ne 

Z.P.Grupe e vecanta pupa jane: nenat me shume femije, mbi 50 vjec, nen 18 vjec pupa afatgjate, pupa familje nen nivelin e varferise, vik.trafikut, perfitues nga prog e 

mbesht. me te ardhura;vajzat nena, femrat e divo. me prob.soc; emig.te ktyer me prob.ek, te sapodiplomuar te paorientuar ne tr. punes; qe kane vuajtur denimin me 

burg,PAK, romet;jetimet me status.Stand. e pol.tr.pun.bazohen: Strat.Punesim dhe aftesi 2014-2020,Strat. Riintegrimin e Shtet. Shqiptarë të Kthyer ,Ligj nxitjes pun. 

Shpenzime jashtë projekteve



 Projekti 00104

 Produkti C

Viti Aktual

2014

10000

mijëra lekë 218,705.0

mijëra lekë 21.87

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 00104

 Produkti D

Viti Aktual

2014

10000

mijëra lekë 1,000,000.0

mijëra lekë 100.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Rehabilitimi i te Perndjekurve Politik

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Zhvillimi I politikave programeve  per integrimin e te ish te perndjekurve politike e regjimit komunist ne jeten e shoqerise Pagesa e demshperbimit te ish te denuarve 

politik ne mbeshtetje te ligjit per demshpeblimin.  

Politika e ketij programi konsiston Shërbimet për këshillim dhe transparencë të procesit të pagesës Shërbimet për këshillim dhe transparence për procedurat e 

shqyrtimit te dosjeve per demshperblim. Sherbime keshillimi dhe per pagesen e kesteve te demshperblimit Bashkëveprim me kompanitë publike për kontributin e tyre 

për funksionimin e IIPP Shërbime këshillimi për përfitimin e përllogaritjen e pensioneve,  

Zhvilimi i politikave dhe hartimii i programeve per  integrimin dhe rehabilitimin e ish te perndjekurve ne menyre qe kjo shtrese te integrohet e gjitha ne jeten e shoqerise 

shqiptare, ngritja e kujteses  historike, pagesa e demshperbilit te ish tw denuarve politike

 1). Rritja e cilesise se sherbimeve sociale,  per shtresen e te perdjekurve politik,  hartimi i programeve  te perkujdesit per integrimin e social ngritja e nje memorie 

historike.

 1). Rritja e cilesise se sherbimeve sociale,  per shtresen e te perdjekurve politik,  hartimi i programeve  te perkujdesit per integrimin e social ngritja e nje memorie 

historike.  2). Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per e demshperblimit e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist (vazhdimi I 

pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004)

 1). Rritja e cilesise se sherbimeve sociale,  per shtresen e te perdjekurve politik,  hartimi i programeve  te perkujdesit per integrimin e social ngritja e nje memorie 

historike.  2). Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per e demshperblimit e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist (vazhdimi I 

pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004)

 1). Rritja e cilesise se sherbimeve sociale,  per shtresen e te perdjekurve politik,  hartimi i programeve  te perkujdesit per integrimin e social ngritja e nje memorie 

historike.  2). Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per e demshperblimit e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist (vazhdimi I 

pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004)

0 0 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Shpenzime për njësi 100.0 100.0 100.0

Sasia nr personash

2015 2016 2017

10000 10000 10000

Përshkrimi
Mbeshtet me te ardhura punekerkuesit e papune per nje periudhe te caktuar kohe nga 8 muaj deri ne 1 vit                                                                          

Objektivat
 0) Perafrimin  e standarteve te Konvetes nr 168 te ILO-s per mbrojtjen nga papunesia. 1) Perafrimin e standarteve te Konvetes nr 168 te ILO-s per 

mbrojtjen nga papunesia. 2) Perafrimin  e standarteve te Konvetes nr 168 te ILO-s per mbrojtjen nga papunesia. 3) Perafrimin  e standarteve te 

Konvetes nr 168 te ILO-s per mbrojtjen nga papunesia.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-3.5 35.7 -6.8

Shpenzime jashtë projekteve

Persona te trajtuar me pagese papunesie        

Sasia 1 1 0

Totali i Shpenzimeve -2.5 37.1 -6.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 213,155.0 292,155.0 272,155.0

Shpenzime për njësi 21.1 28.64 26.68

Sasia nr te certifikuarish

2015 2016 2017

10100 10200 10200

Përshkrimi DRFPP ne zbatim te ligjit nr. 8872 date 29.03.2002, i ndryshuar dhe VKM nr. 675 dt. 25.09.2003 ofrojne kurse profesioni per punekerkuesit e papune te 

zyrave te punesimit me qellim rritjen kualifikimit te tyre ne nje profesion, qe kerkohet ne tregun e punes

Objektivat

 0) Permisimi i sistemit te Arsimit dhe Formimit Profesional ne perputhje me kerkesat e tregut te punes, rritja e mundesise per te nxenit gjate gjithe jetes 

si per burrat dhe per grate 1) Ofrimi i arsimit dhe formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit , ne perputhje me kerkesat e tregut te punes, 
rritja e mundesise per te nxenit gjate gjithe jetes si per burrat dhe per grate     2) Ofrimi i arsimit dhe formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të 
rriturit , ne perputhje me kerkesat e tregut te punes, rritja e mundesise per te nxenit gjate gjithe jetes si per burrat dhe per grate 3) Ofrimi i arsimit dhe 

formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit , ne perputhje me kerkesat e tregut te punes, rritja e mundesise per te nxenit gjate gjithe jetes si 
per burrat dhe per grate

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashtë projekteve

Te trajnuar ne Drajtorite Rrajonale te Formimit Profesional Publik (DRFPP) 50 % e te cilave femra



Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit 

 Projekti 04444

 Produkti A

Viti Aktual

2014

800

mijëra lekë 30,100.0

mijëra lekë 37.63

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04444

 Produkti B

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Mbeshtetje per Kultet Fetare

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

 Zbaton politikën shtetërore në fushën e marrëdhënieve ndërmjet Shtetit dhe bashkësive fetare në Republikën e Shqipërisë, duke krijuar kushtet ligjore e financiare për 

të përmirësuar cilësisht këto marrëdhënie. Mbështet financiarisht bashkësitë fetare të cilat kanë nënshkruar marrëveshje me shtetin për përmirësimin e infrastrukturës 

së tyre administrative, arsimore, shpirtërore e kulturore, si faktorë bazë të cilët ndihmojnë rritjen e pavarësisë e tyre ekonomike, ruajtjen traditës, harmonisë dhe 

tolerancës fetare në vend.

Nëpërmjet bashkëpunimit me institucionet shtetërore mbështetur në aktet ligjore dhe nën-ligjore në fuqi për fenë, mbështet direkt bashkësitë fetare në veprimtari të 

mirëfillta fetare, në zgjidhjen e çështjes së pronave të tyre, në çështje të arsimimit fetar, në promovimin e vlerave kulturore fetare në vend e në diasporë, duke ruajtur 

asnjëanësinë si dhe barazinë para Ligjit.

Garantimi i një mjedisi ku çdo bashkësi fetare të shprehë dhe praktikojë lirisht besimin e vet si dhe trajtomi dhe kthimi i të gjithë aseteve të mundshme bashkësive 

fetare, në përputhje me legjislacionin në fuqi

 1). Ruajtja dhe forcimi i harmonisë e bashkëjetesës fetare të trashëguar, duke përmirësuar kushtet e veprimtarisë së tyre arsimore e shpirtërore me anë të 

mbështetjes financiare në masën 70%  dhe hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore për këtë qëllim.

 1). Ruajtja dhe forcimi i harmonisë e bashkëjetesës fetare të trashëguar, duke përmirësuar kushtet e veprimtarisë së tyre arsimore e shpirtërore me anë të 

mbështetjes financiare në masën 75%  dhe hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore për këtë qëllim.

0 0 6.6

Sasia 0 0 7.8

Totali i Shpenzimeve 0 0 15

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,000,000.0 2,000,000.0 2,300,000.0

Shpenzime për njësi 392.16 392.16 418.18

Sasia numer ish te denuarish te dem

2015 2016 2017

5100 5100 5500

Përshkrimi Pagesa e kesteve per ish te denuarit nga regjimi komunist sipas ligjit 9381 datë 12.11.2004,¿ Për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politikë të regjimit 
komunist¿, dhe Vendimeve të Këshillit të Ministrave

Objektivat

 1) Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per e demshperblimit e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist 
(vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004) 2) Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit 
komunist, per e demshperblimit e ish të dënuarve politikë të regjimit komunist (vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 
12.11.2004) 3) Permisimi i bazes ligjore te ish të dënuarve politikë të regjimit komunist, per e demshperblimit e ish të dënuarve politikë të regjimit 
komunist (vazhdimi I pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004)

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

87607.6 -99.8 -8.9

Shpenzime jashte projekteve

ish te denuar qe kane perfituar demshperblimin

Sasia -100 0 3.3

Totali i Shpenzimeve 9.6 3 -5.9

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 33,000.0 34,000.0 32,000.0

Shpenzime për njësi 33,000.0 56.67 51.61

Sasia nr te integruar

2015 2016 2017

0 600 620

Përshkrimi Trajtimi me ndihme ekonomike dhe transferta shoqatave te ish te perndjekurve per te bere te mundur rehabilitimin dhe integrimin e plote te tyre ne jeten 

shoqerore                                  

Objektivat

 0) Rritja e cilesise se sherbimeve sociale,  per shtresen e te perdjekurve politik,  hartimi i programeve  te perkujdesit per integrimin e social ngritja e nje 

memorie historike. 1) Rritja e cilesise se sherbimeve sociale,  per shtresen e te perdjekurve politik,  hartimi i programeve  te perkujdesit per integrimin e 

social ngritja e nje memorie historike. 2) Rritja e cilesise se sherbimeve sociale,  per shtresen e te perdjekurve politik,  hartimi i programeve  te 

perkujdesit per integrimin e social ngritja e nje memorie historike. 3) Rritja e cilesise se sherbimeve sociale,  per shtresen e te perdjekurve politik,  

hartimi i programeve  te perkujdesit per integrimin e social ngritja e nje memorie historike.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

pagesave te kesteve te percaktuara ne ligjin nr 9381 datë 12.11.2004)

ligjin nr 9381, datë 12.11.2004, ¿ Për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politikë  të regjimit komunist¿, VKM nr 419, datë 14.04.2011, ¿Për miratimin e afateve dhe 

skemës së shpërndarjes së fondeve të dëmshpërblimit për ish- dënuarve politikë  të regjimit komunist Ligji nr .8246 date 01.10.1997 i ndryshuar ¿Per Institutin e 

Integrimit te te Perndjekurve¿ ligji  nr.7598 dt 01.09.1992 "Per krijimin e fondit te vecante monetar per ish denuarit e te perndjekurit politike si dhe VKM. 392 dt 

.12.08.1999 "Per administrimin e fondit te vecante monetar te krijuar sipas ligjit nr. 7598 dt. 01.09.1992". 

Shpenzime jashte projekteve

ish te perndjekur te rehabilituar dhe integruar



Viti 2

Viti 3

B. Produktet e Programit

 Projekti 04443

 Produkti A

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 16,714.0

mijëra lekë 8,357.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04443

 Produkti B

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 1,996.0

mijëra lekë 499.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04443

 Produkti C

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 108,900.0

mijëra lekë 27,225.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit 0.1 0.9 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.1 0.9 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 109,000.0 110,000.0 110,000.0

Shpenzime për njësi 27,250.0 27,500.0 27,500.0

Sasia nr. bashkesish

2015 2016 2017

4 4 4

Përshkrimi
Financim i katër bashkësive fetare për pagat e personelit të administratës, arsimtarëve si edhe mbështetje të rikonstruksionve të objekteve të kultit.

Objektivat

 0) Ruajtja dhe forcimi i harmonisë e bashkëjetesës fetare të trashëguar, duke përmirësuar kushtet e veprimtarisë së tyre arsimore e shpirtërore me 
anë të mbështetjes financiare në masën 70%  dhe hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore për këtë qëllim. 1) Ruajtja dhe forcimi i harmonisë e 
bashkëjetesës fetare të trashëguar, duke përmirësuar kushtet e veprimtarisë së tyre arsimore e shpirtërore me anë të mbështetjes financiare në masën 
75%  dhe hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore për këtë qëllim. 2) Ruajtja dhe forcimi i harmonisë e bashkëjetesës fetare të trashëguar, duke 
përmirësuar kushtet e veprimtarisë së tyre arsimore e shpirtërore me anë të mbështetjes financiare në masën 75%  dhe hartimin e akteve ligjore dhe 
nënligjore për këtë qëllim. 3) Ruajtja dhe forcimi i harmonisë e bashkëjetesës fetare të trashëguar, duke përmirësuar kushtet e veprimtarisë së tyre 
arsimore e shpirtërore me anë të mbështetjes financiare në masën 80%  dhe hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore për këtë qëllim.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

23.5 0 7.3

Shpenzime jashte projekteve

Bashkësi fetare  te financuara

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 23.5 0 7.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,466.0 2,466.0 2,646.0

Shpenzime për njësi 616.5 616.5 661.5

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer takimesh

2015 2016 2017

4 4 4

Shpenzime jashte projekteve

 infrastrukturë e ngritur për krijimin e grupeve ad-hoc të punës për të trajtuar çështjen e pronave sipas ligjit mbi marrëveshjet e shtetit me b

Përshkrimi Përgatitja e infrastrukturës së nevojshme për krijimin e grupeve ad-hoc të punës për të trajtuar çështjen e pronave sipas ligjit mbi marrëveshjet e shtetit 
me bashkësitë fetare tradicionale

Objektivat

 0) Ruajtja dhe forcimi i harmonisë e bashkëjetesës fetare të trashëguar, duke përmirësuar kushtet e veprimtarisë së tyre arsimore e shpirtërore me 
anë të mbështetjes financiare në masën 70%  dhe hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore për këtë qëllim. 1) Ruajtja dhe forcimi i harmonisë e 
bashkëjetesës fetare të trashëguar, duke përmirësuar kushtet e veprimtarisë së tyre arsimore e shpirtërore me anë të mbështetjes financiare në masën 
75%  dhe hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore për këtë qëllim. 2) Ruajtja dhe forcimi i harmonisë e bashkëjetesës fetare të trashëguar, duke 
përmirësuar kushtet e veprimtarisë së tyre arsimore e shpirtërore me anë të mbështetjes financiare në masën 75%  dhe hartimin e akteve ligjore dhe 
nënligjore për këtë qëllim. 3) Ruajtja dhe forcimi i harmonisë e bashkëjetesës fetare të trashëguar, duke përmirësuar kushtet e veprimtarisë së tyre 
arsimore e shpirtërore me anë të mbështetjes financiare në masën 80%  dhe hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore për këtë qëllim.

4.3 0 1.8

Shpenzime për njësi 4.3 0 1.8

Shpenzime për njësi 8,717.0 8,717.0 8,877.0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve

2 2

Totali i Shpenzimeve 17,434.0 17,434.0 17,754.0

Objektivat

 0) Ruajtja dhe forcimi i harmonisë e bashkëjetesës fetare të trashëguar, duke përmirësuar kushtet e veprimtarisë së tyre arsimore e shpirtërore me 
anë të mbështetjes financiare në masën 70%  dhe hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore për këtë qëllim. 1) Ruajtja dhe forcimi i harmonisë e 
bashkëjetesës fetare të trashëguar, duke përmirësuar kushtet e veprimtarisë së tyre arsimore e shpirtërore me anë të mbështetjes financiare në masën 
75%  dhe hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore për këtë qëllim. 2) Ruajtja dhe forcimi i harmonisë e bashkëjetesës fetare të trashëguar, duke 
përmirësuar kushtet e veprimtarisë së tyre arsimore e shpirtërore me anë të mbështetjes financiare në masën 75%  dhe hartimin e akteve ligjore dhe 
nënligjore për këtë qëllim. 3) Ruajtja dhe forcimi i harmonisë e bashkëjetesës fetare të trashëguar, duke përmirësuar kushtet e veprimtarisë së tyre 
arsimore e shpirtërore me anë të mbështetjes financiare në masën 80%  dhe hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore për këtë qëllim.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer aktesh

2015 2016 2017

2

 1). Ruajtja dhe forcimi i harmonisë e bashkëjetesës fetare të trashëguar, duke përmirësuar kushtet e veprimtarisë së tyre arsimore e shpirtërore me anë të 

mbështetjes financiare në masën 80%  dhe hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore për këtë qëllim.

Shpenzime jashte projekteve

akteve ligjore dhe nënligjore te miratuara për financimin nga buxheti i Shtetit, të katër bashkësive fetare, të cilat kanë nënshkruar marrëvesh

Përshkrimi Hartimi dhe miratimi i akteve ligjore dhe nënligjore për vitin 2014, për financimin nga buxheti i Shtetit, të katër bashkësive fetare, të cilat kanë 
nënshkruar marrëveshje me Shtetin, sipas ligjit Nr. 10140, datë 15.05.2009.

 1). Ruajtja dhe forcimi i harmonisë e bashkëjetesës fetare të trashëguar, duke përmirësuar kushtet e veprimtarisë së tyre arsimore e shpirtërore me anë të 

mbështetjes financiare në masën 75%  dhe hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore për këtë qëllim.



C.15 Kodi i Grupit 93

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

04320

04430

04440

Programi Planifikim,manaxhim dhe administrim

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Programi siguron mbeshtetjen ne burime financiare, materiale dhe njerezore te aparatit te ministrise per realizimin e detyrave dhe objektivave qe i jane ngarkuar ne 

kuader te Programit te Qeverise

koordinimi dhe monitorimi i performances se programeve te MEI per nje perdorim efektiv te burimeve finnaciare dhe njerezore. Rritja e kapaciteteve drejtuese per 

implementimin e politikave te MEI ne perputhje me programin e Qeverise dhe Integrimin Europian bazuar ne burimet finnaciare ne dispozicion. Krijimi i kushteve 

komode te punes per punonjesit e Aparatit te MEI

Permiresimi i struktures funksionale te MEI per nje menaxhim sa me efektiv te burimeve njerezore, rritja e aftesive funksionale ne te gjitha nivelet nepermjet nje 

procesi te hapur dhe transparent konkurimi, motivimi dhe shperblimi te punes te secilit punonjes. Harmonizimi i mire i strategjikve sektoriale dhe ndersektoriale me 

burimet financiare per realizimin  e tyre. Afrimi i kushteve te punes me standartet e BE

 1). Forcimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nepermjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15% te punonjesve te MEI  2). Permiresimi i kushteve te 

punes, per rritjen e eficiences dhe efektivitetit ne pune nepermjet sigurimit te sherbimeve baze ( materile, energji, internet, telefon etj ) si dhe rinovimit te pajisjeve e 

aseteve te qendrueshme me 10%  3).  Permiresimi i menaxhimit te perdorimit te fondeve publike

 1). Permiresimi i kapaciteteve te MEI nepermejt ngritjes profesionale  per vleresimin e risqeve dhe menaxhimin e objektivave me risk per permbushjen e programit te 

qeverise  2). Permiresimi i kushteve te punes se punonjesve me qellim rritjen e eficences dhe efektivitetit te tyre per realizimin e objektivave te tyre te punes  3).  

Permiresimi i menaxhimit te perdorimit te fondeve publike

 1). Forcimi i kapaciteteve te punonjesve te aparatit te MEI per tu pergjigjur kerkesave te BE  2). Rritja e cilesise se auditimit me qellim menaxhimin dhe perdorimin sa 

me efektiv te fondeve publike  3).  Permiresimi i menaxhimit te perdorimit te fondeve publike  4). Permiresimi i kushteve te punes, per rritjen e eficiences dhe 

efektivitetit ne pune nepermjet

Mbeshtetje per Energjine Politika e këtij programi konsiston në: zhvillimin e politikave dhe strategjive për zhvillimin e qendrueshem te 

sektorit te energjisë, ne zbatim te programit dhe prioriteteve te Qeverise, detyrave në zbatim të Traktatit 

per Krijimin e Komunitetit te Energjise e Direktivave të BE qe konsistojne ne plotësimin e kuadrit ligjor dhe 

institucional ne sektorin energjetik në përputhje me acquis communautaire; garantimin e një furnizimi të 

sigurt të ekonomisë me burime energjetike dhe për krijimin e kushteve të përshtatshme për nxitjen e 

zhvillimit të tregut të gazit natyror për të siguruar një zhvillim të shpejte dhe të qëndrueshëm ekonomik e 

Mbeshtetje per Burimet Natyrore Kryerja e studimeve dhe projekteve te rendesishme ne fushen e gjeoshkencave dhe realizmit te detyrave 

funksionale te institucioneve minerare, ne mbeshtetje te zhvillimit te qendrueshem te Industrise Minerare, 

miqesore me mjedisn te çertifikuar nga komuniteti. Ky program perfshin teresine e aktiviteteve te 

Mbikqyrjes dhe Monitorimit minerar, te ujrave nentokesore e terrenit, parandalimit te rrezikut minerar, 

mbylljes se objekteve minerare e gjeologjike, mbrojtjen dhe reabilitimin e mjedisit ne zonat minerare te 

shfrytezuara dhe realizimit te procedurave per privatizimin te aseteve, konservimi  i aseteve qe kane 

Mbeshtetje per Mbikqyrjen e 

Standarteve Teknike te 

Hidrokarbureve dhe Minierave

Sigurimi i kushteve per monitorimin e standarteve teknike ne fushen e hidrokarbureve,  minierave dhe 

industrise, per problemet e sigurise  paisjeve, impjanteve  dhe ne teresi veprimtarise industriale ne fushen 

e nxjerrjes dhe perpunimit. Krijimi i kushteve per miradministrimin e helmeve dhe kimikateve te 

trasheguara dhe dy land filleve ne te cilat jane depozituar mbetjet e rezikshme.

Ministria e Energjisë dhe Industrisë

Hartimi dhe zbatimi i politikave që synojnë garantimin e furnizimit me energji të vendit, shfrytëzimin e burimeve energjitike dhe minerale në funksion të 

zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe dobishmërisë publike, nxitjen e zhvillimit industrial me standarde sa më miqësore për mjedisin.

Planifikim,manaxhim dhe 

administrim

Programi siguron mbeshtetjen ne burime financiare, materiale dhe njerezore te aparatit te ministrise per 

realizimin e detyrave dhe objektivave qe i jane ngarkuar ne kuader te Programit te Qeverise



Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 04434

 Produkti A

Viti Aktual

2014

12

mijëra lekë 109,580.0

mijëra lekë 9,131.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04434

 Produkti B

Viti Aktual

2014

35

mijëra lekë 36,529.0

mijëra lekë 1,043.69

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04434

 Produkti C

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 42,529.0

mijëra lekë 21,264.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04434

 Produkti D

Përshkrimi
Pagesa qe do te kryhen  per sherbimin  e perfaqesimit ne ceshtjen e arbitrazhit nderkombetar ndaj shoqerise CEZ

-69.3 0.8 42.7

Shpenzime jashte projekteve

Konsulence e huaj e paguar per ofrimin e sherbimeve nga studiot ligjore

Sasia 400 0 -40

Totali i Shpenzimeve 53.3 0.8 -14.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 65,179.0 65,675.0 56,225.0

Shpenzime për njësi 6,517.9 6,567.5 9,370.83

Sasia numer zyrash te pajisura

2015 2016 2017

10 10 6

Përshkrimi
Blerja e pajisjeve per zyra e kompjuterike me qellim permiresimin  e kushteve te punes se punonjesve te aparatit

Objektivat
 0) Permiresimi i kushteve te punes, per rritjen e eficiences dhe efektivitetit ne pune nepermjet sigurimit te sherbimeve baze ( materile, energji, internet, 

telefon etj ) si dhe rinovimit te pajisjeve e aseteve te qendrueshme me 10% 1) Permiresimi i kushteve te punes se punonjesve me qellim rritjen e 

eficences dhe efektivitetit te tyre per realizimin e objektivave te tyre te punes 2) Rritja e cilesise se auditimit me qellim menaxhimin dhe perdorimin sa 

me efektiv te fondeve publike 3)  Permiresimi i menaxhimit te perdorimit te fondeve publike

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 1.4 0

Shpenzime jashte projekteve

Kushte pune te permiresuara

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 1.4 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 36,529.0 37,025.0 37,025.0

Shpenzime për njësi 1,043.69 1,057.86 1,057.86

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer auditimesh

2015 2016 2017

35 35 35

Shpenzime jashte projekteve

Institucione te audituara

Përshkrimi
Realizimi i auditimit dhe monitorimit te perdorimit te fondeve publike ne institucionet e varesise

Objektivat

 0)  Permiresimi i menaxhimit te perdorimit te fondeve publike 1)  Permiresimi i menaxhimit te perdorimit te fondeve publike 2)  Permiresimi i menaxhimit 

te perdorimit te fondeve publike 3) Permiresimi i kushteve te punes, per rritjen e eficiences dhe efektivitetit ne pune nepermjet

0 1.4 0

Shpenzime për njësi 0 1.4 0

Shpenzime për njësi 9,131.67 9,256.67 9,256.67

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve

12 12 12

Totali i Shpenzimeve 109,580.0 111,080.0 111,080.0

Analiza dhe raporte per te vleresuar performancen e punonjesve me qellim rritjen e eficenses ne pune

Objektivat
 0) Forcimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nepermjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15% te punonjesve te MEI 1) Permiresimi i 

kapaciteteve te MEI nepermejt ngritjes profesionale  per vleresimin e risqeve dhe menaxhimin e objektivave me risk per permbushjen e programit te 

qeverise 2) Forcimi i kapaciteteve te punonjesve te aparatit te MEI per tu pergjigjur kerkesave te BE 3) Permiresimi i kushteve te punes se punonjesve 

sipas standarteve te BE

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer raportesh

2015 2016 2017

 1). Permiresimi i kushteve te punes se punonjesve sipas standarteve te BE  2).  Permiresimi i menaxhimit te perdorimit te fondeve publike  3). Permiresimi i kushteve 

te punes, per rritjen e eficiences dhe efektivitetit ne pune nepermjet

Permiresimi dhe rritja e vazhdueshme e menaxhimit te burimeve njerezore dhe financiare ne pershtatje me standartet e BE.

Shpenzime jashte projekteve

Vleresime perfomance te burimeve njerezore

Përshkrimi



Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 201,352.0

mijëra lekë 40,270.4

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04543

 Produkti E

Viti Aktual

2014

6

mijëra lekë 32,043.0

mijëra lekë 5,340.5

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04545

 Produkti F

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 1,512.0

mijëra lekë 756.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04546

 Produkti G

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 7,000.0

mijëra lekë 7,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit -100 0 0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numer portali

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Realizimi i nje rrjeti te perhershem per monitorimin dhe funksionimin e Agro-industrise dhe Agro-biznesin.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Projekti "Agronet"

Rrjet on line  per Agro-industrine dhe Agro-biznesin.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numer.

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
hartimi i startegjive dhe metodikave per vendosjen e instalimeve dhe percaktimi i fluksit te energjise se Eres ne Rajonet Bregdetare.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Projekti " Powered"

Strategji  dhe Metodika per  zhvillimin e Energjise se Eres.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numer ndertesash publike.

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Investime ne  ndertesa dhe paisje per rritjen e eficences se energjise

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 5 0

Projekti " Alter Energy

Ndertesa  publike te  Paisur me Eficence  Energjie.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 5 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 201,352.0 211,320.0 211,320.0

Shpenzime për njësi 40,270.4 42,264.0 42,264.0

Sasia numer pagesash

2015 2016 2017

5 5 5

Objektivat

 0)  Permiresimi i menaxhimit te perdorimit te fondeve publike 1)  Permiresimi i menaxhimit te perdorimit te fondeve publike 2)  Permiresimi i menaxhimit 

te perdorimit te fondeve publike 3) Permiresimi i kushteve te punes, per rritjen e eficiences dhe efektivitetit ne pune nepermjet

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



 Projekti 04547

 Produkti H

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 3,500.0

mijëra lekë 875.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04548

 Produkti I

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 67,145.0

mijëra lekë 16,786.25

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04549

 Produkti J

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 16,800.0

mijëra lekë 3,360.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04550

 Produkti K

Viti Aktual

2014

4

mijëra lekë 74,000.0

mijëra lekë 18,500.0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi Ngritja e kapaciteteve te eksperteve te energjise  dhe te punonjesve te kompanive te paneleve djellore per uje tengrohte  mbi kostot dhe perfitimet e 

futjes se teknologjise diellore  ne sektorin e banesave dhe sherbimeve.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Projekti " PNUD &GEF Transformimi i tregut per perdorimin e paneleve Djellore"

Kuadri rregullator  i  nje tregu te qendrueshem  te perdorimit te panelave diellore

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Raporte

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Dhenje konsulence per implementim, supervizion te eficences se energjise ne qytetin e studentit nr.2 Tirane .

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Projekti " Sherbime konsulence , Qyteti Studenti Nr.2"

Konsulence

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numer.

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Permiresimi i ambienteve te qendrimit te studenteve ne Qytetin e Studentit Nr.2 si dhe paisjen me eficence energjie.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

 Projekti "Rehabilitimi i Qytetit te Studentit  nr.2"

Supervizim dhe implementim  ne rritjen e eficences se energjise ne  Qytetin Studenti Nr. 2 Tirane

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numer  takimesh

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Sherbime konsulence dhe ekspertize prane institucioneve per implementimin e projektit brenda teritorit Shqiptar

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Projekti  TAP

Konsulence dhe ekspertize per Qeverine Shqiptare ne kuader te projektit TAP



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04551

 Produkti L

Viti Aktual

2014

2

mijëra lekë 85,000.0

mijëra lekë 42,500.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Mbeshtetje per Mbikqyrjen e Standarteve Teknike te Hidrokarbureve dhe Minierave

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 04561 Blerje paisje laboratorike

 1). Përmirësim konform kuadrit ligjor, e standarteve te miratuara te infrastruktures per cilesine e monitorimit e inspektim-shpetimit ne industrine e nxjerrjes dhe 

perpunimit.  2). Permiresim te standarteve tekniket ne fushen e kontrollit te cilesise se naftes e gazit e nenprodukteve te tyre, si dhe kushteve ne mjediset e laboratorit, 

ne sherbim te sigurise se produkteve per perdorim  3). Permiresim kushtesh per ruajtje, mirembajtje e administrim te kimikateve te rrezikshme ne magazinat e NFIM, 

si dhe landfilleve ku jane depozituar mbetje te rrrezikshme respektivisht ish Uzinen e Plehrave Azotike Fier e ate te Sode PVC ne Vlore.  4). Sigurim financimi per 

mundesi largimi, eleminimi ( shkatërrimi) te rreth 80 ton prej sasise gjendje, si dhe identifikim, riamballazhim, etiketim, transport e depozitim ne depon e NFIM te 

kimikateve akoma gjendje ne ish ndermarrje e subjekte shteterore ne likujdim  5). Parandalimi i aksidenteve ne industrine minerare si dhe nderhyrja ne menyre efikase 

ne industrine minerare.

 1). Perzgjedhja e nje autolaboratori per kryerjen e analizave te karburanteve, si dhe digjitalizimi i stacioneve te karburantit ne shkalle vendi ( faze e pare)  2). 

Riambalazhim,depozitim  dhe ruajtja e  kimikateve te rezikshme,  gjendje ne ambientet e ish ndermarjeve te subjekteve shteterore ne varesi te MEI  3). Organizimi i 

sistemit digjital i bazes  se te dhenave qe menaxhojne dhe administrojne kimikate te rezikshme dhe regjistrin e substancave dhe  preparateve te rezikshme qe 

prodhohen , tregtohen , importohen dhe eksportohen.  4). Sigurim i kushteve sipas legjislacionit per ruajtjen mirmbajtjen  dhe monitorimin e dy lendfilleve te mbetjeve 

te rezikshme.  5). Sigurimi i kushteve per zbatimin e legjislacionit ne lidhje me ruajtjen, mirembajtjen dhe monitorimin e dy landfilleve te mbetejeve te rezikshme ne ish 

Uzinen e plehrave azotike Fier dhe sode PVC  ne Vlore.  6). Ofrimi dhe permiresimi i standarteve te sigurise ne pune ne miniera dhe kariera.  7). Kryerja e digjitalizimit 

te stacionit te karburantit  sha e shpk ( faze e pare ne shkalle vendi)

 1). Sigurimi i insfrastruktures mbeshtetese per levizjen e personelit qe meret me inspektimin marjen dhe transportin e mostrave per analize te karburanteve , si dhe 

sigurim i paisjeve per inspektimin e instalimeve  dhe paisjeve elektrike ne sherbim te mbikqyrjes se tregut.  2). Sigurimi i financimit , largim dhe eleminim ( shkatrrim  i 

rreth 80 ton) i kimikateve te rezikshme te cilat jane gjendje ne magazinat  e NFIM-it  3). Sigurimi i kushteve per zbatimin e legjislacionit ne lidhje me ruajtjen, 

mirembajtjen dhe monitorimin e dy landfilleve te mbetejeve te rezikshme ne ish Uzinen e plehrave azotike Fier dhe sode PVC  ne Vlore.  4). Ofrimi dhe permiresimi i 

standarteve te sigurise ne pune ne miniera dhe kariera.  5). Sigurimi i paisjeve per inspektimin e istalimeve te paisjeve elektrike dhe mbikqyrjen e tregut.  6). 

Riambalazhim,depozitim  dhe ruajtja e  kimikateve te rezikshme,  gjendje ne ambientet e ish ndermarjeve te subjekteve shteterore ne varesi te MEI.

Sigurimi i kushteve per monitorimin e standarteve teknike ne fushen e hidrokarbureve,  minierave dhe industrise, per problemet e sigurise  paisjeve, impjanteve  dhe 

ne teresi veprimtarise industriale ne fushen e nxjerrjes dhe perpunimit. Krijimi i kushteve per miradministrimin e helmeve dhe kimikateve te trasheguara dhe dy land 

filleve ne te cilat jane depozituar mbetjet e rezikshme.

Te synohet permiresimi i standarteve teknike ne lidhje me monitorimin e sigurise te jetes ne veprimtarine minerare, hidrokarbure dhe industriale.

te siguroja parametra  bashkekohor ne lidhje me monitorimin e standarteve teknike persa i takon sigurise se jetes ne veprimtarite e nxjerrjes dhe perpunimit  ne 

funksion te parandalimit te reziqeve te mundshme.

 1). Permiresim i cilesise se sherbimit i strukturave te ngarkuara per monitorimin e standarteve teknike ne fushen hidrokarbure, miniera dhe industri, si  dhe gadishmeri 

ne raste ngjarjesh emergjence ne keto sektore  2). Sigurimi i kushteve per zbatimin e legjislacionit ne lidhje me ruajtjen, mirembajtjen dhe monitorimin e dy landfilleve 

te mbetejeve te rezikshme ne ish Uzinen e plehrave azotike Fier dhe sode PVC  ne Vlore.

Standartete e politikes se percaktuar per detyrimet e legjislacionit vendas per sigurine ne pune, paisjeve dhe instalimeve elektrike dhe eneve nen  presion si dhe 

mareveshjeve nderkombetare per sigurine dhe shendetin.

-100 0 0

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Pergatitja e raporteve vjetore te deklarimit te te ardhurave nga industrite nxjerrese  me grupet e interesit, shoqerine civile, median vendase  ose te huaj.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Mbeshtetje  per vazhdimesine e nismes per transparence ne industrite  nxjerrese ALB-EITI

Barjera adminsitartive te reduktuara  ne kuader te transparences ne industrine nxjerrese.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi



 Produkti A

Viti Aktual

2014

3

mijëra lekë 25,000.0

mijëra lekë 8,333.33

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04562

 Produkti B

Viti Aktual

2014

40

mijëra lekë 480.0

mijëra lekë 12.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04563

 Produkti C

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 10,020.0

mijëra lekë 10,020.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04437

 Produkti D

Viti Aktual

2014

47

mijëra lekë 79,740.0

mijëra lekë 1,696.6

% ndryshimitSasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 81,750.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 1,739.36

Sasia Numer

2015 2016 2017

0 0 47

Përshkrimi
Aftesimi i punonjeseve dhe rritja e performences per permiresimin e standarteve  lidhur me sigurine e minierave dhe nderhyrjeve te shpetimit

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Standarte te permiresuar   ne kuader te sigurise  ne miniera dhe nderhyrjeve shpetuese .

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia 1

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Rikonstruksioni i ambienteve  laboratorike dhe ambjenteve te tjera ndihmese per te mundesuar kushte cilesore per aktivitetin  laboratorik.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Rikonstruksion i laboratorit dhe  mjedise ne IQT

Ambjent  me kushte te  permiresuar ne  mjedisin e laboratorit etj.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Cope

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Blerje paisje zyrash per te mundesuar zhvillimin normal te aktivitetit te institucionit.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Blerje  paisje  zyrash

Paisje per zyra.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia Numer

2015 2016 2017

0 0 0

Paisje laboratorike.

Përshkrimi
Blerje paisje laboratorike qe sherbejne per analiza te specializuara per karburantet .( naftes , gazit, dhe nenprodukteve te tjera)

Objektivat



% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04437

 Produkti E

Viti Aktual

2014

30

mijëra lekë 158,300.0

mijëra lekë 5,276.67

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04564

 Produkti F

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 8,000.0

mijëra lekë 8,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04565

 Produkti G

Viti Aktual

2014

10

mijëra lekë 2,000.0

mijëra lekë 200.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04566

 Produkti H

Viti Aktual

Përshkrimi
Blerje pasije zyrash per te permiresuar kushtet e punes ne instuticion.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Paisje zyre dhe kompjuterike

Paisje zyrash dhe kompjuterike

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Blerje paisje shpetimi dhe inspektimi per te mundesuar nderhyrjet ne kohe ne emergjenca si dhe parandalimin e  avarive ne miniera.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Paisje Shpetimi dhe Inspektimi

Paisje  shpetimi dhe inspektimi.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia 1

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Permiresimi  i kushteve te punes per aftesimin e punonjesve te  drejtorise se emergjencave dhe shpetimit ne miniera dhe kariera.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Rikonstruksion Palestre

Palester e rikonstruktuar

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 160,300.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 1,603.0

Sasia numer

2015 2016 2017

0 0 100

Përshkrimi
Rritja e performances se punonjesve ne mbeshtetje te sigurimit te standarteve cilesore.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Standarte te permiresuar ne kuader te  sigurimit te standarteve cilesore  ne treg.

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi



2014

13

mijëra lekë 500.0

mijëra lekë 38.46

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04567

 Produkti I

Viti Aktual

2014

50

mijëra lekë 24,000.0

mijëra lekë 480.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04437

 Produkti J

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04437

 Produkti K

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04566

 Produkti L

Përshkrimi
Blerje paisje zyrash dhe kompjuterike per permiresimin e kushteve te punes.

0 -99 -100

Paisje zyre dhe kompjuterike

Paisje zyrash

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 1.3 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 158,300.0 160,300.0 0.0

Shpenzime për njësi 158,300.0 1,603.0 0.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

0 100 0

Përshkrimi
Rritja e  profesionalizmit te punonjesve per   ofrimin e standarteve te kerkuara

Objektivat

 0) Sigurimi i kushteve per zbatimin e legjislacionit ne lidhje me ruajtjen, mirembajtjen dhe monitorimin e dy landfilleve te mbetejeve te rezikshme ne ish 

Uzinen e plehrave azotike Fier dhe sode PVC  ne Vlore. 1) Permiresim te standarteve tekniket ne fushen e kontrollit te cilesise se naftes e gazit e 

nenprodukteve te tyre, si dhe kushteve ne mjediset e laboratorit, ne sherbim te sigurise se produkteve per perdorim 2) Riambalazhim,depozitim  dhe 

ruajtja e  kimikateve te rezikshme,  gjendje ne ambientet e ish ndermarjeve te subjekteve shteterore ne varesi te MEI 3) Sigurimi i financimit , largim 

dhe eleminim ( shkatrrim  i rreth 80 ton) i kimikateve te rezikshme te cilat jane gjendje ne magazinat  e NFIM-it

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 2.5 -100

Shpenzime jashte projekteve

Standarte te permiresuar ne  kuader te  mbikqyrjes se tregut.

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 2.5 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 79,740.0 81,750.0 0.0

Shpenzime për njësi 1,696.6 1,739.36 0.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

47 47 0

Përshkrimi
Rritja profesionalizmit te punonjese sipas kushteve dhe standarteve .

Objektivat  1) Parandalimi i aksidenteve ne industrine minerare si dhe nderhyrja ne menyre efikase ne industrine minerare. 2) Sigurimi i kushteve per zbatimin e 

legjislacionit ne lidhje me ruajtjen, mirembajtjen dhe monitorimin e dy landfilleve te mbetejeve te rezikshme ne ish Uzinen e plehrave azotike Fier dhe 

sode PVC  ne Vlore. 3) Sigurimi i paisjeve per inspektimin e istalimeve te paisjeve elektrike dhe mbikqyrjen e tregut.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Standarte te permriresuar ne kuadre te rritjes se sigurise ne pune ne miniera dhe kariera.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Mbyllja e  galerive te minierave te braktisura  te kualifikuara si te rezikshme.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Mbyllje Minierash

Miniera te mbyllura.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Cope

2015 2016 2017

0 0 0



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04568

 Produkti M

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04569

 Produkti N

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04561

 Produkti O

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit 0 -100 0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 20,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 2,500.0 0.0 0.0

Sasia Cope

2015 2016 2017

8 0 0

Përshkrimi
Plotesimi sipas standarteve dhe normave te BE-se per tregues te analizave te karburanteve.

Objektivat

 0) Sigurimi i kushteve per zbatimin e legjislacionit ne lidhje me ruajtjen, mirembajtjen dhe monitorimin e dy landfilleve te mbetejeve te rezikshme ne ish 

Uzinen e plehrave azotike Fier dhe sode PVC  ne Vlore. 1) Permiresim te standarteve tekniket ne fushen e kontrollit te cilesise se naftes e gazit e 

nenprodukteve te tyre, si dhe kushteve ne mjediset e laboratorit, ne sherbim te sigurise se produkteve per perdorim 2) Riambalazhim,depozitim  dhe 

ruajtja e  kimikateve te rezikshme,  gjendje ne ambientet e ish ndermarjeve te subjekteve shteterore ne varesi te MEI 3) Sigurimi i financimit , largim 

dhe eleminim ( shkatrrim  i rreth 80 ton) i kimikateve te rezikshme te cilat jane gjendje ne magazinat  e NFIM-it

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Blerje paisje laboratorike

Paisje laboratorike

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 9,500.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 633.33 0.0 0.0

Sasia Cope

2015 2016 2017

15 0 0

Përshkrimi
Blerja e paisjeve dhe aparatuarave per drejtorine e emergjencave dhe shpetimit ne  miniera.

Objektivat  1) Parandalimi i aksidenteve ne industrine minerare si dhe nderhyrja ne menyre efikase ne industrine minerare. 2) Sigurimi i kushteve per zbatimin e 

legjislacionit ne lidhje me ruajtjen, mirembajtjen dhe monitorimin e dy landfilleve te mbetejeve te rezikshme ne ish Uzinen e plehrave azotike Fier dhe 

sode PVC  ne Vlore. 3) Sigurimi i paisjeve per inspektimin e istalimeve te paisjeve elektrike dhe mbikqyrjen e tregut.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Blerje paisje  dhe aparatura per emergjencen

Paisje dhe aparatura

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 9,800.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 4,900.0 0.0 0.0

Sasia Cope

2015 2016 2017

2 0 0

Përshkrimi
Blreje automjetesh per  grupin avaro shpetues.

Objektivat  1) Parandalimi i aksidenteve ne industrine minerare si dhe nderhyrja ne menyre efikase ne industrine minerare. 2) Sigurimi i kushteve per zbatimin e 

legjislacionit ne lidhje me ruajtjen, mirembajtjen dhe monitorimin e dy landfilleve te mbetejeve te rezikshme ne ish Uzinen e plehrave azotike Fier dhe 

sode PVC  ne Vlore. 3) Sigurimi i paisjeve per inspektimin e istalimeve te paisjeve elektrike dhe mbikqyrjen e tregut.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Blerje   automjet transporti per  grupin e Avaro shpetues

Automjete

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 700.0 0.0 500.0

Shpenzime për njësi 46.67 0.0 125.0

Sasia Cope

2015 2016 2017

15 0 4

Objektivat  1) Parandalimi i aksidenteve ne industrine minerare si dhe nderhyrja ne menyre efikase ne industrine minerare. 2) Sigurimi i kushteve per zbatimin e 

legjislacionit ne lidhje me ruajtjen, mirembajtjen dhe monitorimin e dy landfilleve te mbetejeve te rezikshme ne ish Uzinen e plehrave azotike Fier dhe 

sode PVC  ne Vlore. 3) Sigurimi i paisjeve per inspektimin e istalimeve te paisjeve elektrike dhe mbikqyrjen e tregut.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



 Projekti 04570

 Produkti P

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04571

 Produkti Q

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04572

 Produkti R

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04573

 Produkti S

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

Totali i Shpenzimeve 600.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 600.0 0.0 0.0

Sasia Cope

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi
Paisje per monitorimin  e ndotjes se ajrit ne magazinat dhe teritorin e NFIM.

Objektivat

 1) Permiresim kushtesh per ruajtje, mirembajtje e administrim te kimikateve te rrezikshme ne magazinat e NFIM, si dhe landfilleve ku jane depozituar 

mbetje te rrrezikshme respektivisht ish Uzinen e Plehrave Azotike Fier e ate te Sode PVC ne Vlore. 2) Organizimi i sistemit digjital i bazes  se te 

dhenave qe menaxhojne dhe administrojne kimikate te rezikshme dhe regjistrin e substancave dhe  preparateve te rezikshme qe prodhohen , tregtohen 

, importohen dhe eksportohen. 3) Sigurimi i kushteve per zbatimin e legjislacionit ne lidhje me ruajtjen, mirembajtjen dhe monitorimin e dy landfilleve te 

mbetejeve te rezikshme ne ish Uzinen e plehrave azotike Fier dhe sode PVC  ne Vlore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Blerje paisjesh per monitorim mjedisi.

Paisje digitale per testimin e gazeve ne mjedis.

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 400.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 200.0 0.0 0.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

2 0 0

Përshkrimi
Blerje dhe instalim i sistemit te vezhgimit me kamera i teritorit te NFIM; blerja dhe instalimi i sitemit rufeprites te depove te NFIM

Objektivat

 1) Permiresim kushtesh per ruajtje, mirembajtje e administrim te kimikateve te rrezikshme ne magazinat e NFIM, si dhe landfilleve ku jane depozituar 

mbetje te rrrezikshme respektivisht ish Uzinen e Plehrave Azotike Fier e ate te Sode PVC ne Vlore. 2) Organizimi i sistemit digjital i bazes  se te 

dhenave qe menaxhojne dhe administrojne kimikate te rezikshme dhe regjistrin e substancave dhe  preparateve te rezikshme qe prodhohen , tregtohen 

, importohen dhe eksportohen. 3) Sigurimi i kushteve per zbatimin e legjislacionit ne lidhje me ruajtjen, mirembajtjen dhe monitorimin e dy landfilleve te 

mbetejeve te rezikshme ne ish Uzinen e plehrave azotike Fier dhe sode PVC  ne Vlore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -36.8

Blerje dhe instalim i sistemit te sigurise.

Instalime sigurie

Sasia 0 0 50

Totali i Shpenzimeve 0 0 -5.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 11,600.0 11,600.0 11,000.0

Shpenzime për njësi 2,900.0 2,900.0 1,833.33

Sasia Numer subjektesh

2015 2016 2017

4 4 6

Përshkrimi
Riambalizim ne ambalazhe te sigurta i kimikateve te rezikshme , etiketimi, depozitimi dhe ruajtja.

Objektivat

 1) Permiresim kushtesh per ruajtje, mirembajtje e administrim te kimikateve te rrezikshme ne magazinat e NFIM, si dhe landfilleve ku jane depozituar 

mbetje te rrrezikshme respektivisht ish Uzinen e Plehrave Azotike Fier e ate te Sode PVC ne Vlore. 2) Organizimi i sistemit digjital i bazes  se te 

dhenave qe menaxhojne dhe administrojne kimikate te rezikshme dhe regjistrin e substancave dhe  preparateve te rezikshme qe prodhohen , tregtohen 

, importohen dhe eksportohen. 3) Sigurimi i kushteve per zbatimin e legjislacionit ne lidhje me ruajtjen, mirembajtjen dhe monitorimin e dy landfilleve te 

mbetejeve te rezikshme ne ish Uzinen e plehrave azotike Fier dhe sode PVC  ne Vlore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Grumbullim, etiketim, ambalazhim  depozitim dhe ruajtje e kimikateve te rezikshme.

Subjekte te pastruara nga kimikate te rezikshme.

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 1,666.67 0.0 0.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

3 0 0

Përshkrimi
Plotesimi i kushteve te punes te paisjeve ne mjediset laboratorike si dhe kondicionimi dhe aspirimi i ambientit.

Objektivat

 0) Sigurimi i kushteve per zbatimin e legjislacionit ne lidhje me ruajtjen, mirembajtjen dhe monitorimin e dy landfilleve te mbetejeve te rezikshme ne ish 

Uzinen e plehrave azotike Fier dhe sode PVC  ne Vlore. 1) Permiresim te standarteve tekniket ne fushen e kontrollit te cilesise se naftes e gazit e 

nenprodukteve te tyre, si dhe kushteve ne mjediset e laboratorit, ne sherbim te sigurise se produkteve per perdorim 2) Riambalazhim,depozitim  dhe 

ruajtja e  kimikateve te rezikshme,  gjendje ne ambientet e ish ndermarjeve te subjekteve shteterore ne varesi te MEI 3) Sigurimi i financimit , largim 

dhe eleminim ( shkatrrim  i rreth 80 ton) i kimikateve te rezikshme te cilat jane gjendje ne magazinat  e NFIM-it

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Permiresimi i kushteve ne laborator dhe ne mjediset e tjera te inspektoriatit

Kushte te permiresuara ne mjediset e laboratorit.



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04574

 Produkti T

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04590

 Produkti U

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04568

 Produkti V

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04569

 Produkti W

Përshkrimi
Sigurimi i paisjeve te domosdoshme per nderhyrje emergjente.

Objektivat

0 0 -100

Blerje paisje  dhe aparatura per emergjencen

Aparatura dhe paisje  per emergjence .

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 8,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 4,000.0 0.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

0 2 0

Përshkrimi
Permiresimi i infrastruktures per inspektimin.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 109.5

Blerje   automjet transporti per  grupin e Avaro shpetues

Automjete per grupin e inspektimit

Sasia 0 0 -75

Totali i Shpenzimeve 0 0 -47.6

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 4,200.0 2,200.0

Shpenzime për njësi 0.0 350.0 733.33

Sasia Cope

2015 2016 2017

0 12 3

Përshkrimi
Sigurimi i pajimeve mbrojtese personale per punonjesit e NFIM, ambalazheve dhe makineri e paisje ngarkim shkarkimi e transporti

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 25 -100

Pajime mbrojtese  personale, paisje transporti dhe ambalazhe

Pajime mbrojtje personale, ambalazhe  dhe makineri ngarkim shkarkimi.

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 25 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,200.0 1,500.0 0.0

Shpenzime për njësi 600.0 750.0 0.0

Sasia Numer

2015 2016 2017

2 2 0

Përshkrimi
Ruajtja dhe monitorimi i gjendjes se landfilleve.

Objektivat

 1) Permiresim kushtesh per ruajtje, mirembajtje e administrim te kimikateve te rrezikshme ne magazinat e NFIM, si dhe landfilleve ku jane depozituar 

mbetje te rrrezikshme respektivisht ish Uzinen e Plehrave Azotike Fier e ate te Sode PVC ne Vlore. 2) Organizimi i sistemit digjital i bazes  se te 

dhenave qe menaxhojne dhe administrojne kimikate te rezikshme dhe regjistrin e substancave dhe  preparateve te rezikshme qe prodhohen , tregtohen 

, importohen dhe eksportohen. 3) Sigurimi i kushteve per zbatimin e legjislacionit ne lidhje me ruajtjen, mirembajtjen dhe monitorimin e dy landfilleve te 

mbetejeve te rezikshme ne ish Uzinen e plehrave azotike Fier dhe sode PVC  ne Vlore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Ruajtje dhe mirmbajtje dhe monitorim 2 land fill mbetjetesh te rezikshme.

Landfill  te monitoruara

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04594

 Produkti X

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04595

 Produkti Y

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04597

 Produkti AA

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04598

 Produkti AB

Përshkrimi

0 0 0

Paisje per testimin e paisjeve teknike dhe mbikqyrjes se tregut

Paisje per Inspektim produktesh elektrike

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 10,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 2,500.0

Sasia Cope

2015 2016 2017

0 0 4

Përshkrimi
Blerje automjeteve per kryerjen e inspektimeve.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Automjete per kryerjen e inspektimeve.

Automjete

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 10,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 10,000.0 0.0

Sasia Cope

2015 2016 2017

0 1 0

Përshkrimi
Permiresimi i standarteve te punes ne terren nga ana e treguesve.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Digjitalizimi i stacioneve te karburantit ne shkalle vendi, per treguesit teknik.

Digjitalizimi i stacioneve te karburanteve

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 15,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 15,000.0 0.0

Sasia Cope

2015 2016 2017

0 1 0

Përshkrimi
Sigurimi i kushteve per kryerjen e analizave ne stacionet e karburanteve

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 28.6

Autolaborator per kryerjen e analizave te karburanteve.

Analiza te kryera ne vendin e punes.

Sasia 0 0 -22.2

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 8,500.0 8,500.0

Shpenzime për njësi 0.0 472.22 607.14

Sasia Cope

2015 2016 2017

0 18 14

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Mbeshtetje per Energjine

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 1). Mbeshtetja e programeve per mundesine e zhvillimit te energjise dhe specifikisht te mundesive dhe risqeve te zhvillimit te energjise berthamore.  2). Hartimin e  

Bilancit Energjetik bazuar ne perpunimi I informacionit sipas standarteve dhe regulloreve te statistikes se energjise te BE  3). Monitorimi I zbatimit te Kodit energjetik te 

Banesave  4). Monitorimi I kontratave koncesionale per HEC e vegjel  5). Studimi mbi rishikimin e kushteve dhe normave teknike  ne aktivitetet dhe impiantet e 

prodhimit , depozitimit, transportimit dhe tregtimit te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre, per arritjen e standardeve te sigurise ne nivelin e standardeve te BE  6). 

Rishikimi I kuadrit ligjor dhe institucional per regjimin e mbajtjes dhe menaxhimit te rezerves se sigurise  7). Raport vjetor mbi ndikimin ne mjedis nga aktivitetit ne 

sektorin hidrokarbur  8). Studimi mbi fuqizimin e infrastruktures se furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure  9). Monitorimi I SKE  10). Studimi mbi 

problematiken  e menaxhimit te energjise ne sektoret e ekonomise Shqiptare dhe permiresimin e ketij treguesi ne perputhje me kerkesat e BE.  11). Oponenca teknike 

per HEC e vegjel  12). Studimi mbi situaten dhe mundesite e zgjerimit te perdorimit te energjise diellore ne Shqiperi.  13). Monitorimi i parqeve me ere  14). Monitorimi 

i planit te veprimit te burimeve te rinovueshme dhe eficences se energjise  15). Studim gjeologjike-gjeofizike per ripercaktimin e rezervave te naftes dhe gazit ne 

 1). Mbeshtetja e programeve per mundesine e zhvillimit te energjise dhe specifikisht te mundesive dhe risqeve te zhvillimit te energjise berthamore.  2). Hartimin e  

Bilancit Energjetik bazuar ne perpunimi I informacionit sipas standarteve dhe regulloreve te statistikes se energjise te BE  3). Monitorimi I zbatimit te Kodit energjetik te 

Banesave  4). Monitorimi I kontratave koncesionale per HEC e vegjel  5). Studimi mbi rishikimin e kushteve dhe normave teknike  ne aktivitetet dhe impiantet e 

prodhimit , depozitimit, transportimit dhe tregtimit te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre, per arritjen e standardeve te sigurise ne nivelin e standardeve te BE  6). 

Rishikimi I kuadrit ligjor dhe institucional per regjimin e mbajtjes dhe menaxhimit te rezerves se sigurise  7). Raport vjetor mbi ndikimin ne mjedis nga aktivitetit ne 

sektorin hidrokarbur  8). Studimi mbi fuqizimin e infrastruktures se furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure  9). Monitorimi I SKE  10). Studimi mbi 

problematiken  e menaxhimit te energjise ne sektoret e ekonomise Shqiptare dhe permiresimin e ketij treguesi ne perputhje me kerkesat e BE.  11). Oponenca teknike 

per HEC e vegjel  12). Studimi mbi situaten dhe mundesite e zgjerimit te perdorimit te energjise diellore ne Shqiperi.  13). Monitorimi i parqeve me ere  14). Monitorimi 

i planit te veprimit te burimeve te rinovueshme dhe eficences se energjise  15). Studim gjeologjike-gjeofizike per ripercaktimin e rezervave te naftes dhe gazit ne 

 1). Mbeshtetja e programeve per mundesine e zhvillimit te energjise dhe specifikisht te mundesive dhe risqeve te zhvillimit te energjise berthamore.  2). Hartimin e  

Bilancit Energjetik bazuar ne perpunimi I informacionit sipas standarteve dhe regulloreve te statistikes se energjise te BE  3). Monitorimi I zbatimit te Kodit energjetik te 

Banesave  4). Monitorimi I kontratave koncesionale per HEC e vegjel  5). Studimi mbi rishikimin e kushteve dhe normave teknike  ne aktivitetet dhe impiantet e 

prodhimit , depozitimit, transportimit dhe tregtimit te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre, per arritjen e standardeve te sigurise ne nivelin e standardeve te BE  6). 

Raport vjetor mbi ndikimin ne mjedis nga aktivitetit ne sektorin hidrokarbur  7). Studimi mbi fuqizimin e infrastruktures se furnizimit me burime energjetike me baze 

hidrokarbure  8). Monitorimi I SKE  9). Studimi mbi problematiken  e menaxhimit te energjise ne sektoret e ekonomise Shqiptare dhe permiresimin e ketij treguesi ne 

perputhje me kerkesat e BE.  10). Oponenca teknike per HEC e vegjel  11). Studimi mbi situaten dhe mundesite e zgjerimit te perdorimit te energjise diellore ne 

Shqiperi.  12). Monitorimi i parqeve me ere  13). Monitorimi i planit te veprimit te burimeve te rinovueshme dhe eficences se energjise  14). Studim gjeologjike-

gjeofizike per ripercaktimin e rezervave te naftes dhe gazit ne perputhje me standartet e BE-se. Rekomandime konkrete per burime energjetike me baze hidrokarbure  

 1). Mbeshtetja e programeve per mundesine e zhvillimit te energjise dhe specifikisht te mundesive dhe risqeve te zhvillimit te energjise berthamore.

Hartimi i projekteve dhe aktiviteteve ne kuader te programit mbeshtetje per energjine eshte bere per realizimin e politikes se Qeverise ne kete sektor duke ju referuar 

kushteve aktuale te tij, por duke marre ne konsiderate edhe  detyrimet e percaktuara nga Sekretariati i Komunitetit te Energjise,detyrimeve te dhena ne  Direktivave te 

BE-se qe menaxhojne sektorin e energjise.

0 0 0

Politika e këtij programi konsiston në: zhvillimin e politikave dhe strategjive për zhvillimin e qendrueshem te sektorit te energjisë, ne zbatim te programit dhe 

prioriteteve te Qeverise, detyrave në zbatim të Traktatit per Krijimin e Komunitetit te Energjise e Direktivave të BE qe konsistojne ne plotësimin e kuadrit ligjor dhe 

institucional ne sektorin energjetik në përputhje me acquis communautaire; garantimin e një furnizimi të sigurt të ekonomisë me burime energjetike dhe për krijimin e 

kushteve të përshtatshme për nxitjen e zhvillimit të tregut të gazit natyror për të siguruar një zhvillim të shpejte dhe të qëndrueshëm ekonomik e social të vendit, si dhe 

për integrimin e vendit në BE; mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin eficent të burimeve natyrore tokësore dhe nëntokësore.

Programi konsiston në: krijimin e kushteve dhe mundesive per zhvillimin e politikave dhe strategjive për nje ecuri te qendrueshem dhe te sigurt  te sektorit te energjisë, 

ne zbatim te programit dhe prioriteteve te Qeverise. Kjo politike do te perqendrohet ne realizimin e detyrave në zbatim të Traktatit per Krijimin e Komunitetit te 

Energjise vecanerisht lidhur me ristrukturimin e tregut te energjise duke bere plotësimin e kuadrit ligjor dhe institucional ne sektorin energjetik në përputhje me acquis 

communautaire; garantimin e një furnizimi të vazhdueshem dhe te qendrueshem të ekonomisë me burime energjetike ,krijimin e kushteve të përshtatshme për nxitjen 

e zhvillimit të tregut të gazit natyror; mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin eficent të burimeve natyrore tokësore dhe nëntokësore.

Mbështetja e politikes se dhe prioriteteve te Qeverise per nje zhvillimi  të qëndrueshëm të ekonomisë nepermjet garantimit dhe furnizimit me burime të sigurta 

energjetike me kosto minimale. Pjese e rendesishme eshte edhe ruajtja e mjedisit nga efektet negative për shkak të zhvillimit të sektorit energjetik, diversifikimi i 

furnizimit me burime energjetike dhe integrimi në rrjetet energjetike rajonale dhe Europiane, duke nxitur investimet në këtë sektor. Nxitja dhe përdorimi i burimeve të 

rinovueshme si faktor për rritjen e sigurisë së furnizimit. Ne terma konkrete ky program synon: Do te arrihet furnizimi i panderprere i konsumatorit me energji elektrike. 

Ne vitin 2020 do te rritet perdorimi i energjise se rinovuar me 38% kundrejt vitit 1990. Ne vitin 2019 do te rritet eficenca e energjise me 9% referuar vitit 2009.

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 7,000.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 2,333.33

Sasia Cope

2015 2016 2017

0 0 3

Përshkrimi
Blerja e paisjeve per inspektimin dhe kontrollin  e tregut.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



 Projekti 04527

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 13,000.0

mijëra lekë 13,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04536

 Produkti B

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04544

 Produkti C

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04538

 Produkti D

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

Totali i Shpenzimeve 200.0 200.0 0.0

Shpenzime për njësi 200.0 200.0 0.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 0

Përshkrimi Do te realizohet nje studim, bazuar ne legjislacionin aktual, direktivat e BE si dhe sugjerimet e bera nga Traktati i Komunitetit te Energjise per te 

percaktuar rruget dhe mundesite me te mira per mbajtjen dhe menaxhimin e rezervave te sigurise per naften

Objektivat

 1) Rishikimi I kuadrit ligjor dhe institucional per regjimin e mbajtjes dhe menaxhimit te rezerves se sigurise 2) Rishikimi I kuadrit ligjor dhe institucional 

per regjimin e mbajtjes dhe menaxhimit te rezerves se sigurise 3) Raport vjetor mbi ndikimin ne mjedis nga aktivitetit ne sektorin hidrokarbur

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -50

Rishikimi I kuadrit ligjor dhe institucional per regjimin e mbajtjes dhe menaxhimit te rezerves se sigurise

Propozim Kuadri ligjor

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -50

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,000.0 1,000.0 500.0

Shpenzime për njësi 1,000.0 1,000.0 500.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Do te hartohet nje raport mbi prodhimin, konsumin e burimeve energjetike sipas standarteve te BE per hartimin e bilancit energjetik te vendit.

Objektivat  1) Hartimin e  Bilancit Energjetik bazuar ne perpunimi I informacionit sipas standarteve dhe regulloreve te statistikes se energjise te BE 2) Hartimin e  

Bilancit Energjetik bazuar ne perpunimi I informacionit sipas standarteve dhe regulloreve te statistikes se energjise te BE 3) Hartimin e  Bilancit 

Energjetik bazuar ne perpunimi I informacionit sipas standarteve dhe regulloreve te statistikes se energjise te BE

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -58.3

Hartimin e  Bilancit Energjetik bazuar ne perpunimi I informacionit sipas standarteve dhe regulloreve te statistikes se energjise te BE

Raport

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -58.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,200.0 1,200.0 500.0

Shpenzime për njësi 1,200.0 1,200.0 500.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Ne baze te kushteve dhe normave teknike qe aplikojne vendet e BE do te ndertohet manuali perkates per Shqiperine

Objektivat

 1) Studimi mbi rishikimin e kushteve dhe normave teknike  ne aktivitetet dhe impiantet e prodhimit , depozitimit, transportimit dhe tregtimit te naftes, 

gazit dhe nenprodukteve te tyre, per arritjen e standardeve te sigurise ne nivelin e standardeve te BE 2) Studimi mbi rishikimin e kushteve dhe normave 

teknike  ne aktivitetet dhe impiantet e prodhimit , depozitimit, transportimit dhe tregtimit te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre, per arritjen e 

standardeve te sigurise ne nivelin e standardeve te BE 3) Studimi mbi rishikimin e kushteve dhe normave teknike  ne aktivitetet dhe impiantet e 

prodhimit , depozitimit, transportimit dhe tregtimit te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre, per arritjen e standardeve te sigurise ne nivelin e 

standardeve te BE

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-4.6 0 -0.8

Studimi mbi rishikimin e kushteve dhe normave teknike  ne aktivitetet dhe impiantet e prodhimit , depozitimit, transportimit dhe tregtimit te n

Manual

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -4.6 0 -0.8

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 12,400.0 12,400.0 12,300.0

Shpenzime për njësi 12,400.0 12,400.0 12,300.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Do te krijohet i gjithe kuadri i nevojshme ligjor qe operon ne fushen e energjise berthamore ne perputhje me Direktivat e BE

Objektivat
 0) Mbeshtetja e programeve per mundesine e zhvillimit te energjise dhe specifikisht te mundesive dhe risqeve te zhvillimit te energjise berthamore. 1) 

Mbeshtetja e programeve per mundesine e zhvillimit te energjise dhe specifikisht te mundesive dhe risqeve te zhvillimit te energjise berthamore. 2) 

Mbeshtetja e programeve per mundesine e zhvillimit te energjise dhe specifikisht te mundesive dhe risqeve te zhvillimit te energjise berthamore. 3) 

Mbeshtetja e programeve per mundesine e zhvillimit te energjise dhe specifikisht te mundesive dhe risqeve te zhvillimit te energjise berthamore.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Mbeshtetje per mundesine e zhvillimit te Energjise berthamore

Kuader ligjor



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04539

 Produkti E

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04540

 Produkti F

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04541

 Produkti G

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04542

 Produkti H

Përshkrimi Ky raport do te permbaje te dhena mbi gjendjen ekzistuese te vendburimeve te naftes dhe te gazit, prospektet e reja ne blloqet e kerkimit, nje vleresim 

te te dhenave gjeologo-gjeofizike si dhe te dhena mbi rezeravt e naftes dhe gazit ne vendin tone.

Objektivat
 1) Studim gjeologjike-gjeofizike per ripercaktimin e rezervave te naftes dhe gazit ne perputhje me standartet e BE-se. Rekomandime konkrete per 

burime energjetike me baze hidrokarbure 2) Studim gjeologjike-gjeofizike per ripercaktimin e rezervave te naftes dhe gazit ne perputhje me standartet e 

BE-se. Rekomandime konkrete per burime energjetike me baze hidrokarbure 3) Mbeshtetja e programeve per mundesine e zhvillimit te energjise dhe 

specifikisht te mundesive dhe risqeve te zhvillimit te energjise berthamore.

0 0 0

Studim gjeologjike-gjeofizike per ripercaktimin e rezervave te naftes dhe gazit ne perputhje me standartet e BE-se. Rekomandime konkrete

Raport

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 400.0 400.0 400.0

Shpenzime për njësi 400.0 400.0 400.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Ky raport do te permbaje rekomandime konrete per te mbeshtetut nje zhvillim te shppejte dhe te qendrueshem te ekonomise duke shfrytezuar ne 

menyre eficente burimet energjetike ne vend.

Objektivat  1) Studimi mbi problematiken  e menaxhimit te energjise ne sektoret e ekonomise Shqiptare dhe permiresimin e ketij treguesi ne perputhje me 

kerkesat e BE. 2) Studimi mbi problematiken  e menaxhimit te energjise ne sektoret e ekonomise Shqiptare dhe permiresimin e ketij treguesi ne 

perputhje me kerkesat e BE. 3) Oponenca teknike per HEC e vegjel

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -25

Studimi mbi problematiken  e menaxhimit te energjise ne sektoret e ekonomise Shqiptare dhe permiresimin e ketij treguesi ne perputhje me

Raport

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -25

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 400.0 400.0 300.0

Shpenzime për njësi 400.0 400.0 300.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Ky raport do te permbaje te dhena mbi situaten aktuale te infrastruktures se furnizimit me nafte gaz (portuale, tokesore dhe interkonjeksionin), si dhe do 

te ofroje mundesi zgjerimi per te ardhmen ne menyre qe te garantohet  furnizim i vazhdueshem i tregut

Objektivat

 1) Studimi mbi fuqizimin e infrastruktures se furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 2) Studimi mbi fuqizimin e infrastruktures se 

furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure 3) Monitorimi I SKE

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 25 -60

Studimi mbi fuqizimin e infrastruktures se furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure

Raport

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 25 -60

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 400.0 500.0 200.0

Shpenzime për njësi 400.0 500.0 200.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Raporti do te permbaje te dhenat mbi gjendjen e mjedisit ne fushat e naftes dhe te gazit

Objektivat

 1) Raport vjetor mbi ndikimin ne mjedis nga aktivitetit ne sektorin hidrokarbur 2) Raport vjetor mbi ndikimin ne mjedis nga aktivitetit ne sektorin 

hidrokarbur 3) Studimi mbi fuqizimin e infrastruktures se furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Raport vjetor mbi ndikimin ne mjedis nga aktivitetit ne sektorin hidrokarbur

Raport

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04552

 Produkti I

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04553

 Produkti J

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04554

 Produkti K

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04555

 Produkti L

Përshkrimi

0 20 -33.3

Oponenca teknike per HEC-et e vegjel

Raport

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 20 -33.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,000.0 1,200.0 800.0

Shpenzime për njësi 1,000.0 1,200.0 800.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Ne kete raport do te permbahen te dhena dhe informacione qe lidhen me zbatimin e objektivave te percaktuara ne dokumentin e SKE-se, pas miratimit.

Objektivat

 1) Monitorimi I SKE 2) Monitorimi I SKE 3) Studimi mbi problematiken  e menaxhimit te energjise ne sektoret e ekonomise Shqiptare dhe permiresimin 

e ketij treguesi ne perputhje me kerkesat e BE.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -2.7 -26.4

Monitorimi i SKE

Raport

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 -2.7 -26.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,400.0 7,200.0 5,300.0

Shpenzime për njësi 7,400.0 7,200.0 5,300.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Ky raport do te permbaje te dhenat mbi zbatimin e kushteve te kontratave koncesionare nga operatoret qe ndertojne HEC-e te vegjel

Objektivat

 1) Monitorimi I kontratave koncesionale per HEC e vegjel 2) Monitorimi I kontratave koncesionale per HEC e vegjel 3) Monitorimi I kontratave 

koncesionale per HEC e vegjel

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -50

Monitorimi i kontratave koncesionale per HEC-et e vegjel

Raport

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -50

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 400.0 400.0 200.0

Shpenzime për njësi 400.0 400.0 200.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Ky raport do te permbaje te dhena mbi gjendjen aktuale lidhur me zbatimin e kushteve per perdorimin me eficience te energjise ne banesa.

Objektivat

 1) Monitorimi I zbatimit te Kodit energjetik te Banesave 2) Monitorimi I zbatimit te Kodit energjetik te Banesave 3) Monitorimi I zbatimit te Kodit 

energjetik te Banesave

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -16.7

Monitorimi i zbatimit te Kodit energjetik te Banesave

Raport

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -16.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 600.0 600.0 500.0

Shpenzime për njësi 600.0 600.0 500.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04556

 Produkti M

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04557

 Produkti N

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04559

 Produkti O

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit 0 0 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 200.0 200.0 200.0

Shpenzime për njësi 200.0 200.0 200.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Ky raport do te përmbaje te dhëna mbi situatën aktuale dhe mundësitë e shfrytëzimit te burimeve te erës ne vendin tone, si dhe do te ofroje mundësi 

zgjerimi ne te ardhmen për prodhimin e energjisë nëpërmjet parqeve te erës, ne menyre qe te forcohet siguria

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Monitorimi i parqeve me ere

Raport

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 200.0 200.0 200.0

Shpenzime për njësi 200.0 200.0 200.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Ky raport do te permbaje te dhena mbi gjendjen aktuale lidhur me zbatimin e kushteve per perdorimin me eficience te energjise ne vendin tone, si dhe 

shfrytezimin e energjive te rinovueshme per prodhimin e energjise.

Objektivat  1) Monitorimi i planit te veprimit te burimeve te rinovueshme dhe eficences se energjise 2) Monitorimi i planit te veprimit te burimeve te rinovueshme 

dhe eficences se energjise 3) Studim gjeologjike-gjeofizike per ripercaktimin e rezervave te naftes dhe gazit ne perputhje me standartet e BE-se. 

Rekomandime konkrete per burime energjetike me baze hidrokarbure

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -50

Monitorimi i planit te veprimit te burimeve te rinovueshme dhe eficences se energjise

Raport

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -50

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 400.0 400.0 200.0

Shpenzime për njësi 400.0 400.0 200.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Ky raport do te permbaje te dhena mbi mundesite e perdorimit te energjise diellore, vendin tone.

Objektivat

 1) Studimi mbi situaten dhe mundesite e zgjerimit te perdorimit te energjise diellore ne Shqiperi. 2) Studimi mbi situaten dhe mundesite e zgjerimit te 

perdorimit te energjise diellore ne Shqiperi. 3) Monitorimi i parqeve me ere

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -50

Studimi mbi situaten dhe mundesite e zgjerimit te perdorimit te energjise diellore ne Shqiperi

Raport

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -50

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 400.0 400.0 200.0

Shpenzime për njësi 400.0 400.0 200.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Ky raport do te permbaje vleresimet tekniko-mjedisore mbi projektet e ndertimit te HEC-eve ne vendin tone.

Objektivat

 1) Oponenca teknike per HEC e vegjel 2) Oponenca teknike per HEC e vegjel 3) Studimi mbi situaten dhe mundesite e zgjerimit te perdorimit te 

energjise diellore ne Shqiperi.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



Programi Mbeshtetje per Burimet Natyrore

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

B. Produktet e Programit

 Projekti 04436

 Produkti A

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 23,168.0

mijëra lekë 23,168.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04436

 Produkti B

Viti Aktual

2014 2015 2016 2017

Përshkrimi Hartimi i raportit per vleresimin e resurseve minerare per zona minerare te vecanta. Ne raport do te vleresohet sasia dhe cilesia e rezervave minerare 

me qellim promovimin e tyre, duke vleresuar mundesine e shfrytezimit te rezervave te vleresuara.

Objektivat

 0) Vleresimi i resurseve minerare. 1) Vleresimi i resurseve minerare. 2) Vleresimi i resurseve minerare. 3) Vleresimi i resurseve minerare.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

23.9 0 -0.2

Shpenzime jashte projekteve

Vleresimi i resurseve minerare

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 23.9 0 -0.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 28,700.0 28,700.0 28,636.0

Shpenzime për njësi 28,700.0 28,700.0 28,636.0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Raport monitorues per ujerat nentokesore

Përshkrimi Raporti permban te dhena teknike te marra gjate monitorimit periodik te ujerave nentokesore per zonat kryesore te vendit. Ne raport krahas te dhenave 

sasiore jepen edhe te dhena cilesore te ujerave.

Objektivat

 0)  Monitorimi i ujerave nentokesore. 1)  Monitorimi i ujerave nentokesore. 2)  Monitorimi i ujerave nentokesore. 3)  Monitorimi i ujerave nentokesore.

 1). Mbikqyrja e Shfrytezimit Efektiv te Pasurive Minerale.  2). Monitorimi i Fenomeneve Post Shfrytezimit dhe uzinave metalurgjike.  3). Promovimi i mineraleve te rinj 

dhe kerkime teknologjike dhe mjedisi.  4). Zonimi minerar.  5). Digjitalizimi i te dhenave te industrise minerare  6). Vazhdimi i mbylljes se minierave te shfrytezuara dhe 

jo efektive, privatizimi i aseteve.  7).  Monitorimi i ujerave nentokesore.  8). Vleresimi i resurseve minerare.  9). Administrim territori.  10). Vleresim i rrezikut gjeologjik.  

11).  Kryerja e studimeve dhe projekteve per emergjencat.  12). Hartimi dhe transmetimi i shpejte i gjeoinfomacionit.  13). Gjeotrashegimimia dhe Arkimetria.  14). 

Permiresimi i efeicences se energjise ne sistemin energjetik ne nivel republike.

 1). Mbikqyrja e Shfrytezimit Efektiv te Pasurive Minerale.  2). Monitorimi i Fenomeneve Post Shfrytezimit dhe uzinave metalurgjike.  3). Promovimi i mineraleve te rinj 

dhe kerkime teknologjike dhe mjedisi.  4). Zonimi minerar.  5). Digjitalizimi i te dhenave te industrise minerare.  6). Vazhdimi i mbylljes se minierave te shfrytezuara 

dhe jo efektive, privatizimi i aseteve.  7).  Monitorimi i ujerave nentokesore.  8). Vleresimi i resurseve minerare.  9). Administrim territori.  10). Vleresim i rrezikut 

gjeologjik.  11).  Kryerja e studimeve dhe projekteve per emergjencat.  12). Hartimi dhe transmetimi i shpejte i gjeoinfomacionit.  13). Gjeotrashegimimia dhe 

Arkimetria.

 1). Mbikqyrja e Shfrytezimit Efektiv te Pasurive Minerale.  2). Monitorimi i Fenomeneve Post Shfrytezimit dhe uzinave metalurgjike.  3). Promovimi i mineraleve te rinj 

dhe kerkime teknologjike dhe mjedisi.  4). Zonimi minerar.  5). Digjitalizimi i te dhenave te industrise minerare  6). Vazhdimi i mbylljes se minierave te shfrytezuara dhe 

jo efektive, privatizimi i aseteve.  7).  Monitorimi i ujerave nentokesore.  8). Vleresimi i resurseve minerare.  9). Administrim territori.  10). Vleresim i rrezikut gjeologjik.  

11).  Kryerja e studimeve dhe projekteve per emergjencat.  12). Hartimi dhe transmetimi i shpejte i gjeoinfomacionit.  13). Gjeotrashegimimia dhe Arkimetria.

 1). Mbikqyrja e Shfrytezimit Efektiv te Pasurive Minerale.  2). Monitorimi i Fenomeneve Post Shfrytezimit dhe uzinave metalurgjike.  3). Promovimi i mineraleve te rinj 

dhe kerkime teknologjike dhe mjedisi.  4). Zonimi minerar.  5). Digjitalizimi i te dhenave te industrise minerare  6). Vazhdimi i mbylljes se minierave te shfrytezuara dhe 

jo efektive, privatizimi i aseteve.  7).  Monitorimi i ujerave nentokesore.  8). Vleresimi i resurseve minerare.  9). Administrim territori.  10). Vleresim i rrezikut gjeologjik.  

11).  Kryerja e studimeve dhe projekteve per emergjencat.  12). Hartimi dhe transmetimi i shpejte i gjeoinfomacionit.  13). Gjeotrashegimimia dhe Arkimetria.

Shpenzime jashte projekteve

Kryerja e studimeve dhe projekteve te rendesishme ne fushen e gjeoshkencave dhe realizmit te detyrave funksionale te institucioneve minerare, ne mbeshtetje te 

zhvillimit te qendrueshem te Industrise Minerare, miqesore me mjedisn te çertifikuar nga komuniteti. Ky program perfshin teresine e aktiviteteve te Mbikqyrjes dhe 

Monitorimit minerar, te ujrave nentokesore e terrenit, parandalimit te rrezikut minerar, mbylljes se objekteve minerare e gjeologjike, mbrojtjen dhe reabilitimin e 

mjedisit ne zonat minerare te shfrytezuara dhe realizimit te procedurave per privatizimin te aseteve, konservimi  i aseteve qe kane mundesi rihapje ne te ardhmen.

Kryerja e studimeve dhe projekteve te rendesishme ne fushen e gjeoshkencave dhe realizmit te detyrave funksionale te institucioneve minerare, ne mbeshtetje te 

zhvillimit te qendrueshem te Industrise Minerare, miqesore me mjedisn te çertifikuar nga komuniteti. Ky program perfshin teresine e aktiviteteve te Mbikqyrjes dhe 

Monitorimit minerar, te ujrave nentokesore e terrenit, parandalimit te rrezikut minerar, mbylljes se objekteve minerare e gjeologjike, mbrojtjen dhe reabilitimin e 

mjedisit ne zonat minerare te shfrytezuara dhe realizimit te procedurave per privatizimin te aseteve, konservimi  i aseteve qe kane mundesi rihapje ne te ardhmen.

Nepermjet realizimit te politikave te promovimit, mbikqyrjes, monitorimeve ne fushen e gjeologjise, minierave, ambientit, ujerave, etj., te jepen alternativa e mundesi 

per nje zhvillim te qendrueshem, rritje te eksporteve dhe punesimit, si dhe te krijohet baza e infomacionit dhe rekomandimeve, qe i sherbejne vendimarrjes, te 

realizohet shfrytezim racional i rezervave minerare, te garantohet nje mjedis i paster minerar e te vleresohet rreziku minerar. Te garantohet nje mbyllje e sigurte e 

objekteve minerare dhe konservim real i burimeve qe mund te rihapen dhe likuidimi i aseteve te ndermarrjeve te mbyllura.



1

mijëra lekë 37,650.0

mijëra lekë 37,650.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04436

 Produkti C

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 44,450.0

mijëra lekë 44,450.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04436

 Produkti D

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 25,747.0

mijëra lekë 25,747.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04436

 Produkti E

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 29,755.0

mijëra lekë 29,755.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04436

 Produkti F

Përshkrimi
Raporti do te permbaje te dhena te plota shkencore mbi gjeotrashegimnine dhe arkimetrine ne zona te vecanta te vendit tone.

4 0 -0.3

Shpenzime jashte projekteve

Raport mbi gjeotrashegimnine dhe arkimetrine

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 4 0 -0.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 30,935.0 30,935.0 30,834.0

Shpenzime për njësi 30,935.0 30,935.0 30,834.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Hartimi i informacionit gjeologjik duke krijuar mundesine per ransmetimin e shpejte te tij per qellime perdorimi nga institucionet e interesuara per kete 

informacion.

Objektivat

 0) Hartimi dhe transmetimi i shpejte i gjeoinfomacionit. 1) Hartimi dhe transmetimi i shpejte i gjeoinfomacionit. 2) Hartimi dhe transmetimi i shpejte i 

gjeoinfomacionit. 3) Hartimi dhe transmetimi i shpejte i gjeoinfomacionit.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-16.8 0 -0.3

Shpenzime jashte projekteve

Informacioni gjeologjik

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -16.8 0 -0.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 21,433.0 21,433.0 21,358.0

Shpenzime për njësi 21,433.0 21,433.0 21,358.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Hartimi i raportit per vleresimin e rreziqeve te mundshme gjeologjike ne zona te vecanta te vendit, zona per te cilat ka te dhena per rreziqe te 

mundshme gjeologjike.

Objektivat

 0) Vleresim i rrezikut gjeologjik. 1) Vleresim i rrezikut gjeologjik. 2) Vleresim i rrezikut gjeologjik. 3) Vleresim i rrezikut gjeologjik.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-34.5 4 -0.4

Shpenzime jashte projekteve

Vleresimi i rrezikut gjeologjik

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -34.5 4 -0.4

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 29,108.0 30,260.0 30,130.0

Shpenzime për njësi 29,108.0 30,260.0 30,130.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Hartimi i raportit dhe hartave digjitale perkatese, specifike, ne sherbim te mireadministrimit te territorit ne rajone te vecanta te vendit.

Objektivat

 0) Administrim territori. 1) Administrim territori. 2) Administrim territori. 3) Administrim territori.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

15.1 0 -0.3

Shpenzime jashte projekteve

Administrimi i territorit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 15.1 0 -0.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 43,333.0 43,333.0 43,214.0

Shpenzime për njësi 43,333.0 43,333.0 43,214.0

Sasia cope 1 1 1



Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04436

 Produkti G

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 2,152.0

mijëra lekë 2,152.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04497

 Produkti H

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 7,000.0

mijëra lekë 7,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04498

 Produkti I

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 9,000.0

mijëra lekë 9,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04499

49.3 7.1 -9.7

Vazhdimi i mbylljes se minierave te shfrytezuara dhe jo efektive

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 49.3 7.1 -9.7

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 13,440.0 14,400.0 13,000.0

Shpenzime për njësi 13,440.0 14,400.0 13,000.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Raporti do te permbaje realizimin e procedurave dhe proceset e zbatimit te projekteve te hapjes, pergatitjes, shfrytezimit, realizimit te investimeve, etj., 

ne objektet minerare e pepunuese te minealeve.

Objektivat

 0) Mbikqyrja e Shfrytezimit Efektiv te Pasurive Minerale. 1) Mbikqyrja e Shfrytezimit Efektiv te Pasurive Minerale. 2) Mbikqyrja e Shfrytezimit Efektiv te 

Pasurive Minerale. 3) Mbikqyrja e Shfrytezimit Efektiv te Pasurive Minerale.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-28.6 0 -20

Mbikqyrja e shfrytezimit efektiv te burimeve natyrore

Raport vleresues per zhvillimin e veprimtarise minerare

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -28.6 0 -20

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,000.0 5,000.0 4,000.0

Shpenzime për njësi 5,000.0 5,000.0 4,000.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Evidentimi i problematikave te minierave te mbyllura, lidhur me rreziqet minerare. Evidentimi, monitorimi dhe rehabilitimi i minierave te mbyllura afer 

zonave dhe qendrave kryesore te populluara.

Objektivat

 0) Monitorimi i Fenomeneve Post Shfrytezimit dhe uzinave metalurgjike. 1) Monitorimi i Fenomeneve Post Shfrytezimit dhe uzinave metalurgjike. 2) 

Monitorimi i Fenomeneve Post Shfrytezimit dhe uzinave metalurgjike. 3) Monitorimi i Fenomeneve Post Shfrytezimit dhe uzinave metalurgjike.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

111.8 0 -0.2

Monitorimi i fenomeneve te post shfrytezimit dhe uzinave metalurgjike

Raport monitorues i veprimtarise minerare

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 111.8 0 -0.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,559.0 4,559.0 4,548.0

Shpenzime për njësi 4,559.0 4,559.0 4,548.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Studimet dhe projektet do te permbajne te dhenat e nevojshme per eleminimin ose parandalimin e emergjencave te ndryshme civile, ne zbatim te 

kerkesave te Pushtetit Qendror ose atij lokal.

Objektivat

 0)  Kryerja e studimeve dhe projekteve per emergjencat. 1)  Kryerja e studimeve dhe projekteve per emergjencat. 2)  Kryerja e studimeve dhe 

projekteve per emergjencat. 3)  Kryerja e studimeve dhe projekteve per emergjencat.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 5.1 -0.1

Shpenzime jashte projekteve

Studime dhe projekte per emergjencat

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 5.1 -0.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 7,642.0 8,030.0 8,020.0

Shpenzime për njësi 7,642.0 8,030.0 8,020.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Objektivat

 0) Gjeotrashegimimia dhe Arkimetria. 1) Gjeotrashegimimia dhe Arkimetria. 2) Gjeotrashegimimia dhe Arkimetria. 3) Gjeotrashegimimia dhe 

Arkimetria.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



 Produkti K

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 39,778.0

mijëra lekë 39,778.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04500

 Produkti L

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 3,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04503

 Produkti M

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 2,000.0

mijëra lekë 2,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04505

 Produkti N

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 2,500.0

mijëra lekë 2,500.0

% ndryshimitSasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 2,500.0 1,000.0

Shpenzime për njësi 2,000.0 2,500.0 1,000.0

Sasia numer

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Programet minerare do te permbajne zonat minerare per te cilat parashikohet tenderimi dhe dhenia e lejeve minerare per periudhen 2015-2017.

Objektivat

 0) Zonimi minerar. 1) Zonimi minerar. 2) Zonimi minerar. 3) Zonimi minerar.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -50

Zonimi minerar

Programi 3 vjecar dhe vjetor minerar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 -50

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 2,000.0 1,000.0

Shpenzime për njësi 2,000.0 2,000.0 1,000.0

Sasia numer

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi Studimi permban drejtimet kryesore ne procesin e promovimit te mineraleve, programimi i shtetit per mundesine e zhvillimit te sektorit minerar, duke 

synyar per rritjen e shkalles se shfrytezimit dhe numrit te minerave qe shfrytezohen.

Objektivat

 0) Promovimi i mineraleve te rinj dhe kerkime teknologjike dhe mjedisi. 1) Promovimi i mineraleve te rinj dhe kerkime teknologjike dhe mjedisi. 2) 

Promovimi i mineraleve te rinj dhe kerkime teknologjike dhe mjedisi. 3) Promovimi i mineraleve te rinj dhe kerkime teknologjike dhe mjedisi.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-33.3 -25 -33.3

Promovimi i mineraleve te rinj

Studim promovues per mineralet e rinj

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -33.3 -25 -33.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,000.0 1,500.0 1,000.0

Shpenzime për njësi 2,000.0 1,500.0 1,000.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Perditesimi dhe mirembajtja e data base me te dhenat e industrise minerare te vendit.

Objektivat

 0) Digjitalizimi i te dhenave te industrise minerare 1) Digjitalizimi i te dhenave te industrise minerare. 2) Digjitalizimi i te dhenave te industrise minerare 

3) Digjitalizimi i te dhenave te industrise minerare

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-44.7 -4.5 -48.3

Digjitalizimi i te dhenave te industrise minerare

Data base, perditesimi dhe mirembajtja e tij

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve -44.7 -4.5 -48.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 22,000.0 21,000.0 10,860.0

Shpenzime për njësi 22,000.0 21,000.0 10,860.0

Sasia cope

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Mbyllja e objekteve minerare te shfrytezuara per ti bere ato te parrezikshme per banoret e zones perreth.

Objektivat  0) Vazhdimi i mbylljes se minierave te shfrytezuara dhe jo efektive, privatizimi i aseteve. 1) Vazhdimi i mbylljes se minierave te shfrytezuara dhe jo 

efektive, privatizimi i aseteve. 2) Vazhdimi i mbylljes se minierave te shfrytezuara dhe jo efektive, privatizimi i aseteve. 3) Vazhdimi i mbylljes se 

minierave te shfrytezuara dhe jo efektive, privatizimi i aseteve.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Objekte te mbyllura



% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04518

 Produkti O

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 18,000.0

mijëra lekë 18,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

C.16 Kodi i Grupit 94

Misioni

Programet

Titulli Emri Pershkrimi

01110

04760

06180

Programi Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Zhvillimi i Turizmit Programi i zhvillimit te turizmit mbeshtetet ne  strategjine sektoriale   të turizmit, planin e saj te veprimit si 

dhe te masave ne strategjite ndersektoriaje. Përmirësimi në vazhdimësi i kuadrit ligjor për turizmin me 

fokus  harmonizimin e tij me politikat e qeverisë; përmirësimi i klimës së biznesit etj. MZHUT ne 

bashkepunim me pushtetin vendor, synon ruajtjen, zhvillimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore dhe 

natyrore për të përmirësuar cilësinë e produktit turistik, rritjen e cilesise se sherbimeve turistike, mbrojtjen 

e konsumatorit etj.

Planifikimi Urban dhe Strehimi Harton, mbështet dhe monitoron proceset planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e 

kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit; promovon dhe monitoron projektet për  zhvillimin e zonës 

bregdetare; harton, mbështet zbatimin dhe monitoron politika per strehimin;  mbështet nëpërmjet 

studimeve zbatimin e politikave kombëtare dhe rajonale për depotizimin e mbetjeve urbane; kryen proçesin 

e legalizimit dhe përpunimit të informacionit tekniko ligjor për ndërtimet informale dhe siguron financime per 

realizimin e politikave të programit.

Krijimi i nje mjedisi institucional, ekonomik e social per zhvilimin e qendrueshem te kontrollit te territorit, planifikimin dhe zhvillimin urban, administrimin e tokes, 

strehimin, mbetjet urbane dhe legalizimin e integrimin e zonave informale. Hartimi i politikave dhe strategjive  qe synojne rritjen e kontrollit mbi efektivitetin e perdorimit 

te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e MZHUT-se dhe institucionet e varesise, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe kerkesat ne kuader te procesit te 

integrimit. Zhvillimi dhe koordinimi i burimeve njerezore per hartimin dhe zbatimin e politikave qe synojne modernizimin dhe zbatimin e kuadrit ligjor ne fushen e 

zhvillimit urban dhe te turizmit.

Me anë të këtij programi synohet të arrihet një mbulim sa më eficent I nevojave për një mbarëvajtje sa më të mirë të punës brenda institucionit. Si dhe realizimin e 

misionit që ka MZHUT brenda fushës që mbulon. Mbulimi dhe pjesmarrja e strukturave përkatëse brenda MZHUT në aktivitetet dhe trajnimet brenda dhe jashtë vendit 

është një tjetër element  i rëndësishëm në këtë program.

-100 0 0

Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit

MZHUT, në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi, ka për mision të hartojë dhe të zbatojë politika që synojnë modernizimin dhe zbatimin e 

kuadrit ligjor në fushën e zhvillimit urban dhe të turizmit.   Në përputhje me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 344, datë 9.10.2013 ¿Për përcaktimin e 

fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit¿, ushtron veprimtarinë e saj në fushen e:  1. Planifikimit e të zhvillimit 

urban, administrimit të tokës dhe zhvillimit të qendrueshëm e kontrollit të territorit. 2. Zhvillimit të qendrueshëm të turizmit. 3. Strehimit. 4. Legalizimit e të 

integrimit të zonave dhe ndërtimeve informale.  5. Mbetjeve urbane në lidhje me planifikimit territorial. 

Planifikimi, Menaxhimi dhe 

Administrimi

Me anë të këtij programi synohet të arrihet një mbulim sa më eficent I nevojave për një mbarëvajtje sa më 

të mirë të punës brenda institucionit. Si dhe realizimin e misionit që ka MZHUT brenda fushës që mbulon. 

Mbulimi dhe pjesmarrja e strukturave përkatëse brenda MZHUT në aktivitetet dhe trajnimet brenda dhe 

jashtë vendit është një tjetër element  i rëndësishëm në këtë program.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia nr

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi Bilanc energjetik i permiresuar, monitorim i kontratave koncesionare te HEC, evidentimi i problematikave te menaxhimit te energjise ne sektorin e 

ekonomise, etj.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-20 25 -60

Mbeshtetje per energjine

Sistemi energjetik i permiresuar

Totali i Shpenzimeve -20 25 -60

Shpenzime për njësi



Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 04438

 Produkti A

Viti Aktual

2014

147

mijëra lekë 174,180.0

mijëra lekë 1,184.9

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04502

 Produkti B

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 5,000.0

mijëra lekë 5,000.0

Totali i Shpenzimeve 40,000.0 100,000.0 70,000.0

Shpenzime për njësi 40,000.0 100,000.0 70,000.0

Sasia Nr. godinash

2015 2016 2017

1 1 1

Përshkrimi
Permiresimi i ambjenteve te MZHUT

Objektivat

 0) Permiresimi i kushteve te punes se administrates se MZHUT nepermjet rikonstruksionit te 2% te ambjenteve te MZHUT dhe permiresimit te 19% te 

infrastruktures se tenologjise se informacionit dhe 24% te asaj akomoduese 1) Permiresimi i kushteve te punes se administrates se MZHUT nepermjet 

rikonstruksionit te 19% te ambjenteve te MZHUT dhe permiresimit te 41% te infrastruktures se tenologjise se informacionit dhe 38% te asaj 

akomoduese 2) Permiresimi i kushteve te punes se administrates se MZHUT nepermjet rikonstruksionit te 47% te ambjenteve te MZHUT dhe 

permiresimit te 20% te infrastruktures se tenologjise se informacionit dhe 19% te asaj akomoduese 3) Permiresimi i kushteve te punes se administrates 

se MZHUT nepermjet rikonstruksionit te 33% te ambjenteve te MZHUT dhe permiresimit te 20% te infrastruktures se tenologjise se informacionit dhe 

19% te asaj akomoduese

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

26.9 0.5 0

Permiresimi i kushteve te punes se administrates se MZHUT

Godine e rikonstruktuar

Sasia -20.4 0 0

Totali i Shpenzimeve 1 0.5 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 175,876.0 176,700.0 176,700.0

Shpenzime për njësi 1,503.21 1,510.26 1,510.26

Sasia Nr. punonjesish

2015 2016 2017

117 117 117

Administrate funksionale e MZHUT

Përshkrimi
Miremenaxhimi i fondeve per paga, sigurime, dhe mallra e sherbime per funksionimin normal te administrates se MZHUT

Objektivat

 0) Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale te MZHUT kryesisht te studimit, hartimit dhe miratimit te 15 ligjeve dhe 

akteve nenligjore, miremenaxhimin e fondeve te MZHUT kryesisht nepermjet auditimit te brendshem te 50% te institucioneve te vartesise me frekuence 

cdo 2 vjet 1) Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale te MZHUT kryesisht te studimit, hartimit dhe miratimit te 5 

ligjeve dhe akteve nenligjore, miremenaxhimin e fondeve te MZHUT kryesisht nepermjet auditimit te brendshem te 50% te institucioneve te vartesise 

me frekuence cdo 2 vjet 2) Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale te MZHUT kryesisht te studimit, hartimit dhe 

miratimit te 6 ligjeve dhe akteve nenligjore, miremenaxhimin e fondeve te MZHUT kryesisht nepermjet auditimit te brendshem te 50% te institucioneve 

te vartesise me frekuence cdo 2 vjet 3) Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale te MZHUT kryesisht te studimit, 

hartimit dhe miratimit te 6 ligjeve dhe akteve nenligjore, miremenaxhimin e fondeve te MZHUT kryesisht nepermjet auditimit te brendshem te 50% te 

institucioneve te vartesise me frekuence cdo 2 vjet

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

 1). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale te MZHUT kryesisht te studimit, hartimit dhe miratimit te 15 ligjeve dhe akteve 

nenligjore, miremenaxhimin e fondeve te MZHUT kryesisht nepermjet auditimit te brendshem te 50% te institucioneve te vartesise me frekuence cdo 2 vjet  2). 

Permiresimi i kushteve te punes se administrates se MZHUT nepermjet rikonstruksionit te 2% te ambjenteve te MZHUT dhe permiresimit te 19% te infrastruktures se 

tenologjise se informacionit dhe 24% te asaj akomoduese  3). Hartimi i TOR te studimit te planit te pergjithshem kombetar

 1). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale te MZHUT kryesisht te studimit, hartimit dhe miratimit te 5 ligjeve dhe akteve 

nenligjore, miremenaxhimin e fondeve te MZHUT kryesisht nepermjet auditimit te brendshem te 50% te institucioneve te vartesise me frekuence cdo 2 vjet  2). 

Permiresimi i kushteve te punes se administrates se MZHUT nepermjet rikonstruksionit te 19% te ambjenteve te MZHUT dhe permiresimit te 41% te infrastruktures 

se tenologjise se informacionit dhe 38% te asaj akomoduese

 1). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale te MZHUT kryesisht te studimit, hartimit dhe miratimit te 6 ligjeve dhe akteve 

nenligjore, miremenaxhimin e fondeve te MZHUT kryesisht nepermjet auditimit te brendshem te 50% te institucioneve te vartesise me frekuence cdo 2 vjet  2). 

Permiresimi i kushteve te punes se administrates se MZHUT nepermjet rikonstruksionit te 47% te ambjenteve te MZHUT dhe permiresimit te 20% te infrastruktures 

se tenologjise se informacionit dhe 19% te asaj akomoduese

 1). Sigurimi i sherbimeve baze per realizimin efektiv te pergjegjesive funksionale te MZHUT kryesisht te studimit, hartimit dhe miratimit te 6 ligjeve dhe akteve 

nenligjore, miremenaxhimin e fondeve te MZHUT kryesisht nepermjet auditimit te brendshem te 50% te institucioneve te vartesise me frekuence cdo 2 vjet  2). 

Permiresimi i kushteve te punes se administrates se MZHUT nepermjet rikonstruksionit te 33% te ambjenteve te MZHUT dhe permiresimit te 20% te infrastruktures 

se tenologjise se informacionit dhe 19% te asaj akomoduese

Arritja e standardeve te kërkuara per menaxhimin me pergjegjshmeri, përkushtim dhe transparence te burimeve  njerezore, dhe financiare per hartimin dhe 

harmonizimin e politikave sektoriale e ndersektoriale ne fushen e zhvillimit urban dhe turizmit.

Permiresimi i performances se menaxhimit financiar te MZHUT sipas treguesve te PEFA, pershtatja me teknologjine bashkekohore, thithja e kapaciteteve te reja dhe 

permiresimi i infrastruktures se sherbimit, per te sistemuar punonjesit e institucionit ne ambiente komode me nje dendesi jo me shume se 1 person per 3m2, 

permiresimi i metejshem i infrastruktures ligjore, per ta sjelle ate ne nivelet e kerkuara nga BE 

Shpenzime jashte projekteve

zhvillimit urban dhe te turizmit.



% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04504

 Produkti C

Viti Aktual

2014

110

mijëra lekë 3,582.0

mijëra lekë 32.56

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04506

 Produkti D

Viti Aktual

2014

210

mijëra lekë 4,418.0

mijëra lekë 21.04

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04507

 Produkti E

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 14,000.0

mijëra lekë 14,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Planifikimi Urban dhe Strehimi

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

-100 0 0

Harton, mbështet dhe monitoron proceset planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit; promovon dhe 

monitoron projektet për  zhvillimin e zonës bregdetare; harton, mbështet zbatimin dhe monitoron politika per strehimin;  mbështet nëpërmjet studimeve zbatimin e 

politikave kombëtare dhe rajonale për depotizimin e mbetjeve urbane; kryen proçesin e legalizimit dhe përpunimit të informacionit tekniko ligjor për ndërtimet informale 

dhe siguron financime per realizimin e politikave të programit.

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia Nr. plani

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Plani i pergjithshem kombetar i planifikimit te territoreve, faza e pare

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

137.7 25 33.3

Studimi i planit te pergjithshem kombetar

Plani i pergjithshem kombetar

Sasia -4.8 -60 -25

Totali i Shpenzimeve 126.3 -50 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 5,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 50.0 62.5 83.33

Sasia Nr.pajisje zyre

2015 2016 2017

200 80 60

Përshkrimi
Pajisje zyre te blera me qellim plotesimin e nevojave funksionale te administrates se MZHUT

Objektivat

 0) Permiresimi i kushteve te punes se administrates se MZHUT nepermjet rikonstruksionit te 2% te ambjenteve te MZHUT dhe permiresimit te 19% te 

infrastruktures se tenologjise se informacionit dhe 24% te asaj akomoduese 1) Permiresimi i kushteve te punes se administrates se MZHUT nepermjet 

rikonstruksionit te 19% te ambjenteve te MZHUT dhe permiresimit te 41% te infrastruktures se tenologjise se informacionit dhe 38% te asaj 

akomoduese 2) Permiresimi i kushteve te punes se administrates se MZHUT nepermjet rikonstruksionit te 47% te ambjenteve te MZHUT dhe 

permiresimit te 20% te infrastruktures se tenologjise se informacionit dhe 19% te asaj akomoduese 3) Permiresimi i kushteve te punes se administrates 

se MZHUT nepermjet rikonstruksionit te 33% te ambjenteve te MZHUT dhe permiresimit te 20% te infrastruktures se tenologjise se informacionit dhe 

19% te asaj akomoduese

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

104.7 0 15.4

Permiresimi i infrastruktures akomoduese ne sherbim te punonjesve te MZHUT

Pajisje dhe orendi zyre

Sasia 36.4 -50 -13.3

Totali i Shpenzimeve 179.2 -50 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 10,000.0 5,000.0 5,000.0

Shpenzime për njësi 66.67 66.67 76.92

Sasia Nr.pajisjesh TIK

2015 2016 2017

150 75 65

Përshkrimi
Pajisje dhe aksesore TIK te blera me qellim plotesimin e nevojave funksionale te administrates

Objektivat

 0) Permiresimi i kushteve te punes se administrates se MZHUT nepermjet rikonstruksionit te 2% te ambjenteve te MZHUT dhe permiresimit te 19% te 

infrastruktures se tenologjise se informacionit dhe 24% te asaj akomoduese 1) Permiresimi i kushteve te punes se administrates se MZHUT nepermjet 

rikonstruksionit te 19% te ambjenteve te MZHUT dhe permiresimit te 41% te infrastruktures se tenologjise se informacionit dhe 38% te asaj 

akomoduese 2) Permiresimi i kushteve te punes se administrates se MZHUT nepermjet rikonstruksionit te 47% te ambjenteve te MZHUT dhe 

permiresimit te 20% te infrastruktures se tenologjise se informacionit dhe 19% te asaj akomoduese 3) Permiresimi i kushteve te punes se administrates 

se MZHUT nepermjet rikonstruksionit te 33% te ambjenteve te MZHUT dhe permiresimit te 20% te infrastruktures se tenologjise se informacionit dhe 

19% te asaj akomoduese

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

700 150 -30

Permiresimi i infrastruktures se teknologjise se informacionit dhe komunikimit

Pajisje dhe aksesore te teknologjise se informacionit dhe komunikimit

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 700 150 -30

Shpenzime për njësi



Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 04455

 Produkti A

Viti Aktual

2014

0

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia numer dokumenti

2015 2016 2017

1 1 0

Dokumenti i Planit te Pergjitheshem Kombetar

Përshkrimi Ekspertize per procesin e hartimit te Planit te Pergjithshem Kombetar ku jane integruar dhe Plani i Integruar Nder Sektorial i Bregdetit dhe Plani i 

pergjithshem i Integruar i Zones Ekonomike Tirane-Durres.

Objektivat

 0) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nepermjet hartimit 

te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit 1) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me 

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit si dhe 

Planit të Përgjithshëm të Integruar të Zonës Ekonomike Tiranë-Durrës.   2) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim 

sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për 

Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës 3) Sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit 

nepermjet zbatimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të 

Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës

 1). Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nepermjet hartimit te Planit të 

Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit  2). Të siguroje kushtet per strehimin e rreth 50% te familjeve qe kane lidhur kontrate kreditimi 

me BKT-ne dhe rreth 658 familjeve (71%) në 922 banesa sociale me qira te ndertuara deri tani; te permiresoje kushtet e banimit per rreth 60 familje Rome dhe 

Egjyptiane ose 20% te totalit deri ne 2020, si dhe te rinovoje banesat ne bashkepronesi per rreth 50 apartamente ose 7% te totalit deri ne 2020.  3). Te kryejë proçesin 

e legalizimit dhe përpunimit të informacionit tekniko ligjor per rreth 50.000 nga 221.900 praktika legalizmi pasuri informale (realizohet 32.4% i totalit) dhe ripërcaktimit 

të kufirit për 20 zona/vendbanime informale ekzistuese.   

 1). Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi 

bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të 

Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar të Zonës Ekonomike Tiranë-Durrës.    2). Të siguroje kushtet per strehimin e rreth 50% 

te familjeve qe kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne; te permiresoje kushtet e banimit per rreth 180 familje Rome dhe Egjyptiane ose 20% te totalit  deri ne 2020; 

te rinovoje banesat ne bashkepronesi per rreth 77  apartamente ose 7% te totalit deri ne 2020; si dhe te hartoje projekt-studimet per mbylljen e 3 venddepozitimeve 

aktuale te mbetjeve ne tre njesi te qeverisjes vendore.  3). Te kryejë proçesin e legalizimit dhe përpunimit të informacionit tekniko ligjor per rreth 50.000 praktika 

legalizmi pasuri informale (realizohet 55% i totalit), urbanizimit dhe ripërcaktimit të kufirit për 70 zona/vendbanime informale ekzistuese dhe përcaktimit të kufirit për 5 

zona/vendbanime informale të reja.

 1). Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi 

bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të 

Planit të Integruar Ndër Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës  2). Të siguroje kushtet per strehimin e 

rreth 50% te familjeve qe kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne; te permiresoje kushtet e banimit per rreth 300 familje Rome dhe Egjyptiane ose 20% te totalit  deri 

ne 2020; te rinovoje banesat ne bashkepronesi per rreth 180 apartamente ose 7% te totalit deri ne 2020; si dhe te hartoje 4 projekte studime per mbylljen e 4 

v/depozitimeve aktuale te mbetjeve ose 6% te njesive te qeverisjes vendore dhe 1 projekt studim per hapjen e nje landfilli rajonal.  3). Te kryejë proçesin e legalizimit 

dhe përpunimit të informacionit tekniko ligjor per rreth 50.000 praktika legalizmi pasuri informale (realizohet 77.5% i totalit), ripërcaktimit të kufirit për 20 

zona/vendbanime informale ekzistuese, urbanizimit dhe përcaktimit të kufirit për 20 zona/vendbanime informale të reja.

 1). Sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit nepermjet zbatimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër 

Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës  2). Të siguroje kushtet per strehimin e rreth 50% te familjeve 

qe kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne; te permiresoje kushtet e banimit per rreth 149 familje Rome dhe Egjyptianose 20% te totalit  deri ne 2020; te rinovoje 

banesat ne bashkepronesi per rreth 72  apartamente ose 7% te totalit deri ne 2020; te hartoje projekt-studimet per mbylljen e 3 venddepozitimeve aktuale te mbetjeve 

ne dy njesi te qeverisjes vendore si dhe te hartoje 1 projekte fizibiliteti per hapjen e 1 landfilli rajonal.  3). Te kryejë proçesin e legalizimit dhe përpunimit të 

informacionit tekniko ligjor per rreth 50.000 praktika legalizmi pasuri informale (realizohet 100% i totalit) urbanizimit dhe  ripërcaktimit të kufirit për 20 zona/vendbanime 

informale të reja

Ne fushen e planifikimit te territorit: Ligji nr. 10119, dt. 23.4.2009 dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.2) Per Projektin Menaxhimi  Integruar dhe Pastrimi i zones 

Bregdetare bazohen ne standartet e percaktuara ne Guiden e Bankes Boterore.3) Per ALUIZNIN Standarte teknike: Ligji Nr. 9482, datë 3.4.2006 i ndryshuar,VKM, e 

udhezimet ne zbatim te ketij Ligji.4)Per Strehimin Standartet Teknike bazohen VKM nr. 914, dt. 13.12.2004, VKM nr. 567, dt.06.12.1993 si dhe Udhezimin mbi koston 

mesatare te ndertimit. Familjet ne nevoje per strehim percaktohen ne Ligjin 9232, nenet 4 e 5. Standartet Politike (parakushte per financimin e bashkive) ne ligjin 

10112 per bashkepronesine, VKM nr.38, date 16.01.2003, i cili percakton normat, rregullat dhe kushtet e projektimit e ndertimit me qellim ruajtjen energjise ne banesa

Hartimi i Planit te Pergjithshem Kombetar

Politikat e programit synojne: 1) te rregullojnë kontrollin e territorit me synim  orientimin e investimeve, mbrojtjen e mjedisin, dhe garantimin e zhvillimin social-

ekonomik; duke krijuar garancitë ligjore të nevojshme për një zhvillim të qëndrueshëm urban, ekonomik, social e mjedisor në territor; 2) te siguroje: a)strehim te 

pershtatshem per grupet e prekshme dhe te vecuara, b)zhvillim te qendrueshem dhe perfshires te komuniteteve rurale, informale dhe atyre te banuara nga komuniteti 

Rom dhe egjyptian c) stok banesash te shendetshme pa barriera dhe eficiente ne perdorimin e energjise ne perputhje me ndryshimet klimaterike: 3) te siguroje 

siguroje studime projektime ne mbeshtetje te menaxhimit te integruar te mbetjeve urbane ne kushtet e ndarjes se re territoriale, 4) legalizimin zhvillimin, integrimin dhe 

urbanizimin e zonave informale, orientimin e procesit te legalizimit drejt  iniciativave dhe zhvillimeve urbane dhe territoriale, të ndërrmarra nga njësitë e qeverisjes 

vendore.   

Te siguroje zhvillimin e qëndrueshëm të territorit përmes kontrollit të tij;duke krijuar nje mjedis institucional,ekonomik e social;duke garantuar transparencë në 

planifikimin e zhvillimin në proceset ligjore që rregullojnë sektorin;lidhja e procesit te planifikimit te territorit me atë të zhvillimit tokës;te siguroje ne 2017 strehim per 

45% te familjeve qe kane aplikuar deri ne 2010,permiresimin e kushteve te banimit te 700 familjeve te komunitetit Rome egjyptian,permiresimin e kushteve te 380 

banesave ne bashkepronesi me qellim kursimin e energjise;hartimin e studim-projektimeve per mbylljen e v/depozitimeve aktuale te mbetjeve urbane ne 10 bashki e 

hapjen e 2 v/depozitimeve te reja sanitare rajonale;perfundimin e  legalizimit dhe integrimit të zonave informale dhe kryerjen e nje procesi të thellë reformues për 

Rigjenerimin Urban, përmes projektesh pilot për qendrat urbane,mbështetjes së projekteve të zhvillimit e integrimit të zonave informale te reja te propozuara apo te 

miratuara.



mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit
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 Projekti 04472

 Produkti B

Viti Aktual

2014
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mijëra lekë 30,000.0

mijëra lekë 500.0
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 Projekti 04473

 Produkti C

Viti Aktual

2014

50

mijëra lekë 14,000.0

mijëra lekë 280.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04477

 Produkti D

Përshkrimi
Permiresimi i kushteve te punes se stafit te institucioneve ne varesi te MZHUT me ane te plotesimit te nevojave per  pajisjeve elektronike.                  

 0) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nepermjet hartimit 

te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit 1) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me 

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

-0.3 -0.3 -0.2

Blerje pajisje elektronike

Pajisje elektronike te blera

Sasia 54 133.8 -60

Totali i Shpenzimeve 53.6 133 -60.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 21,500.0 50,100.0 20,000.0

Shpenzime për njësi 279.22 278.33 277.78

Sasia Numer apartamentesh

2015 2016 2017

77 180 72

Përshkrimi Rehabilitimi i banesave synon ruajtjen e energjise ne banesat ne bashkepronesi si dhe heqjen e barrierave per PAK. Njekohesisht ndergjegjeson 

familjet per zbatimin e ligjit 10112.

Objektivat

 0) Të siguroje kushtet per strehimin e rreth 50% te familjeve qe kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne dhe rreth 658 familjeve (71%) në 922 banesa 

sociale me qira te ndertuara deri tani; te permiresoje kushtet e banimit per rreth 60 familje Rome dhe Egjyptiane ose 20% te totalit deri ne 2020, si dhe 

te rinovoje banesat ne bashkepronesi per rreth 50 apartamente ose 7% te totalit deri ne 2020. 1) Të siguroje kushtet per strehimin e rreth 50% te 

familjeve qe kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne; te permiresoje kushtet e banimit per rreth 180 familje Rome dhe Egjyptiane ose 20% te totalit  

deri ne 2020; te rinovoje banesat ne bashkepronesi per rreth 77  apartamente ose 7% te totalit deri ne 2020; si dhe te hartoje projekt-studimet per 

mbylljen e 3 venddepozitimeve aktuale te mbetjeve ne tre njesi te qeverisjes vendore. 2) Të siguroje kushtet per strehimin e rreth 50% te familjeve qe 

kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne; te permiresoje kushtet e banimit per rreth 300 familje Rome dhe Egjyptiane ose 20% te totalit  deri ne 2020; 

te rinovoje banesat ne bashkepronesi per rreth 180 apartamente ose 7% te totalit deri ne 2020; si dhe te hartoje 4 projekte studime per mbylljen e 4 

v/depozitimeve aktuale te mbetjeve ose 6% te njesive te qeverisjes vendore dhe 1 projekt studim per hapjen e nje landfilli rajonal. 3) Të siguroje kushtet 

per strehimin e rreth 50% te familjeve qe kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne; te permiresoje kushtet e banimit per rreth 149 familje Rome dhe 

Egjyptianose 20% te totalit  deri ne 2020; te rinovoje banesat ne bashkepronesi per rreth 72  apartamente ose 7% te totalit deri ne 2020; te hartoje 

projekt-studimet per mbylljen e 3 venddepozitimeve aktuale te mbetjeve ne dy njesi te qeverisjes vendore si dhe te hartoje 1 projekte fizibiliteti per 

hapjen e 1 landfilli rajonal.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -0.4

Rehabilitimi i banesave ne bashkepronesi

Banesa te ndertuara para vitit 1993 te rehabilituara

Sasia 200 66.7 -50.3

Totali i Shpenzimeve 200 66.7 -50.5

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 90,000.0 150,000.0 74,200.0

Shpenzime për njësi 500.0 500.0 497.99

Sasia numer familjesh

2015 2016 2017

180 300 149

Përshkrimi
Familjet perfitojne permiresim te kushteve te banimit ne lidhje me rikonstruksionin e banesave, paisje me hidrosanitare, ndertime te reja, etj.

Objektivat

 0) Të siguroje kushtet per strehimin e rreth 50% te familjeve qe kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne dhe rreth 658 familjeve (71%) në 922 banesa 

sociale me qira te ndertuara deri tani; te permiresoje kushtet e banimit per rreth 60 familje Rome dhe Egjyptiane ose 20% te totalit deri ne 2020, si dhe 

te rinovoje banesat ne bashkepronesi per rreth 50 apartamente ose 7% te totalit deri ne 2020. 1) Të siguroje kushtet per strehimin e rreth 50% te 

familjeve qe kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne; te permiresoje kushtet e banimit per rreth 180 familje Rome dhe Egjyptiane ose 20% te totalit  

deri ne 2020; te rinovoje banesat ne bashkepronesi per rreth 77  apartamente ose 7% te totalit deri ne 2020; si dhe te hartoje projekt-studimet per 

mbylljen e 3 venddepozitimeve aktuale te mbetjeve ne tre njesi te qeverisjes vendore. 2) Të siguroje kushtet per strehimin e rreth 50% te familjeve qe 

kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne; te permiresoje kushtet e banimit per rreth 300 familje Rome dhe Egjyptiane ose 20% te totalit  deri ne 2020; 

te rinovoje banesat ne bashkepronesi per rreth 180 apartamente ose 7% te totalit deri ne 2020; si dhe te hartoje 4 projekte studime per mbylljen e 4 

v/depozitimeve aktuale te mbetjeve ose 6% te njesive te qeverisjes vendore dhe 1 projekt studim per hapjen e nje landfilli rajonal. 3) Të siguroje kushtet 

per strehimin e rreth 50% te familjeve qe kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne; te permiresoje kushtet e banimit per rreth 149 familje Rome dhe 

Egjyptianose 20% te totalit  deri ne 2020; te rinovoje banesat ne bashkepronesi per rreth 72  apartamente ose 7% te totalit deri ne 2020; te hartoje 

projekt-studimet per mbylljen e 3 venddepozitimeve aktuale te mbetjeve ne dy njesi te qeverisjes vendore si dhe te hartoje 1 projekte fizibiliteti per 

hapjen e 1 landfilli rajonal.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -39.8 -100

Permiresimi i kushteve te banimit per komunitetin Rom

Familje te komunitetit Rom me kushte banimi te permiresuara

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 -39.8 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 166,000.0 100,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 166,000.0 100,000.0 0.0



Viti Aktual

2014

130

mijëra lekë 9,150.0

mijëra lekë 70.38

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04479

 Produkti E

Viti Aktual

2014

17

mijëra lekë 1,000.0

mijëra lekë 58.82

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04481

 Produkti F

Viti Aktual

2014

1

mijëra lekë 3,000.0

mijëra lekë 3,000.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04439

 Produkti G

Përshkrimi
 Realizimi i pagesave per funksionimin e kesaj administrate                  

 0) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nepermjet hartimit 

te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit 1) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me 

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

416 -100 0

Shpenzime jashte projekteve

Administrate funksionale  per realizimin e politikave te zhvillimit urban dhe strehimit

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 416 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 15,480.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 15,480.0 0.0 0.0

Sasia Nr. godine

2015 2016 2017

1 0 0

Përshkrimi Do te rikonstruktohet godines pothuajse e amortizuar e papershtatshme per ruajtjen dhe mbrojtjen e vlerave historike, kulturore e shkencore qe mbart 

dokumentacioni teknik i fushes se ndertimit.

Objektivat

 0) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nepermjet hartimit 

te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit 1) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me 

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit si dhe 

Planit të Përgjithshëm të Integruar të Zonës Ekonomike Tiranë-Durrës.   2) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim 

sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për 

Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës 3) Sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit 

nepermjet zbatimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të 

Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

24.2 -21.8 0

Rehabilitim i godines AQTN

Godine e rikonstruktuar e AQTN

Sasia 341.2 -53.3 0

Totali i Shpenzimeve 448 -63.5 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,480.0 2,000.0 2,000.0

Shpenzime për njësi 73.07 57.14 57.14

Sasia cope

2015 2016 2017

75 35 35

Përshkrimi
Permiresimi i kushteve te punes se stafit te institucioneve ne varesi te MZHUT me ane te plotesimit te nevojave per  pajisjeve zyre.                  

Objektivat

 0) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nepermjet hartimit 

te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit 1) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me 

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit si dhe 

Planit të Përgjithshëm të Integruar të Zonës Ekonomike Tiranë-Durrës.   2) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim 

sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për 

Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës 3) Sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit 

nepermjet zbatimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të 

Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

32.6 -7.1 -2.3

Blerje pajisje zyrash

Pajisje zyrash te blera

Sasia 130.8 0 -50

Totali i Shpenzimeve 205.9 -7.1 -51.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 27,990.0 26,000.0 12,700.0

Shpenzime për njësi 93.3 86.67 84.67

Sasia cope

2015 2016 2017

300 300 150

Objektivat

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit si dhe 

Planit të Përgjithshëm të Integruar të Zonës Ekonomike Tiranë-Durrës.   2) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim 

sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për 

Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës 3) Sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit 

nepermjet zbatimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të 

Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



Viti Aktual

2014

195

mijëra lekë 70,159.0

mijëra lekë 359.79

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04439

 Produkti H

Viti Aktual

2014

50000

mijëra lekë 380,185.0

mijëra lekë 7.6

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04439

 Produkti I

Viti Aktual

2014

1590

mijëra lekë 280,000.0

mijëra lekë 176.1

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04475

 Produkti J

Përshkrimi
Punimet civile kryhen per permiresimin e infrastruktures se bregdetit te jugut.

 0) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nepermjet hartimit 

te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit 1) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me 

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

-2.7 0 0

Menaxhimi i Integruar dhe Pastrimi i Zones Bregdetare

Punime civile per bregdetin e jugut

Sasia 4.9 0 0

Totali i Shpenzimeve 2 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 285,700.0 285,700.0 285,700.0

Shpenzime për njësi 171.28 171.28 171.28

Sasia numer familjesh

2015 2016 2017

1668 1668 1668

Përshkrimi
Familjet te cilat perfitojne kredine subvencionohen per jesen e mbetur te interesit.

Objektivat

 0) Të siguroje kushtet per strehimin e rreth 50% te familjeve qe kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne dhe rreth 658 familjeve (71%) në 922 banesa 

sociale me qira te ndertuara deri tani; te permiresoje kushtet e banimit per rreth 60 familje Rome dhe Egjyptiane ose 20% te totalit deri ne 2020, si dhe 

te rinovoje banesat ne bashkepronesi per rreth 50 apartamente ose 7% te totalit deri ne 2020. 1) Të siguroje kushtet per strehimin e rreth 50% te 

familjeve qe kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne; te permiresoje kushtet e banimit per rreth 180 familje Rome dhe Egjyptiane ose 20% te totalit  

deri ne 2020; te rinovoje banesat ne bashkepronesi per rreth 77  apartamente ose 7% te totalit deri ne 2020; si dhe te hartoje projekt-studimet per 

mbylljen e 3 venddepozitimeve aktuale te mbetjeve ne tre njesi te qeverisjes vendore. 2) Të siguroje kushtet per strehimin e rreth 50% te familjeve qe 

kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne; te permiresoje kushtet e banimit per rreth 300 familje Rome dhe Egjyptiane ose 20% te totalit  deri ne 2020; 

te rinovoje banesat ne bashkepronesi per rreth 180 apartamente ose 7% te totalit deri ne 2020; si dhe te hartoje 4 projekte studime per mbylljen e 4 

v/depozitimeve aktuale te mbetjeve ose 6% te njesive te qeverisjes vendore dhe 1 projekt studim per hapjen e nje landfilli rajonal. 3) Të siguroje kushtet 

per strehimin e rreth 50% te familjeve qe kane lidhur kontrate kreditimi me BKT-ne; te permiresoje kushtet e banimit per rreth 149 familje Rome dhe 

Egjyptianose 20% te totalit  deri ne 2020; te rinovoje banesat ne bashkepronesi per rreth 72  apartamente ose 7% te totalit deri ne 2020; te hartoje 

projekt-studimet per mbylljen e 3 venddepozitimeve aktuale te mbetjeve ne dy njesi te qeverisjes vendore si dhe te hartoje 1 projekte fizibiliteti per 

hapjen e 1 landfilli rajonal.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

4.3 1 0

Shpenzime jashte projekteve

Familje qe perfitojne kredi te lehtesuar

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 4.3 1 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 396,493.0 400,565.0 400,565.0

Shpenzime për njësi 7.93 8.01 8.01

Sasia nr. Praktika legalizimi

2015 2016 2017

50000 50000 50000

Përshkrimi
Krijimi i dosjeve te pasurive informale qe do te sherbejne per legalizime

Objektivat

 0) Te kryejë proçesin e legalizimit dhe përpunimit të informacionit tekniko ligjor per rreth 50.000 nga 221.900 praktika legalizmi pasuri informale 

(realizohet 32.4% i totalit) dhe ripërcaktimit të kufirit për 20 zona/vendbanime informale ekzistuese.    1) Te kryejë proçesin e legalizimit dhe përpunimit 

të informacionit tekniko ligjor per rreth 50.000 praktika legalizmi pasuri informale (realizohet 55% i totalit), urbanizimit dhe ripërcaktimit të kufirit për 70 

zona/vendbanime informale ekzistuese dhe përcaktimit të kufirit për 5 zona/vendbanime informale të reja. 2) Te kryejë proçesin e legalizimit dhe 

përpunimit të informacionit tekniko ligjor per rreth 50.000 praktika legalizmi pasuri informale (realizohet 77.5% i totalit), ripërcaktimit të kufirit për 20 

zona/vendbanime informale ekzistuese, urbanizimit dhe përcaktimit të kufirit për 20 zona/vendbanime informale të reja. 3) Te kryejë proçesin e 

legalizimit dhe përpunimit të informacionit tekniko ligjor per rreth 50.000 praktika legalizmi pasuri informale (realizohet 100% i totalit) urbanizimit dhe  

ripërcaktimit të kufirit për 20 zona/vendbanime informale të reja

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

214.8 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Praktika legalizimi te pasurive informale te kryera

Sasia -67.7 0 0

Totali i Shpenzimeve 1.7 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 71,359.0 71,359.0 71,359.0

Shpenzime për njësi 1,132.68 1,132.68 1,132.68

Sasia nr. punonjesish

2015 2016 2017

63 63 63

Objektivat

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit si dhe 

Planit të Përgjithshëm të Integruar të Zonës Ekonomike Tiranë-Durrës.   2) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim 

sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për 

Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës 3) Sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit 

nepermjet zbatimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të 

Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



Viti Aktual

2014

23

mijëra lekë 1,366,000.0

mijëra lekë 59,391.3

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04483

 Produkti K

Viti Aktual

2014

10000

mijëra lekë 180,000.0

mijëra lekë 18.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04439

 Produkti N

Viti Aktual

2014

1800

mijëra lekë 122,256.0

mijëra lekë 67.92

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04439

 Produkti O

Viti Aktual

Përshkrimi
Prishja e objekteve te kundraligjshme ose objekteve te shpronesuara per efekt te lirimit te shesheve per ndertimin e rrugesve.

Objektivat

 0) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nepermjet hartimit 

te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit 1) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me 

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit si dhe 

Planit të Përgjithshëm të Integruar të Zonës Ekonomike Tiranë-Durrës.   2) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim 

sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për 

Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës 3) Sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit 

nepermjet zbatimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të 

Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-100 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Vendime per prishje te marra nga INUK

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

Sasia nr. inspektimesh

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Realizimi i inspektimeve ne gjithe territorin e vendit per te vleresuar dhe proceduar me ndertimet informale

Objektivat

 0) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nepermjet hartimit 

te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit 1) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me 

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit si dhe 

Planit të Përgjithshëm të Integruar të Zonës Ekonomike Tiranë-Durrës.   2) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim 

sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për 

Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës 3) Sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit 

nepermjet zbatimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të 

Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashte projekteve

Inspektime te kryera nga INUK

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

-100 0 0

Sasia m2

2015 2016 2017

0 0 0

Përshkrimi
Ndertimi i banesave sociale me qira vazhdon vetem ne Durres per 128 ap. e fazes se dyte te projektit.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-32.7 -100 0

Projekti i banesave sociale Durres

Siperfaqe ndertimi per banesat sociale me qira

Sasia -91.3 -100 0

Totali i Shpenzimeve -94.1 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 80,000.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 40,000.0 0.0 0.0

Sasia numer punimesh

2015 2016 2017

2 0 0

Objektivat

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit si dhe 

Planit të Përgjithshëm të Integruar të Zonës Ekonomike Tiranë-Durrës.   2) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim 

sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për 

Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës 3) Sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit 

nepermjet zbatimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të 

Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017



2014

960

mijëra lekë 47,900.0

mijëra lekë 49.9

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04439

 Produkti Q

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04439

 Produkti R

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04439

 Produkti T

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit 0 0 -100

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 123,520.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 68.62 0.0

Sasia nr. inspektimesh

2015 2016 2017

0 1800 0

Përshkrimi
Realizimi i inspektimeve ne gjithe territorin e vendit per te vleresuar dhe proceduar me ndertimet informale

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Shpenzime jashte projekteve

Inspektime te kryera nga INUK

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 46,736.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 48.68 0.0 0.0

Sasia nr. vendimesh

2015 2016 2017

960 0 0

Përshkrimi
Prishja e objekteve te kundraligjshme ose objekteve te shpronesuara per efekt te lirimit te shesheve per ndertimin e rrugesve.

Objektivat

 0) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nepermjet hartimit 

te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit 1) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me 

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit si dhe 

Planit të Përgjithshëm të Integruar të Zonës Ekonomike Tiranë-Durrës.   2) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim 

sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për 

Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës 3) Sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit 

nepermjet zbatimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të 

Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Shpenzime jashte projekteve

Vendime per prishje te marra nga INUK

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 123,520.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 68.62 0.0 0.0

Sasia nr. inspektimesh

2015 2016 2017

1800 0 0

Përshkrimi
Realizimi i inspektimeve ne gjithe territorin e vendit per te vleresuar dhe proceduar me ndertimet informale

Objektivat

 0) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nepermjet hartimit 

te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit 1) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me 

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit si dhe 

Planit të Përgjithshëm të Integruar të Zonës Ekonomike Tiranë-Durrës.   2) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim 

sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për 

Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës 3) Sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit 

nepermjet zbatimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të 

Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashte projekteve

Inspektime te kryera nga INUK

Sasia -100 0 0

Totali i Shpenzimeve -100 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 0.0

-100 0 0

Sasia Nr. vendimesh

2015 2016 2017

0 0 0



 Projekti 04439

 Produkti U

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04439

 Produkti V

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04439

 Produkti W

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit 0 0 0

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 46,736.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 48.68

Sasia nr. vendimesh

2015 2016 2017

0 0 960

Përshkrimi
Prishja e objekteve te kundraligjshme ose objekteve te shpronesuara per efekt te lirimit te shesheve per ndertimin e rrugesve.

Objektivat

 0) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nepermjet hartimit 

te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit 1) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me 

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit si dhe 

Planit të Përgjithshëm të Integruar të Zonës Ekonomike Tiranë-Durrës.   2) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim 

sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për 

Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës 3) Sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit 

nepermjet zbatimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të 

Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 0

Shpenzime jashte projekteve

Vendime per prishje te marra nga INUK

Sasia 0 0 0

Totali i Shpenzimeve 0 0 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 0.0 123,520.0

Shpenzime për njësi 0.0 0.0 68.62

Sasia nr. inspektimesh

2015 2016 2017

0 0 1800

Përshkrimi
Realizimi i inspektimeve ne gjithe territorin e vendit per te vleresuar dhe proceduar me ndertimet informale

Objektivat

 0) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nepermjet hartimit 

te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit 1) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me 

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit si dhe 

Planit të Përgjithshëm të Integruar të Zonës Ekonomike Tiranë-Durrës.   2) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim 

sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për 

Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës 3) Sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit 

nepermjet zbatimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të 

Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 0 -100

Shpenzime jashte projekteve

Inspektime te kryera nga INUK

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 46,736.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 48.68 0.0

Sasia nr.vendimesh

2015 2016 2017

0 960 0

Përshkrimi
Prishja e objekteve te kundraligjshme ose objekteve te shpronesuara per efekt te lirimit te shesheve per ndertimin e rrugesve.

Objektivat

 0) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nepermjet hartimit 

te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit 1) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me 

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit si dhe 

Planit të Përgjithshëm të Integruar të Zonës Ekonomike Tiranë-Durrës.   2) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim 

sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për 

Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës 3) Sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit 

nepermjet zbatimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të 

Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashte projekteve

Vendime per prishje te marra nga INUK



 Projekti 04476

 Produkti X

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04480

 Produkti Y

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04486

 Produkti AE

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit 0 -100 0

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 18,750.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 2,083.33 0.0 0.0

Sasia nr. automjetesh

2015 2016 2017

9 0 0

Përshkrimi Shtese dhe zevendesim automjetesh te domsdoshme per te kryer me sukses procesin e legalizimit ne te gjithe vendin dhe funksionimit normal te AKB 

si institucion i ri.

Objektivat

 0) Te kryejë proçesin e legalizimit dhe përpunimit të informacionit tekniko ligjor per rreth 50.000 nga 221.900 praktika legalizmi pasuri informale 

(realizohet 32.4% i totalit) dhe ripërcaktimit të kufirit për 20 zona/vendbanime informale ekzistuese.    1) Te kryejë proçesin e legalizimit dhe përpunimit 

të informacionit tekniko ligjor per rreth 50.000 praktika legalizmi pasuri informale (realizohet 55% i totalit), urbanizimit dhe ripërcaktimit të kufirit për 70 

zona/vendbanime informale ekzistuese dhe përcaktimit të kufirit për 5 zona/vendbanime informale të reja. 2) Te kryejë proçesin e legalizimit dhe 

përpunimit të informacionit tekniko ligjor per rreth 50.000 praktika legalizmi pasuri informale (realizohet 77.5% i totalit), ripërcaktimit të kufirit për 20 

zona/vendbanime informale ekzistuese, urbanizimit dhe përcaktimit të kufirit për 20 zona/vendbanime informale të reja. 3) Te kryejë proçesin e 

legalizimit dhe përpunimit të informacionit tekniko ligjor per rreth 50.000 praktika legalizmi pasuri informale (realizohet 100% i totalit) urbanizimit dhe  

ripërcaktimit të kufirit për 20 zona/vendbanime informale të reja

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Blerje automjetesh

Automjete te blera

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,400.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 20.0 0.0 0.0

0 -100 0

Sasia cope

2015 2016 2017

120 0 0

Përshkrimi Ruajtja, perpunimi, mirembajtja dhe mbrojtja nga zjarri e lageshtia per rreth 500 mije flete dokumentacion arkivor dhe 2o mije dosje dokumentacion 

arkivor.

Objektivat

 0) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nepermjet hartimit 

te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit 1) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me 

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit si dhe 

Planit të Përgjithshëm të Integruar të Zonës Ekonomike Tiranë-Durrës.   2) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim 

sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për 

Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës 3) Sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit 

nepermjet zbatimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të 

Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

0 -100 0

Pajisje per skeleri dhe rafte arkivore AQTN

Pajisje skeleri te blera

Sasia 0 -100 0

Totali i Shpenzimeve 0 -100 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,300.0 0.0 0.0

Shpenzime për njësi 2,600.0 0.0 0.0

Sasia cope

2015 2016 2017

0.5 0 0

Përshkrimi
Ekspertize per procesin e hartimit te Planit te Pergjithshem Kombetar

Objektivat

 0) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nepermjet hartimit 

te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit 1) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me 

qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar, Planit të Integruar Ndër Sektorial të Bregdetit si dhe 

Planit të Përgjithshëm të Integruar të Zonës Ekonomike Tiranë-Durrës.   2) Fuqizimi i proceseve planifikuese kombëtare dhe rajonale, me qëllim 

sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit, nxitjen e zhvillimit ekonomik mbi bazën e avantazheve konkurruese dhe garantimin e 

mbrojtjes dhe zhvillimit social dhe mjedisor, nepermjet hartimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për 

Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës 3) Sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit 

nepermjet zbatimit te Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe zbatimit të Planit të Integruar Ndër Sektorial për Bregdetin si dhe Planit të Përgjithshëm të 

Integruar për Zonën Ekonomike Tiranë-Durrës

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Ekspertize per Planifikim e territorit

Raporte analitike



 Projekti 04486

 Produkti AF

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

Programi Zhvillimi i Turizmit

A. Deklarata e Politikes se Programit

Pershkrimi i Programit

Pershkrimi i Politikes se Programit

Qellimi i Politikes se Programit

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0

Viti 1

Viti 2

Viti 3

Standardet e Politikes se Programit

B. Produktet e Programit

 Projekti 04440

 Produkti A

Programi i zhvillimit te turizmit mbeshtetet ne  strategjine sektoriale   të turizmit, planin e saj te veprimit si dhe te masave ne strategjite ndersektoriaje. Përmirësimi në 

vazhdimësi i kuadrit ligjor për turizmin me fokus  harmonizimin e tij me politikat e qeverisë; përmirësimi i klimës së biznesit etj. MZHUT ne bashkepunim me pushtetin 

vendor, synon ruajtjen, zhvillimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore për të përmirësuar cilësinë e produktit turistik, rritjen e cilesise se sherbimeve 

turistike, mbrojtjen e konsumatorit etj.

Programi i zhvillimit të turizmit synon një turizëm të qëndrueshëm në kohë, social, mjedisor dhe ekonomik, qe arrihet nëpërmjet: (i) Zbatimit të  planit të veprimit të 

strategjisë së turizmit 2014-220; (ii) Rishikimit të kuadrit ligjor, për përmirësimin e klimës së sipermarrjeve turistike, nëpërmjet fuqizimit të bashkëpunimit publik privat: 

(iii) Sistemit të liçencimit, klasifikimit dhe çertifikimit të sipermarrjeve turistike, me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe mbrojtjen e konsumatorit; (iv) 

Ruajtjes, zhvillimit dhe promovimit të trashëgimisë kulturore dhe natyrore për të përmirësuar cilësinë e produktit turistik;(v) Zhvillimit të të gjitha formave të turizmit, për 

të arritur një turizëm gjithëvjetor.

Programi ka si qëllim trajtimine turizmit si një fushë prioritare e zhvillimit të qëndrueshëm në vend, por me një qasje të integruar dhe plotësuese ndërsektoriale, që 

menaxhon burimet në mënyrë të balancuar, gjeneron zhvillim ekonomik dhe garanton punësim; Vendosjen e Shqipërisë si një destinacion terheqes dhe të preferuar në 

hartën dhe tregjet ndërkombëtare të turizmit; Kthimin e Shqiperise ne nje destinacion terheqes turistik,cilësor dhe të qëndrueshëm, duke shfrytëzuar potenciale dhe 

burime lokale, duke u fokusuar në atë çka është unike në Shqipëri;   Krijimine një modeli turizmi gjithevjetor të integruar, aktiv dhe social, me fokus në dimensionin 

kulturor-natyror-ekologjik. 

 Promocioni dhe marketingu për përmirësimin e imazhit të vendit

Përshkrimi
Panaire nderkombetare, materiale promocionale, spote dhe reklama televizive , infoture me gazetare te huaj etj

 1). Rritja e numrit te turistëve me 4%, krahasuar me vitin 2013, nëpërmjet në imazhine ri të Shqipërisë turistike me një logo dhe slogan të ri për turizmin.  2). 

Permiresimi cilesor I te dhenave statistikore duke krijuar bazën e integruar të informacionit për sipërmarrjet turistike, strukturat dhe sitet turistike në 3 rajone te 

Shqipërisë.

 1). Përmirësimi i identitetit shqiptar të turizmit në rajon e më gjerë, nepermjet nje Strategjie te re Marketingu per Turizmin, duke synuar rritjen e numrit total të 

turistëve më 5- 8 % krahasuar me vitin 2015.  2). Zhvillimi i Destinacioneve turistike dhe burimeve për të  ofruar produkte konkurruese në4 destinacione për turizmine 

natyres, 5 për turizmin kulturor, dhe 3 destinacione për turizmine bregdetit.    3). Permiresimi cilesor I te dhenave statistikore duke krijuar bazën e integruar të 

informacionit për sipërmarrjet turistike, strukturat dhe sitet turistike në 3 rajone te Shqipërisë.

 1). Përmirësimi i identitetit shqiptar të turizmit në rajon e më gjerë, nepermjet nje Strategjie te re Marketingu per Turizmin, duke synuar rritjen e numrit total të 

turistëve më 8- 10 % krahasuar me vitin 2016.  2). Zhvillimi i Destinacioneve turistike dhe burimeve për të  ofruar produkte konkurruese në4 destinacione për turizmine 

natyres, 5 për turizmin kulturor, dhe 3 destinacione për turizmine bregdetit.  3). Permiresimi cilesor I te dhenave statistikore duke krijuar bazën e integruar të 

informacionit për sipërmarrjet turistike, strukturat dhe sitet turistike në 3 rajone te Shqipërisë.

 1). Përmirësimi i identitetit shqiptar të turizmit në rajon e më gjerë, nepermjet nje Strategjie te re Marketingu per Turizmin, duke synuar rritjen e numrit total të 

turistëve më 10 - 12 % krahasuar me vitin 2017.  2).  Zhvillimi i Destinacioneve turistike dhe burimeve për të  ofruar produkte konkurruese në4 destinacione për 

turizmine natyres, 5 për turizmin kulturor, dhe 3 destinacione për turizmine bregdetit.   3). Permiresimi cilesor I te dhenave statistikore duke krijuar bazën e integruar të 

informacionit për sipërmarrjet turistike, strukturat dhe sitet turistike në 3 rajone te Shqipërisë.

¿ Standartet e përcaktuara në axhendën 21 të Kombeve të Bashkuara mbi zhvillimin e qëndrueshëm (http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml); 

¿ Direktiva e KE 95/57EC, 23 nëntor 1995, mbi mbledhjen dhe raportimin e informacionit statistikor në fushën e turizmit;  ¿ Direktiva 90/314 EEC, 13 Qershorit 1990, 

mbi paketën e udhëtimeve, pushimeve dhe të tureve (http://www.unwto.org/statistics/index.htm); ¿ Standartet e OBT për statistikat  

http://pub.unwto.org/epages/Store.sf  

Shpenzime jashte projekteve

Sasia 0 0 -100

Totali i Shpenzimeve 0 0 -100

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 26,000.0 0.0

Shpenzime për njësi 0.0 2,888.89 0.0

0 0 -100

Sasia nr. automjetesh

2015 2016 2017

0 9 0

Përshkrimi Shtese dhe zevendesim automjetesh te domsdoshme per te kryer me sukses procesin e legalizimit ne te gjithe vendin dhe funksionimit normal te AKB 

si institucion i ri.

Objektivat

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Blerje automjetesh

Automjete te blera



Viti Aktual

2014

50

mijëra lekë 108,799.02

mijëra lekë 2,175.98

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04440

 Produkti B

Viti Aktual

2014

400

mijëra lekë 12,013.98

mijëra lekë 30.03

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04440

 Produkti D

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04440

 Produkti E

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit 0 45.7 0

Sasia 0 -33.3 0

Totali i Shpenzimeve 0 -2.8 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 5,226.24 5,077.32 5,077.32

Shpenzime për njësi 1,742.08 2,538.66 2,538.66

Sasia nr destinacionesh

2015 2016 2017

3 2 2

Përshkrimi
Destinacione kulturore me sherbime dhe aktivitete terheqese per turizmin kulturor ne Shqiperi

Objektivat

 0) Permiresimi cilesor I te dhenave statistikore duke krijuar bazën e integruar të informacionit për sipërmarrjet turistike, strukturat dhe sitet turistike në 3 

rajone te Shqipërisë. 1) Zhvillimi i Destinacioneve turistike dhe burimeve për të  ofruar produkte konkurruese në4 destinacione për turizmine natyres, 5 

për turizmin kulturor, dhe 3 destinacione për turizmine bregdetit.   2) Zhvillimi i Destinacioneve turistike dhe burimeve për të  ofruar produkte 

konkurruese në4 destinacione për turizmine natyres, 5 për turizmin kulturor, dhe 3 destinacione për turizmine bregdetit. 3)  Zhvillimi i Destinacioneve 

turistike dhe burimeve për të  ofruar produkte konkurruese në4 destinacione për turizmine natyres, 5 për turizmin kulturor, dhe 3 destinacione për 

turizmine bregdetit. 
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0 53.7 -33.3

Shpenzime jashte projekteve

Destinacione kulturore tërheqëse me produkt të konsoliduar turistik

Sasia 0 -33.3 50

Totali i Shpenzimeve 0 2.5 0

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 6,045.3 6,195.3 6,195.33

Shpenzime për njësi 2,015.1 3,097.65 2,065.11

Sasia nr destinacionesh

2015 2016 2017

3 2 3

Përshkrimi
Destinacione turistike natyrore me produkt te konsoliduar turistik

Objektivat

 0) Permiresimi cilesor I te dhenave statistikore duke krijuar bazën e integruar të informacionit për sipërmarrjet turistike, strukturat dhe sitet turistike në 3 

rajone te Shqipërisë. 1) Zhvillimi i Destinacioneve turistike dhe burimeve për të  ofruar produkte konkurruese në4 destinacione për turizmine natyres, 5 

për turizmin kulturor, dhe 3 destinacione për turizmine bregdetit.   2) Zhvillimi i Destinacioneve turistike dhe burimeve për të  ofruar produkte 

konkurruese në4 destinacione për turizmine natyres, 5 për turizmin kulturor, dhe 3 destinacione për turizmine bregdetit. 3)  Zhvillimi i Destinacioneve 

turistike dhe burimeve për të  ofruar produkte konkurruese në4 destinacione për turizmine natyres, 5 për turizmin kulturor, dhe 3 destinacione për 

turizmine bregdetit. 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-85.1 -9.1 13.8

Shpenzime jashte projekteve

Destinacione të turizmit të natyrës me produkt të konsoliduar turistik.

Sasia 25 10 9.1

Totali i Shpenzimeve -81.4 0 24.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 2,238.12 2,238.12 2,777.66

Shpenzime për njësi 4.48 4.07 4.63

Sasia nr sipermarjesh

2015 2016 2017

500 550 600

Përshkrimi
databaze te dhenash e rifreskuar me siparmarjet turistike dhe mbledhja  e informacionit nga sipermarjet turistike

Objektivat

 1) Permiresimi cilesor I te dhenave statistikore duke krijuar bazën e integruar të informacionit për sipërmarrjet turistike, strukturat dhe sitet turistike në 3 

rajone te Shqipërisë. 2) Permiresimi cilesor I te dhenave statistikore duke krijuar bazën e integruar të informacionit për sipërmarrjet turistike, strukturat 

dhe sitet turistike në 3 rajone te Shqipërisë. 3) Permiresimi cilesor I te dhenave statistikore duke krijuar bazën e integruar të informacionit për 

sipërmarrjet turistike, strukturat dhe sitet turistike në 3 rajone te Shqipërisë.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

-12.5 9.9 -7.2

Shpenzime jashte projekteve

 Sipërmarje turistike të monitoruara

Sasia 18 -8.5 7.4

Totali i Shpenzimeve 3.2 0.6 -0.3

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 112,290.1 112,983.0 112,593.69

Shpenzime për njësi 1,903.22 2,092.28 1,941.27

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Sasia nr aktivitetesh

2015 2016 2017

59 54 58

Objektivat

 0) Rritja e numrit te turistëve me 4%, krahasuar me vitin 2013, nëpërmjet në imazhine ri të Shqipërisë turistike me një logo dhe slogan të ri për turizmin. 

1) Përmirësimi i identitetit shqiptar të turizmit në rajon e më gjerë, nepermjet nje Strategjie te re Marketingu per Turizmin, duke synuar rritjen e numrit 

total të turistëve më 5- 8 % krahasuar me vitin 2015. 2) Përmirësimi i identitetit shqiptar të turizmit në rajon e më gjerë, nepermjet nje Strategjie te re 

Marketingu per Turizmin, duke synuar rritjen e numrit total të turistëve më 8- 10 % krahasuar me vitin 2016. 3) Përmirësimi i identitetit shqiptar të 

turizmit në rajon e më gjerë, nepermjet nje Strategjie te re Marketingu per Turizmin, duke synuar rritjen e numrit total të turistëve më 10 - 12 % 

krahasuar me vitin 2017.



 Projekti 04440

 Produkti F

Viti Aktual

2014

0

mijëra lekë 0.0

mijëra lekë 0.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04495

 Produkti Q

Viti Aktual

2014

62

mijëra lekë 1,832.0

mijëra lekë 29.55

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit

 Projekti 04496

 Produkti S

Viti Aktual

2014

5

mijëra lekë 420.0

mijëra lekë 84.0

% ndryshimit

% ndryshimit

% ndryshimit -100 0 1.9

Sasia -100 0 20

Totali i Shpenzimeve -100 0 22.2

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 0.0 900.0 1,100.0

Shpenzime për njësi 0.0 90.0 91.67

Sasia nr pajisjesh

2015 2016 2017

0 10 12

Përshkrimi
Pajisje kompjuterike, projektore UPS dhe pajisje te tjera elektronike per funksionimin e zyrave te AKT

Objektivat

 0) Rritja e numrit te turistëve me 4%, krahasuar me vitin 2013, nëpërmjet në imazhine ri të Shqipërisë turistike me një logo dhe slogan të ri për turizmin. 

1) Përmirësimi i identitetit shqiptar të turizmit në rajon e më gjerë, nepermjet nje Strategjie te re Marketingu per Turizmin, duke synuar rritjen e numrit 

total të turistëve më 5- 8 % krahasuar me vitin 2015. 2) Përmirësimi i identitetit shqiptar të turizmit në rajon e më gjerë, nepermjet nje Strategjie te re 

Marketingu per Turizmin, duke synuar rritjen e numrit total të turistëve më 8- 10 % krahasuar me vitin 2016. 3) Përmirësimi i identitetit shqiptar të 

turizmit në rajon e më gjerë, nepermjet nje Strategjie te re Marketingu per Turizmin, duke synuar rritjen e numrit total të turistëve më 10 - 12 % 

krahasuar me vitin 2017.

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Blerje pajisje zyre dhe aparatura elektronike per Agjencine Kombetare te Turizmit

Pajisje Zyrash dhe elektronike per Agjencine Kombetare te Turizmit

Sasia 1.6 30.2 75.6

Totali i Shpenzimeve -23.6 42.9 80

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 1,400.0 2,000.0 3,600.0

Shpenzime për njësi 22.22 24.39 25.0

-24.8 9.8 2.5

Sasia nr pajisjesh

2015 2016 2017

63 82 144

Përshkrimi
Pajisje zyrash  per  mobilimin e zyrave te sherbimit turistik  ne tre qarqe te yjera

Objektivat

 1) Permiresimi cilesor I te dhenave statistikore duke krijuar bazën e integruar të informacionit për sipërmarrjet turistike, strukturat dhe sitet turistike në 3 

rajone te Shqipërisë. 2) Permiresimi cilesor I te dhenave statistikore duke krijuar bazën e integruar të informacionit për sipërmarrjet turistike, strukturat 

dhe sitet turistike në 3 rajone te Shqipërisë. 3) Permiresimi cilesor I te dhenave statistikore duke krijuar bazën e integruar të informacionit për 

sipërmarrjet turistike, strukturat dhe sitet turistike në 3 rajone te Shqipërisë.
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Blerje pajisje zyrash dhe kompjuterike per Zyrat e Sherbimit Turistik

Pajisje zyrash dhe kompjuterike per funksionimin e zyrave te sherbimit turistik

Sasia 0 0 50

Totali i Shpenzimeve 0 3.1 -3.1

Shpenzime për njësi

Totali i Shpenzimeve 4,776.24 4,926.26 4,776.0

Shpenzime për njësi 2,388.12 2,463.13 1,592.0

0 3.1 -35.4

Sasia nr destinacionesh

2015 2016 2017

2 2 3

Përshkrimi
destinacione bregdetare me aktivitete dhe sherbime ne funksion te permiresimit te produktit turistik.

Objektivat

 0) Permiresimi cilesor I te dhenave statistikore duke krijuar bazën e integruar të informacionit për sipërmarrjet turistike, strukturat dhe sitet turistike në 3 

rajone te Shqipërisë. 1) Zhvillimi i Destinacioneve turistike dhe burimeve për të  ofruar produkte konkurruese në4 destinacione për turizmine natyres, 5 

për turizmin kulturor, dhe 3 destinacione për turizmine bregdetit.   2) Zhvillimi i Destinacioneve turistike dhe burimeve për të  ofruar produkte 

konkurruese në4 destinacione për turizmine natyres, 5 për turizmin kulturor, dhe 3 destinacione për turizmine bregdetit. 3)  Zhvillimi i Destinacioneve 

turistike dhe burimeve për të  ofruar produkte konkurruese në4 destinacione për turizmine natyres, 5 për turizmin kulturor, dhe 3 destinacione për 

turizmine bregdetit. 

Njësia Shpenzimet e Planifikuara 2015 - 2017

Shpenzime jashte projekteve

Destinacione bregdetare me produkt të konsoliduar turistik



Aneksi 1: Tavanet e Shpenzimeve Buxhetore 2015 – 2017 në nivel programi për Ministritë e Linjës 
(Faza I e PBA):  

 

 



Aneksi 2: Tavanet e Shpenzimeve Buxhetore të PBA 2015 – 2017 , në nivel Njësie të Qeverisjes Qendrore, Faza I e PBA (Milionë lekë): 

 



 


