
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

 

ANA MALIT 

PROCES VERBAL I KESHILLIMIT ME PUBLIKUN 

PER 

Njoftim për këshillim me publikun - Për draftin e fazes së parë të planit buxhetor afatmesëm 2019-

2021 të Bashkisë Shkodër dhe lehtësive tatimore në vijim të ndryshimeve në ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” 

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” në nenin 9 pika 

1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për 

financat e veteqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936, datё 26.06.2008, “Pёr menaxhimin e sistemit 

buxhetor nё Republikёn e Shqipёrisё”, të ndryshuar; ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.7 datë 28.02.2018 

“Përprocedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afat-mesëm”, udhëzimit plotesues të 

Ministrisë së Financave nr. 6/1 datë 28.2.2018 “Për përgatitjen e buxhetit vendor” shoqëruar me 

anekset, Bashkia Shkoder organizoi sot date 23.05.2018 ora 10:00 ne ambjentet e Salles se Mbledhjeve 

te Njesise Administrative Ana Malit, keshillim me publikun per: 

Njoftim për këshillim me publikun - Për draftin e fazes së parë të planit buxhetor afatmesëm 2019-

2021 të Bashkisë Shkodër dhe lehtësive tatimore në vijim të ndryshimeve në ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” 

Takimi eshte njoftuar ne faqen zyrtare te internetit www.bashkiashkoder.gov.al ne menune e posacme 

Keshillim me Publikun, me te gjithe materialin e nevojshem per konsultim nga qytetaret dhe vizitoret e 

faqes se Bashkise Shkoder. 

Ashtu sic ishte publikuar dhe njoftuar, degjesa ishte programuar te fillonte ne daten 23/05/2018 ora 

10:00 dhe te pranishem per ta filluar dhe drejtuar ate ishin: 

1. Dritan Meta, Zv/ Kryetar Bashkia Shkoder 

2. Alban Sekja, Drejtor I Drejtorise se Bujqesise Bashkia Shkoder 

3. Alfred Luleta, Drejtor i Drejtorise se Sherbimit Publik 

4. Franc Kola, Pergjegjes I Drejtorise se te ardhurave Bashkia Shkoder 

5. Firdeus Myftija, Specialist prane Drejtorise se te ardhurave Bashkia Shkoder 

6. Arben Ceni, Administrator Nj. A. Ana Malit 

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


 

Hap takimin Administratori I Nj. A. Ana Malit, z. Arben Ceni 

-Pershendetje te gjitheve. Ju falenderoj qe keni ardhur sot ne kete degjese publike nga ana e Bashkise 

Shkoder. Sot do behet prezantimi I buxhetit afatmesem faza e pare. Te ftuar sot per te na folur rreth 

kesaj ceshtjeje kemi zv/ kryetarin e Bashkise Shkoder, z. Dritan Meta, si dhe drejtore dhe perfaqesues te 

drejtorive perkatese. Fjalen pershendetese e merr zv/ kryetari Z. Meta 

N/ Kryetari Z.Dritan Meta- Mire se ju gjetem. Eshte gjithmone kenaqesi te vijme ketu. Ne do vazhdojme 

te jemi gjithmone prezent ne cdo nevoje tuajen. Sot jemi ketu per te bere nje prezantim te investimeve 

te bera  dhe mirepresim cdo sugjerim tuaj per te bere planifikimin per tre vitet e ardhshme. Do kryhet 

nje investim ne rikonstruksionin e shkolles se mesme Moriqan. Si dhe nje lajm I mire, kane filluar 

punimet ne rrugen Oblike- Obot, qe u sugjerua nje vit me pare. Nje falenderim per secilin prej jush, por 

ne vecanti per Kryetarin e Njesise Arben Ceni si dhe per Alban Sekjan per disponueshmerine e tyre te 

vazhdueshme gjate situates se krijuar ketu gjate permbytjeve. Ana e Malit e ka bujqesine shume te 

zhvilluar. Prandaj perparesi do I japim edhe kanaleve vaditese. Ne tentojme te jemi sa me prezent dhe 

t’iu mbeshtesim sa me shume. Te ardhurat qe mblidhen nga taksat shkojne te gjitha ne investime dhe 

rikonstruksione dhe mund te themi qe Njesia Administrative Ana e Malit ka perfituar me shume se cdo 

njesi tjeter ne investime dhe rikonstruksione. 

Z.Marin Pema- Pershendetje. Faleminderit z. Meta. Qekur Bashkia u bashkua me ish komunat, ne I kemi 

ditur problematikat qe ka kjo njesi. Dua t’iu falenderoj per punen qe eshte bere deri me sot dhe e 

theksoj eshte bere nje pune e mire. Shihet sidomos investimi qe eshte bere ne shkolla dhe kjo eshte 

shume e rendesishme per zhvillimin e arsimit. Por dua te theksoj qe puna ka nevoje per permiresim. 

Duhet te shihen problematikat ne ujesjelles dhe ne ndricim. Do kerkoja edhe nje rishikim te prioriteteve 

per shkak te permbytjeve dhe ato kane ndryshuar. Per nje muaj e gjysem, ketu situata ka qene ne nje 

gjendje jashte mase shume te keqe dhe akoma sot ndihen pasojat.  

Z.Alban Sekja Drejtor I Bujqesise - Pershendetje. Ne kete njesi jam I familjarizuar me banoret per shkak 

te situates se rende qe kaluam. Eshte punuar ne kanalet e dyta dhe te treta dhe pa kryer plani I 2018 

eskavatoret nuk levizin qe ketu. Ne vendet ku eshte me e nevojshme do vendosen tumbina. Ju kerkojme 

qe edhe ju te jeni ne monitorim te puneve per cdo problem qe mund te dalin. Problematike e madhe 

mbetet perroi I kufirit. Ekziston projekti per te nderhyre, por Qeveria Qendrore duhet te bashkepunoje 

me Malin e Zi. 

Z.Xhevdet Kuti- Ne Alimetaj kemi rruge te keqija dhe te pakalueshme. Gjithashtu kemi edhe perroin qe 

duhet te pastrohet. Tokat jane te permbytura dhe akoma vazhdojme te vuajme per ujin e pijshem. 

N/ Kryetar Z.Dritan Meta- Ka vende qe nuk mund te nderhyje Bashkia Shkoder, pasi jane kompetence e 

Qeverise Qendrore. Ne si Bashki perparesi I kemi dhene rrugeve. Kemi alokuar fond te vecante per te 

bere disa investime. Rruga Oblike- Obot ka nje fond si rruge e re, gjithashtu kemi dhe fonde per rruge 

per riparim. 



Riparim shtresa asfaltike 

1. Rruga e fshatit Obot 

2. Rruga Xhaferraj fshati Oblike 

Riparim I rrugeve me inerte 

1. Rruga Alimetaj- Velinaj 

1. Rruga Muriqan- Gorice 

2. Rruga e pallateve Oblike 

3. Lagjja Lami Oblike 

4. Lagjja re Oblike 

5. Rruga fshatit Shtuf 

Investime 

1. Rruga e fshatit Obot (vazhdimi 1300ml) 

Sot na ndihmoni duke na dhene sugjerime te reja. 

Z.Isuf Kaca- Nderkohe qe ne nuk kemi investime ne rruge, uje nuk kemi, ndricimin e rrugeve e kemi bere 

vete, a eshte e drejte qe ne te vazhdojme te paguajme taksat?  

N/ Kryetar Z.Dritan Meta- Qe vjet eshte vene taksa e ndricimit edhe per njesite administrative, pasi deri 

vjet ajo ishte zero. Sot taksa e ndricimit eshte 300 leke ne vit dhe eshte nje vlere e paperfillshme. Pagesa 

e taksave eshte nje shenje solidariteti per te marre sherbimet e ofruara nga Bashkia Shkoder. 

Z.Mezail Shmidra- Problem shume I madh eshte uji I pijshem. Ju kerkojme ta keni parasysh kete 

problem. Nje zgjidhje eshte te behet rezervari. 

Z.Besim Suka- Investimi ne ujesjelles duhet te behet pasi ekzistojne rezervaret por jane jashte funksioni. 

Mezail Shmidra- Problem kemi edhe me koshat e plehrave. Ata nuk pastrohen. Ne fshatin Velinaj koshat 

jane ne hyrje te fshatit, afer xhamise dhe duhet te pastrohen me shpesh. 

Z.Servet Kraja- Persa I perket pastrimit te kanaleve, vjet ka filluar pastrimi, por nese nuk pastrohen 

kanalet e para, eshte e kote te vazhdohet me pastrimin e kanaleve te dyta dhe te treta. Ujesjellesi ka 

nevoje per investim urgjent. Por me urgjente eshte ndricimi I rrugeve. Ndricimi I lagjeve eshte I 

nevojshem sidomos per sigurine e njerezve, qe te ruhen edhe nga vjedhjet.  

Z.Nikolin Stenaj- Gjate asfaltimit te rrugeve, a jane ne projekt kanalizimet? 

N/ Kryetar Z.Dritan Meta- Cdo asfaltim behet pasi te behen rregullimi I kanalizimit te ujerave te bardha 

dhe te kanalizimit te ujerave te zeza. 

Z.Alfred Luleta Drejtor I Sherbimit Publik- Persa I perket ndricimit te rrugeve, prioritet do kene zonat e 

banuara. 



Z.Bardhok Doda- Ju lutem a mund te na tregoni sa jane mbledhur nga taksat? 

Z.Arben Ceni Administrator- Vetem ne njesine tone jane mbledhur 930.000 leke taksa vendore. 

N/ Kryetari Z.Dritan Meta- Ju lutem, secili nga ne duhet te ndergjegjesohet te paguaje taksat qe te 

perfitoje nga sherbimet e ofruara nga Bashkia. Per me gjate rreth takses do flase specialist I te 

ardhurave ne Bashkine Shkoder. 

Z.Firdeus Myftija Specialist I Drejtorise se Te Ardhurave - Pershendetje. Ne nentor te vitit 2017 u miratua 

ligji I ri per taksen e nderteses I cili hyri ne fuqi me 1 prill 2018. Rezulton qe kjo takse eshte rritur me 

rreth 3- fish. Bashkia Shkoder  ka menduar te beje zbritjen ne nivelin minimal qe na lejon ligji deri ne 

30%. Kerkojme nga ju te dime si propozoni kryerjen e pagesave, vjetore apo mujore. 

Z.Arben Ceni Administrator- Ne jemi dakort qe te propozohet ne Keshillin Bashkiak qe kjo takse te jete 

ne nivelin minimal dhe pages ate kryhet ne keste mujore. 

Z.Besim Suka- A perjashtohet nga taksat nje familje qe jeton jashte vendit? 

Z.Firdeus Myftija Specialist I Drejtorise se Te Ardhurave - Nese kjo familje rezulton I rregjistruar ne 

gjendjen civile, atehere kjo familje nuk perjashtohet nga taksat. 

N/ Kryetari Z.Dritan Meta-Duke ju falenderuar per pjesemarrjen tuaj, e mbyllim ketu degjesen publike. 

 

 

Takimi mbyllet ne oren 12:30. 

Mbajti proces verbalin, date 23.05.2018 

Jasmina Gercari 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 


