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PROCES VERBAL I  KËSHILLIMIT ME PUBLIKUN 

PËR    

“Njoftim për Këshillim me Publikun për disa ndryshime në Paketën Fiskale, fondet e Buxhetit për vitin 
2018 me shpenzime dhe investime sipas programeve buxhetore, tavanet buxhetore për vitet 2019-
2020” 

Bazuar në Ligjin nr 139/2015 “ Për vetqeverisjen vendore” neni 9 pika 1.2 a, c, neni 16 pika 1, neni 18, 
neni 54 shkronja  e Ligjit nr 146/2014 “ Për njoftimin dhe Konsultimin Publik”,  Bashkia Shkodër 
organizuan sot datë 13.10.2017 ora 10:00 në ambientet e Sallës së Mbledhjeve të Njësisë 
Administrative Bërdicë, këshillimin me publikun për: 

“Njoftim për Këshillim me Publikun për disa ndryshime në Paketën Fiskale, fondet e Buxhetit për vitin 
2018 me shpenzime dhe investime sipas programeve buxhetore, tavanet buxhetore për vitet 2019-
2020”. 

Takimi është njoftuar në faqen zyrtare të internetit www.bashkiashkoder.gov.al  në menunë e posaçme 
Këshillim me Publikun, me të gjithë materialin e nevojshmë për konsultim nga qytetarët dhe vizitorët e 
faqes së bashkisë Shkodër. 
 
Ashtu siç ishte publikuar edhe njoftuar, dëgjesa ishte programuar të fillonte në datën 13/10/20107 orën 
10:00 dhe të pranishëm për ta filluar dhe drejtuar atë ishin: 
 

1. Voltana Ademi, Kryetare e  Bashkisë Shkodër. 
2. Dritan Meta,N/Kryetar i Bashkisë Shkodër. 
3. Blendi Gjylbegaj, Drejtor i Drejtorisë së të ardhurave në Bashkinë Shkodër. 
4. Alfred Luleta,Drejtor i Shërbimeve Publike në Bashkinë Shkodër. 
5. Fatbardh Kuçi Këshilltar për Shëbimet Publike. 
6. Alban Sekja,Drejtor I Bujqësisë në Bashkinë Shkodër. 

Hap Takimin Kryetarja e Bashkisë Shkodër zj.Voltana Ademi. 

Ju uroj të gjithëve mirëseardhjen ne këtë dëgjesë publike. Është hera e parë që Bashkia Shkodër 
realizon këtë lloj dëgjese para se të hartohet buxheti për vitin 2018. Është shumë e rëndësishme për ne 
që të dëgjojmë nga ju në lidhje me temat që do diskutohen. Kjo dëgjesë do zhvillohet në formën e 
bashkëbisedimit ku si fillim do diskutojnë specialistët e fushave përkatëse sipas radhës që ne kemi 
percaktuar, pastaj do të dëgjojmë pyetjet dhe sugjerimet tuaja .Ne duam mendimin tuaj ne lidhje me 
shërbimet që ofron Bashkia Shkodër ne Njësinë tuaj dhe format e e përmirësimit të tyre për periudhën 
në vazhdim. Ne kemi ardhur sot këtu per tju treguar se cfare ne do bëjmë ne Bërdicë, sa lek kemi ne në 
dispozicion dhe sa të ardhura mbledhim nga Njësia Administrative Bërdicë, sa na duhen ne për 
shpenzime për shërbimet publike dhe sa për investime. Deri në fund të nëntorit ne na duhet ta 
plotësojmë këtë informacion duke marrë mendimin tuaj per prioritetet tuaja. Do paraqesim sipas 
radhës para jush programin që ne kemi menduar dhe do relatojnë me radhë specialistët e të gjitha 
fushave. Pastaj ju paraqisni problemet dhe sugjerimet tuaja, në mënyrë që ne të vendosim duke ju 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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pyetur ju. Para se të fillojmë do ju lutesha që të diskutojmë pa dalë nga tema e diskutimit pasi është një 
dëgjesë e gjatë dhe për tu kuptuar duhet të jemi të saktë për temat që do diskutohen.Pikat për diskutim 
sipas rendit janë : 

1. Pastrimi 
2. Ndriçimi rrugor 
3. Uji i pijshëm 
4. Varrezat 
5. Bujqësia 
6. Shkollat dhe qendrat shëndetësore 
7. Prioritetet në investime. 

- Z.Fatbardh Kuçi Këshilltar për Sherbimet Publike 

Njësia Administrative Berdicë ka një frekuencë të tërheqjes së mbetjeve 2 herë në javë me 
numër kontinerësh të shpërndara sipas zonave ne varësi të numrit të popullsisë, grafiku i 
tërheqjes është zbatuar nga ana e firmës kontraktore sipas kontrolleve të bërë herë pas here 
nga ana jonë. Kjo kontratë është e vlefshme deri në tetor 2018, kemi diskutuar në dëgjesën e 
bërë para pak ditësh në lidhje me shtimin e tarifës së pastrimit me ju që ka ardhë si rezultat i 
rritjes së tarifës së depozitimit te mbetjeve në Landfilldin e Bushatit pra ka qenë një rritje e 
detyruar për ne pa ndryshuar ne cilësinë e sherbimit. Kemi ardhur sot këtu të diskutojmë me 
ju nëse shërbimi aktual i pastrimit në njësinë tuaj me këto frekuenca dhe me këtë sasi 
kontenierësh është në rregull dhe të dëgjojmë nga ana juaj nëse keni propozime për shtim 
frekuencash të tërheqjes se mbeturinave ose variantin tjetër që të shtohen edhe frekuencat 
edhe numri i konteinerve. Ju mbetet ju të vendosni pasi në rast se nga ana juaj vendoset 
shtimi i frekuencave ose shtimi i konteinerëve nga ana jonë duhet të llogariten tarifat e reja 
për përballimin e këtyre ndryshimeve ku theksojmë se aktualisht tarifa juaj e pastrimit për 
Njësinë tuaj është 1950 lekë në vit, nga llogaritjet tona i bjen që nëse shtojmë frekuencat e 
evadimit nga dy herë ne tre herë në javë , 

- Z.Aleksandër Pashuku: Aktualisht në njësinë tonë ka 80 kosha në efiçencë të shpërndarë në 
varësi të dendësisë së popullsisë të cilët pastrohen rregullisht dy herë në javë. Barrën më të 
rëndë të pastrimit e ka përballuar bisnesi ne kemi nevojë që të vendoset në dispozicion të 
shërbimit të pastrimit një makinë më e vogël në mënyrë që të aksesojë në të gjitha rrugët ë 
fshatrave tona. 

- Z.Fatmir Mehja: Falenderoj Bashkinë Shkodër, që mesa po shof qenkan të pranishëm të 
gjithë drejtuesit kryesor në takimin e sotëm. Falenderim të veçantë   desha të bëj për Zj. 
Aulida Anamali,  e cila ka qënë gjithmonë e disponueshme në zgjidhjen e problemeve të 
arsimit në Njësinë tonë. Në lidhje me çështjen e pastrimit, ju vë në dukje,  se tek ne problem 
i madh mbetet evadimi i mbetjeve inerte të akumuluara ndër vite,  ndërsa shërbimi i 
pastrimit ka qenë korrekt duke zbatuar me përpikmëri  frekuencat e tërheqjes së mbetjeve. 

- Z.Bilal Dani: Kam bërë kërkesë për ndërtimin e platformave prej betoni në vendndodhjen e 
koshave,  ndersa probleme të tjera me pastrimin nuk kemi. 

- Z.Besnik Tahiri: Problem në Njësinë tonë mbeten,  tretja e mbeturinave të pemëve dhe 
mbeturinat shtazore,  pranë kazanëve të mbetjeve urbane. Unë do të kisha thënë se,  nuk 
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është normale që kjo të ndodhë dhe nuk është për faj të Bashkisë as të firmës, por do të  
kisha propozuar  rritje page për kryetarët e fshatrave,  në mënyrë që të angazhohen më 
shumë në kontrollin e trerritorit. Përsa i përket frekuencës së pastrimit të koshave mendoj 
që dy herë në javë është i mjaftueshëm. 

- Zj.Voltana Ademi: Vendosja e koshave, evadimi i mbetjeve dhe depozitimi në Landifilld për 
Njësinë tuaj kushton 2.2 milion lekë në vit dhe  nga  kjo shume  që paguan Bashkia për pastrimin 
e Njësisë suaj, vetëm 780 000 lekë mbulohet nga të ardhurat tuaja. Kërkoj nga ana juaj që të 
sensibilizoni të gjithë banorët e njësisë suaj, që të likuidojnë deri në fund të vitit 2017, taksat dhe 
tarifat vendore, në mënyrë që mos të hiqen nga investimet ato para që duhen të shkojnë për 
pastrimin.  

- A keni nevojë të shtohet numri i konteinerëve dhe i frekuencës së tërheqjes, apo jeni mirë me 
këtë nivel shërbimi” ? 

- Z.Aleksandër Pashuku: Nga monitorimi i shërbimit të pastrimit, mendojmë se nevojat janë që të   
të shtohen vetëm 5 kosha, ndërsa për shtimin e frekuencave, nga dy herë në ditë në tre herë,  të 
nevojshme e kemi në periudhën 15 korrik deri me 15 shtator,  pasi kjo periudhë,  përkon me 
ardhjen e emigrantëve e për pasojë shtohet numri i banorëve, si  dhe shtimin e fluksit të 
pushuesve që i drejtohen plazhit të Velipojës. 

- Z.Fredi Palushi: Në fshatin Beltojë është e dosmosdoshme të rritet sasia e koshave në 10 nga 6 
që është aktualisht dhe të respektohet frekuenca e tërheqjes. 

- Z.Voltana Ademi: Bashkia Shkodër paguan firmën kontraktore për tërheqjen dhe depozitimin e 
mbeturinave në Landifilld, 2 herë në javë për Njësinë tuaj. Nëse kjo frekuencë nuk realizohet, ju 
takon Kryetarëve të fshatrave ta monitorojnë dhe të reklamojnë cdo parregullsi tek Njësia 
Administrative  e cila, kur t’ja përcjellin Bashkisë këtë shqetësim,  nga ana jonë, do të vendosen 
penalitete të përcaktuara në kontratë për  firmen  që realizon shërbimin e pastrimit. 

- Në ditët në vijim, ngarkohet Njesia Administrative Bërdicë, që në bashkëpunim me Kryetarët e 
fshatrave, të monitorojnë shërbimin e pastrimit dhe të hartojnë proçes verbalet përkatëse, për 
të pasqyruar kryrjen e shërbimit të pastrimit. Vetëm pasi të bëhët kjo, Bashkia Shkodër do 
realizojë likuidimin e firmës kontraktore , pra në këtë mënyrë,  ju takon ju  ta monitorini të gjithë 
këtë proçes. 

- Zj.Voltana Ademi : Nëse ne bijmë dakord, për shtim frekuence nga 2 ne 3 herë në javë, Bashkia 
mund të investojë tek ju, duke ju sjellur kosha të posaçëm për mbetjet e pemëve, pra  ju takon 
ju që të vendosni. 

- Z.Bilal Dani: Mendoj se duhet të vendosen postera sensibilizues, në lidhje me ndërgjegjësimin e 
banorëve, për të disiplinuar tretjen e plehrave. 

- Zj.Voltana Ademi:Ne do llogarisim tarifën shtesë për numër më të lartë koshash dhe shtim të 
frekuencave, për periudhën 15 korrik deri 15 shtator, ashtu siç ju e kërkuat. 

- Z.Tonin Pjetrushi: A mund të kërkopjmë ne frekuenca tre herë në javë dhe sa na shtohet tarifa e 
pastrimit në vit? 

- Zj.Voltana Ademi:Me një rritje 200 lekë në vit për familje, ne mund të përballojmë rritjen e 
frekuencave pa problem,përsa i përket mbetjeve inerte ne do hartojmë një plan pune brenda 10 
ditëvë, për pastrimin e këtyre mbetjeve me mjetet tona. 

- Z.Besnik Tahiri:Të vendosen sanksione për ata persona që ndotin ambientin dhe kanalet 
kulluese, pasi është e vetmja mënyrë që të disiplinohet proçesi i tretjes së mbeturinave. 

-  
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- Diskutime në lidhje me ndriçimin rrugor 
-  

- N/Kryetari Z.Dritan Meta: Deri tani që flasim, asnjë Njësi Administrative e Bashkisë Shkodër nuk 
ka paguar tarifë ndriçimi, edhe pse e kanë përfituar pjesërisht këtë shërbim. Ne kemi propozuar, 
që kjo tarifë të jetë diku te 300 lekë në vit dhe që është konsumi mesatar vjetor i energjisë 
elektrike. Investimin fillestar dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ndricimit rrugor , do ta kryejë  Bashkia 
Shkodër   me fondet e veta, duke ju mbetur ju të paguani vetëm koston e konsumit të  energjisë 
elektrike. 

- Zj.Voltana Ademi: Për të shtuar numrin e rrugëve  të  ndriçuara kemi dy rrugë;  ose të vendosim 
një tarifë fikse,  gjithmonë nëse pranohet nga ana juaj, ose të pakësojmë investimet në 
infrastrukturë,  për ti dhënë përparësi ndriçimit rrugor. Ju mbetet ju që  të vendosni. 

- Salla :Jemi dakord për të vendosur tarifë ndriçimi. 
- Z.Tom Gjergji:Kemi problem me ujësjellësin e Beltojës pasi është jashtë funksioni nga viti 1997. 

Deri tani janë hartuar 3 projekte, por ne  përsëri nuk kemi ujë. 
- Z.Aleksandër Pashuku:Ndërtimi i ujësjellësve është në listën e prioriteteve për investim, që 

Njësia Ad. Bërdicë ka dorëzuar në Bashki. 
- Z.Gjergj Patani:Njësia jonë është ndër më problematiket pësa i takon ujit të pijshëm, pasi asnjë 

nga puset tona nuk ka ujë të pijshëm. Kështu që unë mendoj që investimi në ujësjellësa është 
prioriteti ynë i vetëm. 

- Zj.Voltana Ademi:Për vitin 2018, për Njësinë Ad. Bërdicë, ne mendojmë që të vendosim si 
prioritet kryesor,  ndërtimin e ujësjellësit. Me date 20 tetor bashkia Shkodër organizon panairin 
territorial ku ne kemi ftuar Kryeministrin e vendit, gjithë deputetët e Qarkut Shkodër dhe 
donatorë të ndryshëm dhe të gjitha prioritetet tona do paraqiten aty në mënyrë që të paraqiten 
nevojat tona reale.Ne jemi Bashkia e vetme në Shqipëri që kemi aplikuar ulje taksash dhe 
tarifash vendore në minimumin ligjor dhe kemi krijuar paketa lehtësuese dhe me gjithë 
vështiresitë tona jemi e vetmja bashki që investon me fondet e veta por ndërtimi i ujësjellësit 
kushton shumë dhe është e pamundur të përballohet me fondet tona me gjithë dëshirën e mirë. 

- Z.Fredi Palushi:Kur mund të bëhet ndriçimi i fshatit Beltojë pasi ne jemi të gatshëm të paguajmë 
tarifën e ndriçimit? 

- Zj.Voltana Ademi: Ne do vendosim në listën prioritare për vitin 2018 ndriçimin rrugor në Njësinë 
tuaj dhe shumë shpejt me tu miratuar buxheti mund të realizohet ky investim. 

 

- Diskutime në lidhje me varrezat. 

 

- Z.Gjergj Patani:Kërkojmë ndërhyrjen tuaj në lidhje me varrezat e reja, pasi tentativa jonë për të 
ndertuar varreza e reja, është konstatuar nga policia si ndërtim pa leje. 

- Zj.Voltana Ademi:Bashkia Shkodër mund t’ju vendosë një punëtor shërbimi për varrezat tuaj, i 
cili mund të punojë sipas një grafiku të përcaktuar. Ndërsa përsa i përket lejes, ju bëj me dije se,  
ju mund të aplikoni për leje,  pa pagesë, në cdo rast që ka lidhje me varrezat dhe do pajiseni në 
moment me këtë leje.  
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- Z.Bardhyl Isufi: Kemi nevojë për një person që të mbulojë 3 varreza me shërbim pastrimi dhe 
mirëmbajtje. 

- Zj.Voltana Ademi: Ne e kemi të mundur të punësojmë një person dhe ta paisim me  paisjet  e 
nevojshme dhe e quajmë të zgjidhur problemin e varrezave ne Njësinë tuaj. 

-  
- Diskutime në lidhje me bujqësinë. 

- Z.Bilal Dani:Kërkojmë nga ana juaj të ndërtoni një qendër për mbledhjen e produkteve tona 
bujqësore, pasi kemi shumë problem me shitjen e produkteve bujqësore. 

- Zj.Voltana Ademi:Do ta shtojmë në listën e prioriteteve për 2018. 
- Z.Alban Sekja:Në Njësinë Ad. Bërdicë, është shpenzuar për pastrim dhe sistemim kanalesh te 

dyta dhe të treta kullimi dhe vaditjesh, për vitin 2016 dhe 2017 rreth 21 milion lek. Nuk është 
ndërhyrë vetëm në fshatin Trush, pasi kanalet kanë problem me tombinat dhe janë parashikuar, 
që kur të bëhet ndërhyrja, reahabilitimi të jetë i plotë . 

- Zj.Voltana Ademi: Ne kemi hartuar një plan ndërhyrje në kanalet e Njësisë suaj për vitin 2018 
dhe  nëse ju e shihni të nevojshme të ndërhyhet në kanale të tjera,  ne presim propozimit tuaja 
dhe mund ta ndryshojmë grafikun. 

- Z.Besnik Tahiri:Jemi plotesisht dakort me grafikun që po na paraqitni ju, por kisha kërkuar që të 
ndërhyhet  me kujdes ne KK5, pasi mbulon sipërfaqe të mëdha toke. 

- Z.Bilal Dani:Punimet që po bëhen për ndërtimin e rrugës së Velipopjës po dëmtojnë kanalet 
anësore. 

- Zj.Voltana Ademi: Kam kërkuar që në ditët në vijim , të diskutojmë së bashku me FSHZH-në,  që 
është investitori i rrugës dhe do të diskutoj të gjitha problemet që ka sjellë ky ndërtim për 
Njësinë Tuaj dhe atë të Dajçit,  në mënyrë që të riparohet çdo gjë që do prishet në funksion të 
ndërtimit të rrugës. 

- Z.Bilal Dani:Kemi nevojë për ndërtimin e kanalit vaditës të Darragjatit. 
- Z.Alban Sekja:Kemi mbaruar projektin për këtë kanal dhe e kemi vendosur tek ptioritetet tona 

për investim pasi e dijmë rëndësinë që ka ky kanal për gjithë zonat tuaja. 
- Z.Xhavit Pëllumbi:  Kërkojmë që  të rikonstruktohet KU33,   pasi ai kanal mbulon sipërfaqe 

shumë te madhe toke. 
- Z.Alban Sekja: Ai kanal  është në proçes ndërtimi pasi është projektuar për tu rindërtu  nga ana 

jonë. 
- Z.Aleksandër Pashuku:Tek KU21 që është një investim i Bankës Botërore,  është konstatuar se ai 

është ndërtuar  pa kuota dhe për rrjedhojë është jashtë funksioni totalisht. 
- Z.Alban Sekja:Ai projekt ka qenë gabim që në projektim, ndaj  duhet të rishikohet mundësia për 

të riinvestuar në mënyrë që ai  të vendoset në funksion. 
-  

- Diskutime në lidhje me shkollat dhe qendrat shëndetësore. 
-  

- Zj. Voltana Ademi:Na tregoni problemet që keni me shkollat. 
- Z.Aleksandër Pashuku: Kemi listuar në listën e prioriteteve ndërhyrje në shkollat egzistuese dhe 

ndërtimin e një shkolle të re në Bërdicë të Mesme. Për ndërhyrje kanë nevojë banjot e shkollës 
së  Beltojës,  si dhe lyerja me bojë e të gjitha shkollave. 

- Zj. Voltana Ademi:Duhet të zgjidhim të parat gjendjet emergjente,  pastaj të ndërhyjmë me 
rrallë tek shkollat e tjera. Ndërkohë që në  një moment  të dytë ne  do të mendojmë për 
ndërtimin e shkollave të reja. Të gjitha sa u diskutuan,  sot në këtë takim, si probleme në shkolla,  
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po mbahen   shënim dhe së shpejti do të konkludojmë duke bërë më të miren e mundshme nga 
ana jonë. 

- Z.Fatmir Mehja:  Në lidhje me qendrat shëndetsore, problem paraqesin  qendrat  shëndetësore,  
e Trushit   pasi oborri i saj mbulohet totalisht nga uji, ndërsa qendra shëndetsore në  Beltojë nuk 
furnizohet me ujë  të pijshëm. 

- Z.Besnik Tahiri: Bërdica e Mesme ka një shërbim ambulator, që thuajse nuk egziston fare, 
ndërsa në Bërdicë të Madhe godina e qendrës shëndetësore ka nevojë për ndërhyrje teknike. 

- Zj. Voltana Ademi:I japim fjalen,  drejtorit të Drejtorisë së  Ardhurave të Bashkisë Shkodër,  të na 
paraqesë shkurtimisht gjendjen e Arkëtimeve në Njësinë Bërdicë. 

- Z. Blendi Gjylbegaj: Përshëndetje, duhet te shpreh në pak fjalë planin e te ardhurave dhe 
realizimin në Njësinë Ad. Bërdicë. Theksoj se në totalin e planit të të ardhurave Taksat dhe tarifat 
familjare janë shlyer në masën 36 % , që mbetet shifër e ulët realizimi. 

- Politikat e Bashkisë Shkodër kanë qenë të tilla që janë ulur, ne minimumin e mundshëm ligjor, 
taksat dhe tarifat vendore, ku vlen të përmendet taksa e prones dhe e truallit e cila është e 
përgjysmuar në krahasim me Qytetin. 

- Duhet theksuar se plani i të ardhurave i tarifave dhe taksave familjare është në nivel të ulët 
realizimi deri ne 30.09.2017 dhe është e nevojshme te theksohet, se detyrimi për të paguar 
tarifat dhe taksat familjare, është detyrim ligjor dhe moral, prandaj  dhe ne kërkojme nga ana 
juaj që të sensibilizoni edhe te tjerët që nuk janë të pranishëm këtu qe te bëjnë likuidimet 
brenda vitit 2017. Theksoj se Bashkia Shkodër, ka taksat dhe tarifat vendore, ndër më të ulëta në 
Shqipëri dhe kemi krijuar nje skemë lehtësuese për familjet ne nevojë , invalidet dhe 
pensionistët e vetëm. Njësia Ad. Bërdicë në disa rrugë, përfiton edhe shërbimin e  ndriçimit, 
shërbim ky   që nuk është tarifuar nga Bashkia Shkodër.Kjo  do të thotë që i gjithë shpenzimi i 
bërë për këtë qëllim është mbuluar nga Bashkia  ndaj dhe ne kërkojmë dakordësinë tuaj që të 
caktojmë një tarifë minimale vjetore për ndriçimin që sipas llogarive tona shkon diku tek 300 lek 
per familje ne vit. Theksoj se këtu është përfshirë vetëm kostoja e konsumit të  energjisë 
elektrike, pasi shpënzimet e teja, sic janë ato të mirëmbajtjes, do të mbulohen nga burime të 
tjera të bashkisë Shkodër.  Biznesi i madh,  është parashikuar që të  ketë një tarife 1500 lekë 
kurse Bisnesi i Vogël 750 lekë,  ndërsa  familjet në nevojë dhe kryefamiljaret femra  do të kenë   
tarifë zero. 

- Ndërsa për subjektet karburante,  sipas VKM numër 344, tarifa e liçenses  për 5 vite është 
përgjysmuar,  nga 200 000 lek ne 100 000 lek,    si për licensat e reja ashtu edhe për rinovimet e 
atyre egzistuese. Njëkohësisht është shfuqizuar tarifa e kontrollit nga Zyra e Infrastukturës për 
ndërtimet e reja. 

- Kemi propozuar uljen e tarifave të hapësirës publike, nga ana e subjekteve tregtare, nga 140 lekë 
në 70 lekë për metër katror,  për gjitha Njësitë Administrative, në menyrë që të  favorizojmë 
biznesin në këto zona. 

Duke ju falenderuar për pjesmarrjen tuaj në këtë dëgjesë, e mbyllim këtu me premtimin se takime të 
tjera konsultuese, do kemi sërish në të ardhmen në mënyre që të bashkëqeverisim ne nivel lokal me ju. 

Takimi mbyllet në orën 12:50. 

Mbajti Proces-Verbalin, datë 13.10.2017 
Ditmir Kraja  
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