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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 12.10.2017 ora 13:00 në ambientet e Sallës së Mbledhjeve të Njësisë 
Administrative Dajç, 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 12/10/20107 orën 
13:00 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 te gjithëve mirëseardhjen ne këtë dëgjesë publike. Është hera e parë që Bashkia Shkodër 
realizon dëgjesë te konceptuar në këtë mënyrë, para se të hartohet buxheti për vitin 2018, jo vetëm  në 
Njësinë Administative Dajç, por  dhe në të gjitha Njësitë e tjera që përfshin Bashkia Shkodër. Është 
shumë e rëndësishme për ne, që të dëgjojmë nga ju, ne lidhje me temat që do diskutohen. Kjo dëgjesë 
do zhvillohet ne formën e bashkëbisedimit, ku si fillim do diskutojnë specialistët e fushave përkatëse, 
sipas radhës që ne kemi percaktuar, gjithmonë nëse ju bini dakord, pastaj do të dëgjojmë pyetjet dhe 
sugjerimet tuaja sipas pikave që do diskutohen.Ne duam mendimin tuaj ne lidhje me shërbimet që 
ofron Bashkia Shkodër ne Njësinë tuaj dhe format e përmirësimit të tyre për vitin 2018 e në vazhdim.  

Ne kemi ardhur  sot  këtu për t’ju treguar se cfarë ne do bëjmë në Dajç, sa është buxheti që ne  kemi ne 
në dispozicion dhe sa të ardhura mbledhim nga Njësia Administrative Dajç. Sa do të jetë shuma që na 
duhen ne për shpenzime për shërbimet publike dhe sa për investime. Deri në fund të nëntorit,  ne na 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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duhet ta plotësojmë këtë informacion duke marrë mendimin tuaj per prioritetet që ju mendoni për 
Njësinë tuaj. Do paraqesim para jush,  sipas radhës, programin që ne kemi menduar dhe do relatojnë 
me radhë, specialistët e të gjitha fushave. Më pas mund të diskutojmë së bashku  në mënyrë që ne të 
vendosim duke ju pyetur ju. Para se të fillojmë do ju lutesha që të diskutojme pa dalë nga tema 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 Dajç ka një frekuencë të tërheqjes së mbetjeve, 2 herë në javë me numër 

kontinerësh të shpërndara sipas zonave, ne varësi të numrit të popullsisë. Sipas kontrolleve të 
bërë herë pas here nga ana jonë, na rezulton që  grafiku i tërheqjes është zbatuar nga ana e 
firmës kontraktore. Kemi diskutuar me ju, në dëgjesën e bërë para pak ditësh,  në lidhje me 
shtimin e tarifës së pastrimit, 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 në cilësinë e 
shërbimit. Kemi ardhur sot këtu të diskutojmë me ju,  nëse shërbimi aktual i pastrimit në njësinë 
tuaj,  me këto frekuenca dhe me këtë sasi konteinerësh,  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 juve që  të vendosni 
për cilin variant jeni. Pasi në rast se nga ana juaj,  vendoset shtimi i frekuencave ose shtimi i 
konteinerëve,  nga ana jonë duhet të llogariten tarifat e reja  shtese, për përballimin e këtyre 
ndryshimeve. 

- Z. Gjergj Daka:A mund të shtohen frekuencat e tërheqjes së mbetjeve në periudhën korrik 
gusht,  pasi vetëm në këtë periudhë, si pasojë e kthimit të emigrantëve, kemi probleme.Ndërsa  
sa i përket periudhës tjetër të vitit,  nuk kemi probleme me shërbimin e pastrimit. 

- Z. Gjovalin Darragjati : Unë propozoj shtim të tarifave në mënyrë që të përballohet edhe shtimi i 
frekuencave edhe shtimi i koshave. 

- Z. Hylli Kolaj:Nuk jam dakord me shtimin e tarifës, pasi shërbimi i pastrimit në Njësinë tonë nuk 
ka probleme ,përveç periudhës korrik gusht,  prandaj kërkojmë nga ana juaj  shtim frekuencash 
vetëm në periudhën korrik -gusht. 

- Z.Fatbardh Kuçi :Ju rikujtoj të jeni të kujdesshëm në lidhje me mbeturinat inerte,  pasi krijon 
probleme në evadimin e tyre,  si dhe rrit koston e depozitimit të mbetjeve,  si pasojë e rritje së 
peshës. 

- Z.Mark Kolajni:Duhet që inspektorët e mbledhjes se taksave,  të jenë më të pranishëm në 
Njësinë tonë në periudhën Korrik -Gusht , pasi mundësia e vjeljes së taksave është më e madhe 
në këtë periudhë. 

- Zj.Voltana Ademi:Nëse ne biem  dakord,  që në Njësine tuaj,  në periudhën e verës, duhet te 
rrisim frekuencat dhe numrin e koshave,  i bie që kjo tarifë të rritet për ju,  me afro 200 lek në 
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vit,  që është shumë e papërfillshme po të krahasohet me përfitim që ju keni në rritjen e cilësisë 
se pastrimit. Caktoni bashkë me kyetarët e fshatrave, vendet ku ju duken të përshtatshëm për 
vendosjen e koshave shtesë.Sa është niveli i arkëtimit të të ardhurave në Njësinë Tuaj? 

- Zj.Voltana Ademi: Nga ana jonë do llogaritet saktë kostoja e shtimit të kazanave dhe shtimi i 
frekuencave,  nga dy herë, ne tre herë në ditë në periudhën korrik- gusht dhe do jua paraqesim 
ju, pra deri këtu besoj që bijmë dakord të gjithe. Kërkoj nga ana juaj që të sensibilizoni gjithë 
banorët e njësisë suaj të likuidojnë deri në fund të vitit 2017, taksat dhe tarifat vendore, në 
mënyrë që mos hiqen nga investimet ato para që duhen të shkojnë për pastrim. 

- Z.Tom Pjetrani: A mund të paguajnë familjet që jetojnë në emigracion vetëm për periudhën që 
ato qëndrojnë këtu? 

- Zj.Voltana Ademi: Nuk mund të llogaritet aq saktë se kur kthehen në shtëpinë e tyre familjet e 
emigrantave. Kjo është e pamundur nga ana jonë, nëse të ardhurat e pastrimit që arkëtohen në 
Njësinë tuaj tejkalojnë koston që ka Bashkia Shkodër për pastrimin,  rrini të qetë pasi ato lek që 
mund të teprojnë do riinvestohen në Njësinë tuaj. 

- Z.Tom Pjetrani:Problem i vetëm në njësinë tonë mbetet,  tretja e mbeturinave organike dhe 
inerte ne koshat e mbeturinave. 

- Zj.Voltana Ademi: Ky është problem që mbetet  për tu parë dhe duhet të bashkërendohet puna 
mes Njësisë dhe Kryetarëve te fshatrave,  në mënyrë që të sensibilizohen banorët ne lidhje me 
këtë problem. 

- Z.Dedë Bujarja: Tek ne,  problem i madh mbetet tretja ne lumin Buna i kafshëve të ngordhura. 
- Zj.Voltana Ademi: Kemi pasur tre katër raste,  që jemi sinjalizuar nga banorët e Dajçit,  në lidhje 

me egzistencën e bagëtive të ngordhura në lum dhe në tokë. Në të gjitha rastet, nga ana jonë 
është vënë në dispozicion,  një mjet dhe një veteriner,  që kanë realizuar procesin e groposjes 
sipaj rregullave dhe ligjeve në fuqi.Nëse keni raste të tjera,  mjafton që ju të sinjalizoni,  dhe 
Bashkia Shkodër është e gatshme të ndërhyjë ne zgjidhjen  e këtyre problemeve, pa kosto 
shtesë. 

- Z.Arben Gjuraj: Raste papërgjegjshmërie ka gjithkund, por do ju kisha thënë se Bashkia Shkodër i 
përballon këto shërbime me kosto të lartë duke pasë parasysh shtrirjen gjeografike. Prandaj do 
ju sugjeroja që,  në të tilla raste, të merrni masat vetë si komunitet  për zgjidhje,  si dhe të bëni 
një fushatë sensibilizuese, në menyrë që këto raste të mos përsëriten. 

- Z. Besnik Haxhija ; Drejtor i Qendrës Shëndetësore : Problemi i tretjes së kafshëve të ngordhura 
është çështje shumë shqetësuese,  pasi duke u hedhur në ujë,  përbëjnë një rrezik të madh për 
përhapjen e sëmundjeve infektive, sidomos në periudhën e verës. Përsa i përkët pastrimit,  
mendoj që, në sezonin e verës në Dajç, është e domosdoshme shtimi i frekuencave të tërheqjes 
së mbeturinave,  në mënyrë që mos të kemi probleme me shëndetin. 

- Z. Arben Gjuraj : Duhet sensibilizim i madh për likuidimin e detyrimeve vendore, pasi kostoja e 
evadimit të mbetjeve,  është shumë e lartë dhe Bashkia Shkodër paguan shumë më tepër për 
pastrimin e Njësisë suaj,  sesa arkëtohen.  Shtimi i koshave duhet të bëhet i mirëmenduar që të 
jetë sa më efiçent. 

- Zj.Voltana Ademi: Per vitin 2017 Bashkia Shkodër ka paguar  për pastrimin e Njësisë suaj 2 .700. 
000 lekë, nga të cilat, si tarifë pastrimi  janë arkëtuar vetëm 825. 000 lekë. Pra ju lutem,  bëni 
thirrje edhe të tjerëve që nuk janë këtu, të likuidojnë sa më shpejt taksat dhe tarifat vendore. 

- Z.Altin Salihi ; Përgjegjës i Ndriçimit Rrugor : Në Njësinë Ad. Dajç, aktualisht janë 5 rrugë te 
ndriçuara.Vetëm konsumi i energjisë elektrike deri tani për vitin 2017 i ka kushtuar Bashkisë 
Shkodër 796.334 lekë,  pa llogaritur investimin e bërë dhe mirëmbjatjen e nevojshme, në një 
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kohë që nuk ka as tek ju, e  as te ndonjë  Njësi Administrative  tjetër, të Bashkisë Shkodër,   tarifë 
për ndriçimin rrugor. Mbetemi të hapur me ju të diskutojmë në lidhje me këtë shërbim i cili 
është jetik. 

- Z.Arben Gjuraj : duhet me patjetër të vendoset tarifë ndriçimi për këto rrugë dhe për të tjerat që 
Bashkia Shkodër merr përsipër të investojë,  në mënyrë që të ketë shërbim. Tarifa e llogaritur 
nga ana jonë është shumë e vogël dhe e papërfillshme,  me shumat që sejcili nga ju paguan,  per 
OSHEE për shtëpitë tuaja. 

- Z.Mark Mhillaj: Sa ndriçuesa  ka në Njësinë tonë që është konsumuar kaq shume energji 
elektrike? 

- Z.Altin Salihi  Përgjegjës i Ndriçimit Rrugor :Në lidhje me konsumin duhet të saktësoj se ndriçimi 
rrugor është i pajisur me matësa rryme dhe tarifimi,  nga ana e OSHEE-së,  ka qenë i saktë. 

- Z.Gjovalin Darragjati: Duhet të paguhet tarifa e  ndriçimit,  që të bëhet e mundur  shtimi i  
rrugëve të  ndriçuara në Njësinë tonë. 

- Z.Hylli Kolaj: Jemi dakord për të paguar tarifën e ndriçimit,  sipas tarifave që do vendosë 
Bashkia, por  me kushtin që të paguajnë vetëm familjet që e përfitojnë këtë shërbim dhe të 
diferencohet kjo tarifë,  ku peshën më të madhe ta përballojnë biznesi. 

- Z.Altin Salihi  : Ndriçimi  rrugor, shfrytëzohet nga të gjithë banorët papërjashtim, pasi rrugët që 
janë ndriçuar,  janë akset kryesore te lëvizjes së Dajçit dhe ju rikujtoj,  që ka mbi 6 muaj që 
rruget janë të ndriçuara dhe ju nuk paguani as konsumin e energjisë elektrike. 

- Z.Gegë Parubi: Dua të falenderoj Bashkinë Shkodër për ndriçimin e rrugëve kryesore të Njësisë 
sonë. Kisha një kërkesë,  që të dërgohet ndriçimi rrugor edhe në rrugën e brendshme të Fshatit 
Pentar,  pasi për të bërë një ndërhyrje të tillë mendoj se duhet një  investim minimal . 

- Z.Altin Salihi : Deri tani, është ndriçuar vetëm qendra e fshatit Pentar, pasi shtyllat e tensionit  
në rrugët e brendshme, janë jashtë kushteve teknike për të vendosur ndriçim. 

- Z.Arben Gjuraj: Sqaroj se,  asnjë shërbim që ofrohen nga Bashkia në njësinë tuaj,  nuk mbulohet 
nga pagesa ose kontributi i banorëve. Me një matematikë të thjeshtë,  ju sqaroj se, nëse ju 
paguani tarifat psh te ndriçimit,  kostoja e aktuale që është përballuar nga Bashkia,  transferohet 
në përmirësimin e një shërbimi tjetër,  ose te një investimi të ri për Njësinë tuaj , prandaj po ju 
ribaj thirrje të paguani taksat dhe tarifat vendore sepse në këtë menyrë përmirësoni cilësinë tuaj 
të jetesës. 

- -Z. Blendi Gjylbegaj: Përshëndetje, duhet te shpreh në pak fjalë planin e të ardhurave dhe 
realizimin në Njësinë Administratuive Dajç. Theksoj se në totalin e planit të të ardhurave,  taksat 
dhe tarifat familjare  janë shlyer në masën 57 % , që mbetet shifër e ulët realizimi. 

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

Duhet theksuar,  se plani i të ardhurave, i tarifave dhe taksave familjare,  deri më  30.09.2017 
është në nivel të ulët realizimi dhe është e nevojshme të theksohet se detyrimi për të paguar 
tarifat dhe taksat familjare është detyrim ligjor dhe moral, ndaj  dhe kërkojmë nga ana juaj,  që 
të sensibilizoni edhe të tjerët, që nuk janë të pranishëm këtu, që të bëjnë likuidimet brenda vitit 
2017. Theksoj se Bashkia Shkodër ka taksat dhe tarifat vendore ndër më të ulëta në Shqipëri,  
dhe ne  kemi krijuar nje skemë lehtësuese për familjet në nevojë, invalidët dhe pensionistët e 
vetëm. Nj. Administrative Dajç përfiton në disa rrugë edhe shërbim ndriçimi që nuk është 
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tarifuar nga Bashkia Shkodër,  që do të thotë se,  i gjithë shpenzimi i bërë për këtë qëllim është 
mbuluar nga Bashkia dhe kërkojmë dakordësinë tuaj që të caktojmë një tarifë minimale vjetore 
për ndriçimin, e cila    sipas llogarive tona,  shkon diku tek 300 lek për familje në vit. Theksoj këtu 
se në këtë tarifë është përfshirë vetëm  shuma e  e konsumit të   energjisë elektrike. 

 Biznesi i madh do ketë një tarife 1500 lekë, Biznesi i Vogël 750 lekë,  ndërsa familjet në nevojë 
dhe kryefamiljaret femra kanë tarifë zero.,   

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

Kemi një propozim ne lidhje me tarifat e transportit të druve në shumën 500 lekë, si dhe 
ndërhyrjet nga MNZSH në rastet e zjarrit një tarifë prej 1500 lekë ne orë kur subjektet janë të 
siguruara dhe këtë tarifë e paguan kompania e sigurimeve. 

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

- Zj.Voltana Ademi: Sa diskutohet nga Drejtori i të Ardhurave,  ju bëj me dije se një familje paguan 
2600 lek në vit taksa dhe tarifa vendore,  që janë shumë të ulëta ne krahasim me shërbimet që 
ju merrni, prandaj  ju bëj thirrje të likuidoni taksat dhe tarifat vendore, si e vetmja formë per te 
përfituar sa ma shume shërbime dhe investime për njësinë tuaj.  

- Theksoj këtu, që Bashkia Shkodër, në lidhje me tarifën e ndriçimit, është e gatshme të përballojë 
me fondet e veta,  investimin e krijimit te sistemit të ndriçimit rrugor  dhe mirëmbajtjen e tij me 
fondet e veta, dhe kërkon nga ju,  që të paguani vetëm konsumin e energjisë elektrike, mbetet 
në dorën tuaj të zgjidhni , ju sqaroj se vetëm për vitin 2017 Bashkia Shkodër ka përballuar me 
fondet e veta likuidimin e faturave te OSHEE-së ,  për ndriçimin ne Njesinë tuaj një shumë diku 
tek rreth 800 000  lek te reja. 

- Z.Alban Sekja Drejtor i Bujqësisë, diskuton për punën e bërë në vitin 2016-2017,  në lidhje me 
pastrimin e kanaleve te dyta dhe të treta,  si dhe planifikimin në buxhet për vitin 2018.  

- Në Njësinë Ad Dajç,  janë pastruar rreth 15. 320 ml,  kanale të dyta. Theksoj se Bordi i Kullimit, i 
bashkisë  Shkodër,  nuk mundet të ndërhyjë në kanalet e para, pasi nuk janë nën administrimin 
tonë. 

- Z.Gjovalin Darragjati: Vlerësoj punën e bërë nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Bordi I Kullimit 
Shkodër,  pasi aty ku është ndërhyrë, janë pastruar kanalet totalisht dhe me cilësi. 

- N/Kryetari Z. Arben Gjuraj: Kanale si kulluese,  ashtu edhe ato vaditëse,  janë gjithmonë 
prioritet për Dajçin. Duke pasë parasysh pozicionin gjeografik dhe rrezikun që paraqet në raste 
përmbytjesh dhe banorët  janë gati të kontribuojnë edhe privatisht duke siguruar karburantin, 
me kushtin që Bashkia Shkodër t’ju vërë në dispozicion mjetet pastruese. 

- Zj.Voltana Ademi: Bashkia Shkodër ju vendos në dispozicion mjetet e nevojshme. 
- Ernest Luka: Kanalet kulluese,  mund te pastrohen edhe pa u pastru kanalet e para që janë nën 

administrim te Bordit Të Kullimit Lezhë. 
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- Z.Alban Sekja : Ne kemi bashkërenduar  planin e punës,  në dakordësi edhe me bordin e Kullimit 
Lezhë,  në mënyrë që të ndërhyjmë duke pastruar  paralelisht dhe me efiçencë. 

- Diskutime në lidhje me varrezat 
- Z.Gjovalin Darragjati:Problem me varrezat e Njësisë,  mbetet caktimi i një punonjësi,  për 

pastrimin dhe mirëmbajtjen e tyre,  si dhe shtimi i sipërfaqes,  pasi aktualisht ka mbetur shumë 
pak tokë e lirë për këtë qëllim. 

- Zj.Voltana Ademi: Janë miratuar në organikë 4 vende punë për punonjës mirëmbajtje varrezash 
për Njësinë tuaj,  e deri me date 16 tetor,  pres propozimet  tuaja dhe kjo punë zgjidhet. 

- Diskutime në lidhje me shkollat 
- Zj.Voltana Ademi:Diskutojmë problemet që kanë shkollat në Njësinë tuaj, a ka patur probleme 

furnizimi me dru zjarri? 
- Z.Gjovalin Darragjati: Shkollat janë furnizuar normalisht me dru zjarri dhe nuk janë paraqitur 

probleme. 
- Z.Hylli Kola:Ka probleme me higjenën në shkollën “Pjetër Gaci”,  Mushan. 
- Zj.Voltana Ademi: Në të gjitha rastet,  kur shkollat furnizohen me bazë materiale,  duhet të jenë 

të pranishëm Kryeplaku, Administratori dhe drejtori i shkollës   dhe për çdo problem që mund të 
dalin,  duhet të njoftoni Bashkinë Shkodër. 

- Z.Tom Pjetrani:Shkolla ne Samrisht te Ri është në gjendje te keqe teknike,duhet ndërhyrje. 
- Z.Gjergj Daka:Problem mbetet numri i ulët i nxënësve. 
- Z.Arben Gjuraj : Problemi i numrit të ulët të nxënësve është problem që krijohet nga vetë 

banorët,  pasi preferojnë më parë ti dërgojnë femijët të shkollohen në qytet se sa pranë zonës së 
banimit. Duhet të funksionojë bordi i prindërve në shkolla,  në mënyrë që të eliminohen këto 
probleme. 

- Diskutime në lidhje me qendrat shëndetësore 
- Z.Arben Gjuraj:Desha të pyes Drejtorin e qendrës shëndetësore,  se në cilin fshat ka 

sëmundshmëri më të lartë. 
- Z. Besnik Haxhija -Drejtor i Qendrës Shëndetësore:  Numrin më të lartë të të sëmurëve e ka 

fshati Dajç me 287 të sëmurë kronik,vendin e dytë Mushani me 189. Problem për ne mbetet 
ambulanca në fshatin Pentar, e cila   rrezikon shembjen, pasi ajo   është ndërtuar mbi një gropë 
gëlqere. Fshati Darragjat dhe Samrish i Ri,  nuk kane ambulanca fare. Shqetësim  për ne është 
rekrutimi i infermierëve me banorë të zonës. Fenomeni i rekrutimit me banorë të Shkodrës   
përbën problem për shërbimin pas orarit zyrtar,  se nuk mbulohet dot një infermiere që është 
banore e zonës. 

Problem  tjetër për  Njësinë Dajç mbetet uji i pijshëm,  pasi nga analizat e bëra,  rezulton se ka 
përmbajtje të lartë sulfitesh, si dhe nuk kemi informacion  nëse klorinohet uji në ujësjellës apo jo 

- Zj.Voltana Ademi: Klorin për ujin e pijshëm jua sigurojmë ne pa problem. 
- Z.Tom Pjetrani: Uji i pijshëm është problem që nga viti 1991, kurse sa i përket puseve, ato kan 

dalë jashtë funksionit që në përmbytjet e vitit 2010. Unë desha të bëj një pyetje, a mund të 
lidhet ujësjellësi i Dajçit me atë të Velipopjës? 

- Zj.Voltana Ademi: Duam të dimë nga ju,  ke keni prioritet më të madh;  ujin e pijshëm apo 
infrastrukturën rrugore? 

- Z.Dedë Parubi:Për ne,  më i rëndësishem është uji i pijshëm sesa rrugët. Unë jam banor i 
Pentarit, që shtrihet në zonë  malore. Tubacioni i ujësjellësit aty është totalisht i ndryshkur. 
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- Z.Arben Gjuraj: Projekti për ujin e pijshëm është i bërë nga Zviceranët dhe ne  presim vetëm të 
miratohet,  pasi ndërtimi i tij ka kosto të lartë e nuk mundet të përballohet nga Bashkia. 

- Z.Dedë Darragjati:Kemi problem me punimet që janë duke u bërë në rrugën e Velipojës pasi 
janë duke dëmtuar  rrugët tona. 

- Zj.Voltana Ademi: Kam marrë kontakt me firmën që është duke bërë zbatimin e projektit dhe 
ato janë shprehur të gatshëm të riparojnë çdo dëm që shkaktohet nga zbatimi i këtij projekti.  
Nga ana juaj si Njësi Administrative , duhet të hartoni një proçes verbal, në lidhje me dëmtimin 
që i është bërë rrugës, që  t’ja paraqesim firmës kontraktore,  në mënyrë që ato të përgjigjen për 
riparimin e tyre . Dua tju falenderoj për këtë takim dhe pres nga ana juaj të më hartoni listën e 
prioriteteve në lidhje me investimet në Njësinë tuaj. 

Takimi Mbyllet në  orën 16:45. 

 

Mbajti Proces-Verbalin, datë 12.10.2017 
Ditmir Kraja  
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