
                                                                       

 

1 
 

 

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 16.10.2017 ora 13:00 në ambientet e Sallës së Mbledhjeve të Njësisë 
Administrative Postrribë, 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 16/10/20107 orën 
13:00 dhe të pranishëm për ta filluar dhe drejtuar atë ishin: 
 

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

 

Hap takimin  Administratori ,   Z.Altin Shabaj. 

Ju uroj të gjithëve mirëseardhjen në këtë dëgjesë publike. Është hera e parë që Bashkia Shkodër 
realizon dëgjesë të konceptuar ne këtë mënyrë në Njësinë Administative Postrribe dhe në të gjitha 
Njësitë e tjera që përfshin Bashkia Shkodër para se të hartohet buxheti për vitin 2018.Takimin e sotëm e 
moderon Z.Dritan Meta N/Kryetar i Bashkisë Shkodër të cilit i jap fjalën. 

- Z.Dritan Meta: 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 më parë,  
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 në 
Njësinë tuaj dhe format e përmirësimit të tyre për vitin 2018 e në vazhdim.Ne kemi ardhur sot 
këtu,  për t’ju treguar, se cfare   do bëjmë në Postrribë, sa është fondi që  kemi ne në dispozicion 
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për financime në zonen tuaj dhe sa të ardhura mbledhim nga Njësia Administrative Postrribë, sa  
janë nevojat për të mbuluar  shpenzimet  që duhen bërë, për shërbimet publike dhe sa për 
investimet. Do paraqesim para jush, programin që ne kemi menduar dhe do relatojnë me rradhë 
specialistët e të gjitha fushave. Sa të përfundojmë diskutimin e parë, ju takon ju me folë e kështu 
me radhë, por  pa dalë nga tema e diskutimit, pasi është një degjesë e gjatë dhe për tu kuptuar 
duhet të jemi të saktë për temat që do diskutohen, në mënyrë që ne kur të hartojmë prioritetet 
e buxhetit të vëndosim mbi ate cfarë Ju na keni parashtruar. 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 Shërbimet Publike: Njësia Administrative Postrribë 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, 
kemi konstatuar se grafiku i tërheqjes  së mbetjeve urbane në zonë, është zbatuar nga ana e 
firmës kontraktore. Në degjesën e bërë para pak ditësh me ju,  kemi diskutuar, 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, por  pa ndryshuar 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 mebeturinave, 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 konteinerëv,e nga ana jonë 
duhet të llogariten tarifat e reja për përballimin e këtyre ndryshimeve. 

- Z.Dritan Meta: Shërbimi i pastrimit mbulohet nga Bashkia Shkodër, pothuajse totalisht,  pasi nga 
e gjithe kjo kosto që Bashkia paguan,  arkëtimi për këtë tarifë në Njësinë tuaj është në nivelin e 
25% të totalit të familjeve, që është shumë pak. Nëse ne bijmë dakord që te rrisim frekuencat 
dhe numrin e koshave në  Njësine tuaj, i bjen që kjo tarifë të rritet për ju me afro 300 lek në vit,  
që është shumë e papërfillshme po të krahasohet me përfitimin që ju keni në rritjen e cilësisë se 
pastrimit.Caktoni bashkë me kryetarët e fshatrave, vendet ku ju duken të përshtatshëm për 
vendosjen e koshave shtesë, pra ju takon ju të vendosni. 

- Z. Agim Bushi:Tarifa e pastrimit paguhet në Njësinë tonë vetëm prej 400 familje nga rreth 1500 
që ka në total,duhet të gjendet mundësia për rritjen e  nivelit të arkëtimeve. 

- Z. Dritan Meta: Nga viti në vit, ka pasë rritje ne vjeljen e të ardhurave, por ju takon më shumë  
që  të sensibilizoni banorët për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore :  

- Z. Përparim Bajraktari:Tek kontrata e lidhur me kompaninë e shërbimit të pastrimit a është i 
përcaktuar dezinfektimi? 

- Z.Fatbardh Kuçi   : Po,  në kontratë është e përcaktuar, ju takon ju si banorë  të Njësisë,  që të 
ndiqni përmbushjen e zbatimit të kontratës dhe të reklamoni çdo problem që mund të dalë. 
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- Z.Ramazan Çavoni: Në Fshatin Myselim kemi problem me vendosjen e koshave, pasi asnjë nga 
banorët, nuk pranon ti vendosë  ato pranë  shtëpisë së vet. Nevojë kemi që  të na mundësoni një 
takim me Drejtorin e Ujësjellësit,  pasi nuk kemi matës të ujit dhe kërkojmë të na vendosen, 
problem të madh kemi dhe me pastrimin e kanaleve të para. 

- Z.Dritan Meta:Kanalet e para nuk janë nën administrimin tonë, ndërsa në lidhje me kanalet e 
dyta e të treta, Bashkia Shkodër ka investuar dhe do vazhdojë të investojë për mirëmbajtjen e 
tyre.Në lidhje me  problemin e matësve të ujësjellësit,  do jua mundësoj unë një takim me 
drejtorin, në lidhje me shqetësimet tuaja 

- Z. Ramazan Çavoni: Kemi nevojë urgjente për shtimin e ambienteve të ndriçuara, jemi gati të 
paguajmë tarifë ndriçimi, nëse na ofrohet ky shërbim. 

- 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,  
pasi investimin fillestar dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ndricimit rrugor,  e kryen Bashkia Shkodër 
me fondet e veta, duke ju mbetur ju që  të paguani vetëm konsumin e energjisë elektrike. 

- Z.Dan Rrahi:Klërkojmë nga ana juaj të monitorohet me shumë shërbimi i pastrimit në fshatin 
tonë. Kemi nevojë për ndërhyrje nga ana juaj në rrugën e Drishtit, duke na vendosur nje fadromë 
në dispozicion, për sheshimin e saj ,  pasi është bërë pothuajse e pakalueshme. Në fshatin Drisht, 
ndër vite ka të depozituara materiale inerte , cka përbën një shqetësim më vehtë për banorët e 
kësaj zone. Një tjetër  problem  kemi   me qendrat shëndetësore,  pasi në disa fshatra, ato  
mungojnë totalish. Dhe e fundit a mund të japë kush një përgjigje,  përse nuk ndizen dritat te 
rruga nga Fermetimi në Postrribë? 

- Z.Dritan Meta : Bashkia Shkodë,r 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 te fshatrave, që  ta monitorojnë dhe të reklamojnë cdo parregullsi tek Njësia 
Administrative. Kjo e fundit pasi  t’ja përcjellin Bashkisë këtë shqetësim,  nga ana jonë do 
vendosen penalitete të përcaktuara në kontratë,  firmës që realizon shërbimin. Në ditët në vijim 
ngarkohet Njesia Administrative Postrribë, që ne bashkëpunim me Kryetarët e fshatrave, të 
monitorojnë shërbimin e pastrimit si 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 që ta monitorini nga afër të gjithë këtë 
proçes. Ne jemi të kujdesshëm kur flitet për shërbimin e pastrimit në Njesinë tuaj, pasi kemi 
parasysh këtu edhe pikën turistike, Ura e Mesit. Meqenëse mbeturinat tek ju tërhiqen,   të 
haneve dhe të enjteve,  do kishim kerkuar mirëkuptimin nga ju  që ato të depozitohen pranë 
vendeve të përcaktuara, të martave dhe te premteve, me qëllim mbetjet  që mos të rrinë gjatë 
nëpër kosha.  

Sa i përket shqetësimit tuaj, në lidhje me mungesen e ndricimit  të rrugës, nga Ish-Fermentimi në 
Postrribë,  ju bëj me dije se kjo rrugë është nën administrimin e ARRSH dhe nuk është 
kompetencë e jona të ndërhyjmë. Kurse në lidhje me rrugën e Drishtit, ju bëj me dije se, Bashkia 
Shkodër ka bërë gati dhe ka aplikuar në Ministri, për rehabilitimin e saj, por nuk është miratuar 
nga Qeveria Shqiptare. Ndërsa jam i gatshëm që të bëjmë një ndërhyrje emergjente, duke 
dërguar  sa më parë një fadromë me  material inert,  për të sheshuar këtë rrugë, duke  
përmirësuar sadopak gjendjen e saj.  
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- Z.Bajram Milani:Në fshatin Domën kemi probleme me furnizimin me ujë të shkollës, na duhen 
vetem dy km tub,  për të çuar ujin atje. 

- Z.Dritan Meta:Sa nxënës ka shkolla? 
- Z.Bajram Milani:34 në total. 
- Z.Dritan Meta : Do vij une personalisht e do e shohim në vend që të mundësojmë furnizimin me 

ujë. 
- Z.Gazmend Rrahi:Prioritetet e fshatit Dragoç jua kam listuar në letër dhe po jua dorëzoj. 
- Z.Fatmir Lisaj:Rruga e fshatit Vilëz është shumë e amortizuar,shkolla është në kushte jo të mira 

teknike dhe ka nevojë urgjente të suvatohet. 
- Z.Shkëlqim Sykaj- Myftiu i Fshatit: Së pari falenderoj Bashkinë Shkodër në lidhje me punën që 

bën një njësinë tonë dhe për ftesen që më keni bërë mua sot, të jem i pranishëm këtu. Sa i 
përket problemeve deshta me u ndal tek problemi me ujin e pijshëm në shkollen e  fshatit Kullaj. 
Pasi kemi hapur një pus për ujin e pijshëm, nuk mund të nxjerrim ujë pasi nuk ka energji 
elektrike.Shkollat  në këtë Njësi kanë probleme me bankat e nxënësve pasi janë shumë të 
amortizuara,higjena e shkollave është jashtë kushteve normale ,në shumë shkolla mungojnë 
xhamat dhe nuk realizohet ngrohja normale në dimër. 

- Z.Dritan Meta:A ka pasë probleme me furnizimin me dru zjarri vitin e kaluar? 
- Salla:Vitin e kaluar nuk ka pasur probleme. 
- Z.Dritan Meta :Problemet që trajtohen nga ana juaj, edhe pse me vend, nuk janë të gjitha 

kompetencë e Bashkisë dhe për zgjidhjen e tyre duhet ndërveprimi i disa institucioneve.Nga ana 
jonë të gjitha shqetësimet tuaja do mbahen shënim me qëllim që të ndërhyjmë në këto 
institucioneve dhe të ndërveprojmë me to që te zgjidhen sa më shpejt problemet e tuaja si 
komunitet.I jap fjaleën drejtori të të ardhurave në Bashkinë Shkodër. 

- Z.Blendi Gjylbegaj - Drejtor i të Adhurave: Përshëndetje, duhet të shpreh në pak fjalë planin e te 
ardhurave dhe realizimin në Njësinë Administratuive Postrribë,   

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,   për  tarifat  dhe taksat  familjare,  deri më 30.09.2017. 
është në nivel të ulët realizimi dhe është e nevojshme te theksohet, se detyrimi për të paguar 
tarifat dhe taksat familjare, është detyrim ligjor dhe moral. Ndaj dhe ne  kërkojmë nga ana juaj, 
që të sensibilizoni edhe te 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 se ne kemi krijuar nje skemë lehtësuese për familjet në nevojë , invalidet dhe 
pensionistët e vetëm. 

Nj. Administrative Postrribë, në disa rrugë,  përfiton edhe shërbimin e  ndriçimit, shërbim ky që 
gjer tani,     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 për familje në vit. Theksoj se këtu është përfshirë vetëm konsumi i energjisë elektrike, ndërsa 
biznesi i madh do ketë një tarife 1500 lekë kurse Bisnesi i Vogël 750 lekë ndërsa familjet në 
nevojë dhe kryefamiljaret femra kanë tarifë zero. 
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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 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 menyrë që të  favorizojmë 
bisnesin në këto zona. 

- Z.Ardit Velija:Në fshatin Meselim  ka probleme me ujin e pijshëm gjë që ndikon edhe në pagimin 
e detyrimeve vendore. 

- Z.Dritan Meta:Ka probleme,  që ne mund t’jua zgjidhim, pa pritur buxhetin e vitit 2018,  dhe për 
këtë do marrim kontakt me drejtuesit e Ujësjellësit, për tju lehtësuar problemet tuaja. 

- Z.Dashamir Shabaj:Problem për Njësinë tonë është pastrimi i kanalit Kryesor të Postrribës,  pasi  
ai është frymëmarrja e bujqësisë sonë. Familjet paguajnë taksë për tokën bujqësore,  në një 
kohë që ne nuk mund të ujisim tokat tona. Kërkojmë ndërhyrjen tuaj për ndërtimin e një tregu 
për shitjen e produkteve tona,  pasi jemi hequr nga rruga në lagjen Rus,  e nuk kemi ku të shesim 
më . 

- Z.Dritan Meta:Në lidhje me kanalin vaditës së Postrribës,  me dijeninë time, është ndërhyrë për 
tu pastruar nga ana jonë, por aty ka një problem, pasi një pjesë është në varësi të Bashkisë 
Shkodër, ndërsa pjesa më e madhe është nën administrimin e  Bordit të Kullimit Lezhe. 
Megjithatë këtë kanal,  ne do ta shohim si prioritet tek investimet  e vitit të ardhshëm, duke pa 
rëndësinë edhe rëndësinë e tij. 

- Z.Përparim Bajaraktari: Dua të shtoj në lidhje me kanalin ujitës së Postrribës, se ky kanal është i 
gjatë 12 km,  nga të cilat,  vetëm 3.5 Km janë nën administrimin e Bashkisë Shkodër,  kurse pjesa 
tjetër, prej 8.5 km, është  nën administrimin e Bordit të Kullimit Lezhë. Megjithatë, nga ana jonë 
është ndërhyrë për pastrimin e pjesës sonë dhe kemi marrë edhe dakordësinë e Bordit të 
Lezhës,  për pastrimin e pjesës së mbetur nga ana tyre për vitin 2018. 

Z.Dritan Meta:Sa i përket tregut në rrugën Rus, ju bëj me dije se, siç edhe ju vetë e keni parë, 
kushtet e tregtimit në atë treg kan qenë skandaloze dhe për këtë është ndërhyrë nga ana jonë 
për mbylljen e këtij tregu. Bashkia Shkodër ka transferuar fondin për ndërtimin e çatisë së saj për 
rikonstruksionin e markatës së Rusit,  e cila do shërbeje për gjithë ju,  si pikë shitje me kushte 
normale higjeno-sanitare. 

- Z.Përparim Bajraktari :A mund të ndërtohet një treg i cili të funksionojë në mënyrë periodike? 
- Z.Dritan Meta:Ne kemi parashikuar  dhe kemi aktualisht, tregje te lëvizshme që funksionojnë në 

lagje të ndryshme të qytetit, por çdo gjë don kohen e vet për tu vendos në funksion. 
- Z.Arben Çela:Në fshatin Kodër- Boks, ka 16 familje që kanë probleme me ujin e pijshëm. 
- Z.Dritan Meta:A kërkoni një investim nga ana jonë apo jeni të gatshëm edhe për një 

bashkëinvestim? 
- Z.Arben Çela:Jemi të gatshëm edhe për bashkëinvestim, në mënyrë që të furnizohemi me ujë të 

pijshëm normalisht. 
- Z.Shkëlqim Sykaj-Myftiu i Fshatit:A ka planifikuar Bashika investim në terrenet sportive për të 

rinjtë? 
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- Z.Dritan Meta:Në Bashki ne kemi një drejtori që merret vetëm me këtë punë, pra që angazhohet 
në zhvillimin e aktiviteteve rinore dhe sportive, në nderthurje edhe me zhvillimin e turizmit. Çdo 
vit, kjo drejtori harton një kalendar të evenimenteve sportive, që planifikohen.  Këtë vit, ne do 
fusim edhe Njësine Postrribë,  në këtë kalendar aktivitetesh. 

- Zj.Nadire Shabaj:Kemi problem me shkollën e mesme,  pasi kemi një ambient të vogël, duke 
pasë parasysh numrin e lartë të nxënësve, Në këto kushte,  kërkojmë nga ana juaj te shtohen 
këto ambiente, pasi shkolla ka shumë truall të lirë në anësorë dhe mund të realizohet pa 
problem. 

- Z.Dritan Meta: Me te mbaruar kjo dëgjesë, po shkoj unë personalisht e po shof ambientet e 
kësaj shkolle dhe po e vendosim si prioritet, me qëllim që   në  Njësinë tuaj  të ndërhyhet në 
ndërtimin e ambienteve të reja të shkollës. 

- Z.Dritan Meta: Dua tju falenderoj për këtë takim dhe pres nga ana juaj të më hartoni listën e 
prioriteteve në lidhje me investimet e parashikuara për vitin 2018 në Njësinë tuaj. 

Takimi Mbyllet në orën 15:00 

Mbajti Proces-Verbalin, datë 16.10.2017 
Ditmir Kraja  
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