
 

PROCES VERBAL I  KËSHILLIMIT ME PUBLIKUN 

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 organizoi sot, me datë 14.10.2017 ora 13:00, Konsultimin Publik, ne 

Shkollën Grudë e Re, me banorët e Njësisë Rrethina, Shalë, Shosh dhe Pult, 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 filloi në orën 13:00, me dt. 14.10. 2017 dhe 

të pranishëm për ta  drejtuar atë ishin: 

1. Arben Gjuraj, Nenkryetar i Bashkisë Shkodër. 

2. Fatbardh Kuçi, Këshilltar për Shërbimet Publike 

3. Vlash Pjetri, Administrator Nj.A. Rrethina 

4. Tome Ndoka, Administrator Nj.A Pult 

5. Alban Seknaj, Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë, Bashkia Shkodër 

6. Blendi Gjylbegaj, Drejtor i Drejtorisë Ardhurave, Bashkia Shkodër 

7. Aida Shllaku, Drejtore e Drejtorisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave 

 

Takimin e hapi  Nënkryetari i Bashkisë Shkodër z.  Arben Gjuraj : 

Së pari ju falënderoj për pjesëmarrjen. Ne kemi pregatitur diçka për Buxhetin e v. 2018, për 

investimet që kemi mendu për Njësitë tuaja Administrative, për shërbimin e pastrimit  dhe 

disa ndryshime në Paketen Fiskale të v. 2018. Së pari do të dëgjojmë specialistët tanë dhe më 

pas do të merrni fjalën ju, për të propozuar nevojat tuaja. Fjalën ja jap z. Alban Seknaj, 

Drejtor i Bujqësisë. 

Alban Seknaj, Drejtor i Bujqësisë: Prioritet në Buxhetin e v. 2018, do të ketë Njësia 

Administrative Rrethina si një ndër njësitë më të mëdha të Bashkisë Shkodër. Kështu do të 

bëhen pastrime të kanaleve të dyta dhe të treta në fshatrat Grudë e Re, Shtoj i Ri dhe Shtoj i 

Vjër si dhe në fshatin Bardhaj. Jam i hapur për pyetje nga ana juaj: 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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Ahmet Vataksi: Përgëzoj punën e Bashkisë Shkodër deri tani. Unë mendoj se duhet të bëhet 

një punë më e mirë në drejtim të mbrojtjes së tokave nga erozioni. Ura e Bunës ëshë pa 

ndriçim, Bashkia duhet të marrë masa për ndriçimin e saj. 

Bari Periç: Duhet disiplinuar Përroj i Thatë, i cili disa herë gjatë dimrit është bërë shkak për 

përmbyetje. Gjithashtu Bashkia Shkodër duhet të marrë masa për investimin e kanaleve 

Vaditëse si dhe pastrimin e kanaleve kulluese në gjithë zonën. 

Arben Gjuraj: Bashkia Shkodër do ti ketë parasysh të gjithë problematikën që ju ngritët dhe 

do të bëjë më të mirën e mundshme për pastrimin e kanaleve kulluese në zonën tuaj. 

Problematikat në pastrimin e kanaleve kulluese janë të shumta, pasi një pjesë e tyre janë 

bllokuar nga ndërtimet pa kriter. 

Tom Marku: Në zonat malore duhet të krijohet një brigadë për mirëmbajtjen e rrugëve. Duhet 

të bëhen ura për kalimin e lumit Kir.  

Z. Blendi Gjylbegaj: Përshëndetje, une deshiroj t`ju bej te ditur disa ndryshime në  paketën 

fiskale te v. 2018. Ne jemi ndër të paktat Bashki që financojme gjysmen e buxhetit me të 

ardhurat tona. Plani i të ardhurave per v. 2018, do të jetë në masen 5 % me shume se ai i vitit 

2017. Siç e dini taksat vendore vendosen me ligj të Parlamentit dhe Bashkia ne ato taksa që 

ligji e lejon, ka bërë të mundur uljen e tyre ne masen 30 %. Ky ka qenë nje premtim elektoral 

të cilin Kryetarja e ka mbajtur. Kështu jane ulur taksat e ndërtesave dhe taksa e ndikimit ne 

infrastrukturë. Ndërsa tarifat vendosen duke vlerësuar koston e shërbimit që kryen Bashkia. 

Tarifa Kryesore eshte ajo e Pastrimit. Kostoja e kësaj tarife mbulohet deri në  vleren 80% nga 

familjaret dhe bizneset, ndersa 20% mbulohen nga te ardhurat e tjera te Bashkisë. Tarifat nuk 

mund të qëndrojnë gjithmonë në të njëjtin nivel. Kemi ndryshime të disa taksave dhe tarifave 

per v. 2018. Psh kemi vendosur një tarife prej 10.000 lekësh ne vit, për komplekset që kanë 

një sërë aktivitetesh të përqendruara, sic jane karburant, hotel, bar, restorant dhe market ne 

nje vend. Taksa e infrastrukturës dhe taksa e ndertesës në ndërtesat e dyta kane nje rritje.  

Eshtë propozuar një rritje e tarifes së ndriçimit, në NJ.A pasi presim nje permirësim të këtij 

Fran Radohima: Jam Banor i fshatit Bardhaj: Jam i kënaqur me Bashkinë porsa i përket 

pastrimit. Ne kërkojmë riparimin e disa rrugëve në fshatin tonë. Të paktën të hidhet çakull 

për nivelimin e tyre. Ku është e mundur të bëhët edhe shtrimi me asfalt i disa rrugëve. 

Agim Meti: Pastrimi i kanaleve në fshatin Grudë e Re është një problem i madh.  

Arben Gjuraj: Ne do ti reflektojmë në buxhetin e v. 2018, ato që që ju parashtruat në këtë 

takim. Edhe një herë ju falënderoj për pjesëmarrjen dhe për diskutimet tuaja. 

 

Takimi u mbyll në orën 15:00. 

Mbajti Protokollin Mark Laloshi 
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