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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 10:00 në ambientet e Sallës së Mbledhjeve të Njësisë 
Administrative Velipojë, 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 
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 te 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 ne 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 në lidhje me 
shërbimet që ofron Bashkia Shkodër në Njësinë tuaj dhe format e përmirësimit të tyre për periudhen në 
vazhdim.Ne kemi ardhur sot ketu per tju treguar se cfarë ne do bëjmë në Velipojë, sa lek kemi ne në 
dispozicion dhe sa të ardhura mbledhim nga Njësia Administrative Velipojë, sa na duhen ne për 
shpenzime per shërbimet publike dhe sa për investime. Deri në fund të nëntorit ne na duhet me të 
plotësojmë këtë informacion duke marrë mendimin tuaj për prioritetet tuaja. Do paraqesim sipas 
radhës para jush programin që ne kemi menduar dhe do relatojnë me radhë specialistët e të gjitha 
fushave. Pastaj do të diskutojmë me së bashku në mënyrë që ne të vëndosim duke ju pyetur ju. 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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 I kaloj fjalën Drejtorit të të Ardhurave të Bashkisë Shkodër z. Blendi Gjylbegaj. 

- Z. Blendi Gjylbegaj: Përshëndetje, duhet te shpreh në pak fjalë planin e te ardhurave dhe 
realizimin në Njësinë Administrative Velipojë. Theksoj se në totalin e planit të të ardhurave Nj. A 
Velipojë zë rreth 18% te planit total të të ardhurave të Bashkisë Shkodër duke pasë parasysh që 
këtu peshën kryesore e zë Plazhi i Velipojës. Të ardhurat në Njësinë tuaj kanë pasë rritje nga viti 
2015 e në vazhdim. Politikat e Bashkisë Shkodër kanë qenë të tilla që janë ulur në minimumin e 
mundshëm ligjor taksat dhe tarifat vendore ku vlen të përmendet taksa e pronës dhe e truallit e 
cila është e përgjysmuar në krahasim me Qytetin. 

Duhet theksuar se   detyrimi për të paguar tarifat dhe taksat familjare është detyrim ligjor dhe moral 
dhe 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 në nevojë, invalidet dhe pensionistët e 
vetëm. Nj. Administrative Velipojë përfiton në disa rrugë edhe shërbim ndriçimi dhe gjelbërimi që nuk 
është tarifuar nga Bashkia shkodër që do të thotë që 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 që sipas llogarive tona shkon diku tek 300 lek per familje në vit. Theksoj se këtu është 
përfshirë vetëm konsumi i energjisë elektrike, ndërsa biznesi i madh do ketë një tarifë 1500 lekë, kurse 
bisnesi i vogël 750 lekë ndërsa familjet në nevojë dhe kryefamiljaret femra kanë tarifë zero. 

Përsa i përket taksave të ndikimit në infrastukturë që zë peshë në planin e të ardhurave është i 
percaktuar me VKM të vecantë bëhet fjalë për ndërtimet që legalizohen. 

Ndërsa për subjektet karburante është përgjysmuar tarifa e liçenses  për 5 vite nga 200 000 lek ne 100 
000 lek ne 5 vite sipas VKM numër 344 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 në 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 në orë kur subjektet janë të siguruara dhe këtë tarifë 
e paguan kompania e sigurimeve. 

Kemi propozuar uljen e tarifave të hapësirës publike  në zonën ranore për disa pika nga 140 lek per 
metër katror në 100 lekë për metër katror dhe uljen e taksës së nxënies se  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 bisnesin 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 për të 
përfituar sa më shumë 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 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 
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sqaroj se vetëm për vitin 2017 Bashkia Shkodër ka përballuar me fondet e veta likuidimin e 
faturave te OSHEE për ndriçimin në Njesinë tuaj një shumë diku tek rreth 1 milion lek te reja. 

- Z. Gjolek Nikolli : Jemi dakord për të paguar tarifën e ndriçimit sipas tarifave që do vendosë 
Bashkia 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.Agostin Marku:Nëse llogaritet saktë sasia e energjisë që konsumohet nga ndricuesat ne jemi 
te gatshëm ta paguajme, pasi shuma rreth 1 milion lek më duket e lartë. 

- Z.Altin Salihi- Përgjegjës i Ndriçimit rrugor :Ju sqaroj se Bashkisë Shkodër per vitin 2017 i ka 
kushtuar vetëm konsumi i energjisë elektrike 1 milion lekë pa futur këtu vlerën e investimit dhe 
shpenzimet e mirëmbajtjes, në lidhje me konsumin duhet të saktësoj se ndriçimi rrugor është i 
pajisur me matësa rryme dhe tarifimi nga ana e OSHEE ka qenë i saktë. 

- Agostin Marku : Jemi dakord për të paguar tarifën e ndricimit sipas tarifave që do vendosë 
Bashkia me kushtin që të paguajnë vetëm familjet që e përfitojnë këtë shërbim. 

- Zj. Voltana Ademi:Ju sqaroj se nuk eshtë e mundur të ndahet kjo tarifë vetëm për disa familje 
pasi në një menyrë ose një tjetër të gjithë banorët  e Njësisë përfitojnë nga ky shërbim sepse 
rritet siguria aty ku ka ndricim dhe është një imazh i mirë për të gjithë komunitetin duke pasë 
parasysh se shtrihet në një zonë ku ka turizëm veror.Sqaroj se nëse ju paguani të gjithë tarifën e 
ndriçimit ne kemi mundësi që me ato lek të paguajmë energjinë dhe me çfarë tepron ne sërish 
investojmë duke shtuar rrugët e ndriçuara në Njësinë tuaj, ne mundemi që këtë tarifë ta 
diferencojmë sipas zonave psh më shumë do paguajë një biznes dhe një familje që ushtron 
aktivitet dhe jeton në plazh sesa ato që jetojnë në Gomsiqe. 

- Z.Altin Salihi Përgjegjës i Ndricimit rrugor: Sqaroj se domosdoshmëria e pasjes së ndricimit 
rrugor në Njësinë tuaj është shumë e madhe pasi ju jeni një zonë turistike dhe për ju ky shërbim 
është shumë favorizues duke parë edhe që tarifa per familje është shumë e ulët duke u 
krahasuar me impaktin që ky shërbim ka për zonën e Velipojës. 

- Z.Fatbardh Kuçi Këshilltar për Sherbimet Publike:Njësia Administrative Velipoje 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, 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 tek ju të diskutojmë me ju nëse 
shërbimi aktual i pastrimit në njësinë tuaj me këto frekuenca dhe me këtë sasi konteineresh 
është në rregull dhe të dëgjojmë nga ana juaj nëse keni propozime për shtim frekuencash të 
tërheqjes së 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 rriten tarifat për përballimin e këtyre 
ndryshimeve. 

- Z.Tonin Vata:Ne fshatin  tonë ka pasë probleme në shërbimin e pastrimit pasi duhet një makinë 
që tërheq mbetjet më e vogel që të futet në cdo rrugë dhe problem mbeten edhe mbetjet inerte 
që nuk është për fajin tuaj por është rezultat i papërgjegjshmërise së disa  banorëve. 

- Zj.Voltana Ademi : A bëhet pastrimi tek ju sipas frekuencave te përcaktuara dhe a kontrollohet 
procesi nga krytarët e fshatarave? 

- Z.Tonin Vata: Frekuenca dy herë në javë zbatohet rregullisht edhe gjatë sëzonit turistik  në plazh 
për cdo ditë zbatohet. 
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- Zj.Voltana Ademi: A është e mjaftueshme për ju frekuenca dy herë në javë dhe a mbulohet me 
shërbim i  gjithë territori i Njësisë suaj? 

- Z.Tonin Vata : Vetëm në Rrjoll nuk kryhet rregullisht.  
- Zj.Voltana Ademi: A është e mjaftueshme për ju frekuenca dy herë në javë? 
- Salla : Mjafton nëse kryhet në formë korrekte dy here në javë. 
- Tonin Vata: Për mendimin tim duhet të tërhiqen tre herë në javë dhe të hiqen konteineret nga 

pronat private pasi kemi raste që janë futur në objekte private jo për faj të Bashkisë. 
- Pjetër Luka :punonjësit e Njësisë Administrative janë korrekt në kryerjen e detyrës përsa i përket 

monitorimit të shërbimit të pastrimit por problem për ne mbetet paisja me çertifikata pronësie 
për tokat bujqësore dhe kërkojmë nderhyrjen tuaj si kryetare bashkije për zgjidhjen e këtij 
problemi të rëndesishëm për ne. 

- Zj.Voltana Ademi: Ju lutemi mos dilni nga tema diskutojmë këto ceshtje kur ti vijnë rradha, nëse 
keni gjë tjetër për pastrimin jemi të gatshëm tju dëgjojmë dhe tju përgjigjemi. 

- Zj.Voltana Ademi: Pra sipas  propozimeve tuaja e lëmë sic është shërbimin e pastrimit dhe 
ndërhyjmë vetëm në shtimin e konteinerëve. 

- Salla: Jemi dakord që të shtohen vetëm konteineret e mbeturinave pa ndryshim në frekuencat e 
tërheqjes. 

- Z.Arben Gjergji: A pastrohen konteineret pasi të shtohen? 
- Zj.Voltana Ademi: Bashkia Shkodër paguan firmën kontraktore për tërheqjen dhe depozitimin e 

mbeturinave në llandifilld 2 herë në javë për Njesine tuaj, nëse kjo frekuencë nuk realizohet ju 
takon Kryetarëve te fshatrave ta monitorojnë dhe të reklamojnë cdo parregullsi tek Njësia 
Administrative e cila kur tja përcjellin Bashkisë këtë shqetësim nga ana jonë do vendosen 
penalitete te përcaktuara në kontratë firmës që realizon shërbimin.Në ditët ne vijim ngarkohet 
Njesia Administrative Velipojë që në bashkëpunim me Kryetarët e fshatrave te 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, në këtë mënyrë ju takon ju ta monitorini të gjithë këtë proçes. 

- Z. Arben Gjergji:Në disa pika janë hequr konteinerët ose janë djegur në fshatin tim. 
- Zj. Voltana Ademi: Për këtë po jua ribëj pyetjen a mjafton heqja e mbeturinave dy herë në javë 

qe të mos digjen konteineret që blihen me taksat tona? 
- Z.Gjeto Luka:Fshati Mali Kolaj ka vetëm 3 konteiner, nëse shtohen nuk ka nevojë të digjen. 
- Zj.Voltana Ademi: Tarifa e pastrimit ështe 150 lekë në muaj për këtë numër konteinerësh, nëse 

shtojmë konteinerët tarifa duhet të rritet.Pyetje, a jeni ju  të gatshëm të paguani tarifë më të 
lartë për këtë shtim? 

- Z.Gjolek Nikolli: Ka familje në Njësinë tonë që skanë minimumin jetik. 
- Zj.Voltana Ademi: Familjet në nevojë qe trajtohen me ndihmë ekonomike janë të përjashtuar 

nga pagesa pasi i përkasin paketës lehtësuese që ka Bashkia Shkodër, këto familje nuk merren në 
diskutim.Ju takon ju të zgjidhni nëse doni shtim konteinerësh duhet me patjetër të shtohet tarifa 
e pastrimit, dhe ju rikujtoj ti bëni thirrje gjithë banorëve që akoma nuk kanë likuiduar taksat dhe 
tarifat vendore që ti paguajnë deri në fund të vitit 2017 pasi në këtë moment që flasim vetëm 30 
% e familjeve kanë bërë pagesën për vitin 2017. 

- Z.Agostin Marku:Falenderoj Kryetaren e Bashkisë Zj.Voltana Ademi pasi është e para herë në 27 
vjet që realizohet një dëgjesë e tillë dhe theksoj se ne skemi për cfarë të ankohemi duke parë se 
kemi paguar taksa dhe tarifa vendore vetëm 30 % dhe do i bëj thirrje gjithë banorëve të 
paguajnë detyrimet deri në fund të vitit. 
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- Z.Anton Marku: A ka mundësi Bashkija të na vendosi në dispozicion një makinë te vogël për 
pastrimin e inerteve per një periudhë të shkurtër? 

- Zj.Voltana Ademi: Do hartojmë një plan pune për pastrimin e territorit nga mbetjet inerte pasi 
nuk është detyrë e firmës kontraktore pastrimi i tyre dhe ju bëj thirrje të senzibilizoni edhe të 
tjerët që të mos depozitojnë mbetje inertesh në konteinerët e mbeturinave. 

- Sander Viluni :Si i bëhet që të mbledhen ma shumë tarifat? 
- Zj.Voltana Ademi:  Niveli i arketimeve, nga taksat dhe tarifat familjare, edhe pse ka pesuar rritje 

nga viti ne vit , perseri mund t’ju them se  ato nuk  mjaftojnë për të kryer shërbimin e pastrimit 
dhe shërbimët e tjera e gjithë diferenca përballohet nga Bashkia Shkodër. Pensionistët paguajnë 
gjysmën e tarifës ndërsa familjet me ndihmë ekonomike nuk paguajnë asgjë pra siç e shihni 
barra më e rëndë për pagesat e shërbimeve bie mbi Bashkinë Shkodër. 

- Z.Fred Preka: Tek ne paguajnë vetëm ato persona që kanë nevojë të paisen me dokumenta 
prane Njësisë Administrative Velipojë të tjerët jo, kjo shpjegon nivelin e ulët të pagesave. Ky 
problem vjen për shkak se familjarët janë të ndarë në gjendje civile edhe pse jetojnë bashkë dhe 
i takon të tatohen dy herë, si mund te lehtësohet kjo barrë në këto raste? 

- Zj.Voltana Ademi:Edhe unë në famlijen time jemi të ndarë dhe banojmë në të njëjtën ndërtesë 
dy familje dhe paguaj taksa vendore dy herë sepse kështu e ka ligji ,nëse keni rezerva në lidhje 
me siperfaqet e ndërtesave ku banoni mjafton të paraqiteni pranë zyrave të Njësisë dhe të 
paraqitni pretendimet tuaja të cilat do merren parasysh nga ana jonë. 

- Z.Pashko Shani: Unë banoj në Reç të ri dhe paguaj edhe taksë ndërtese edhe taksë truallit, si 
është e mundur? 

- Zj.Voltana Ademi:Ju sqaroj se taksat dhe tarifat vendore rregullohen sipas një VKM dhe nuk 
është në kompetencën tonë ndryshimi,nga ana jonë si Bashki ështe bërë e mundur që të ulen 
taskat aq sa ne na lejohet me ligj pra deri në 30 % dhe ketu kemi qenë shumë fleksibël në 
mënyrë që mos të rëndojmë xhepat e banorëve të Bashkisë Shkodër. 

- N/Kryetari Z. Arben Gjuraj : ju lutemi mos dilni nga tema, mbarojmë diskutimin për shërbimin e 
pastrimit pastaj diskutojmë temat tjera. 

- Z.Dedë Jaku: Falenderojmë punën e Njësisë në përgjithësi dhe Kryetaren e Bashkisë për këtë 
takim në veçanti që na gjindet pranë në zgjidhjen e problemeve tona. Përsa i përket problemit te 
pastrimit sqaroj se në Njësine tonë mbetet shumë problem hedhja e mbeturinave jashtë 
koshave si dhe hedhja e mbetjeve inerte dhe mbetjet e pemëve në periudhë krasitje. Nga ana e 
Bashkisë kemi nevojë për një mjet te vogël vetshkarkues për pastrimin e territorit nga këto 
mbetje si dhe duke pasë parasysh rrogat shumë të vogla te kryetarëve te fshatrave kisha 
propozu një rritje page për to në mënyrë që të kontrollojnë më shumë territorin pasi me atë 
pagë qesharake është e pamundur tju kërkosh llogari. 

- Zj.Voltana Ademi: Bëni një kërkesë me shkrim për rritjen e pagave te Kryetarëve te Fshatrave 
dhe ne ja propozojme Këshillit Bashkiak per miratim. Përsa i përket evadimit te mbetjeve inerte 
ju sjellim ne një kamion vetshkarkues dhe pastrojmë gjithë territorin nga mbetjet inerte. 

- Zj.Voltana Ademi: I jap fjalën z.Alban Sekja Drejtor i Bujqësisë të na paraqesë punën në këtë 
sektor. 

- Z.Alban Sekja Drejtor i Bujqësisë: diskuton për punën e bërë në vitin 2016 në lidhje me pastrimin 
e kanaleve te dyta dhe të treta si dhe planifikimin në buxhet për vitin 2018 dhe theksoj se Bordi i 
Kullimit Shkodër nuk mundet të ndërhyjë në kanalet e para pasi nuk janë nën administrimin 
tonë. 
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- N/Kryetari Z. Arben Gjuraj: Ju bëj thirrje të gjithë banorëve te Njësisë Administrative Velipojë te 
paraqiten pranë bashkisë Shkodër për të tërhequr AMTP per tokat bujqësore në mënyrë që të 
pajisen me çertifikatat e pronësisë nga ana e Zyrës së Rregjistrimit të Pasurive pasi proçesi ka 
paraqitur probleme të shumta dhe banorët janë duke u zvarritur shumë nga ana e Zyrës Së 
Rregjistrimit te Pasurive. Ju kërkoj te parashikoni saktë prioritetet  tuaja për ndërhyrjet në 
kanalet kulluese dhe vaditëse pasi nevojat tuaja si komunitet janë të shumta dhe mundësitë e 
Bashkisë Shkodër për ti realizuar me fondet e veta janë shumë të vogla prandaj parashikoni mirë 
ndërhyrjet si ta gjykoni ju. 

- Z.Pjetër Luka:Ju falenderojmë për ndërhyrjet që keni bërë në kanalet kulluese dhe vaditëse edhe 
pse nevojat tona janë shumë më të mëdha, duhet ndërhyrje më e madhe që të ecë bujqësia ne 
Velipojë. 

- Z.Mark Toma:Meqenëse zhvillimi i bujqësisë është shqetësim i gjithë Bashkise Shkodër dhe jo 
vetëm i joni a mundeni ju si Bashki brenda mundësive me na e heqë taksën e tokës bujqësore? 

- N/Kryetari Z. Arben Gjuraj: Bashkia e Shkodrës e ka ulur taksën e tokës bujqësorë në 
maksimumin e mundshëm që e lejon ligji. Në njësinë tuaj janë arkëtuar taksë mbi pronën vete 
400000 lekë që i bjen diku tek 24 % i planit që është një nivel shumë i ulët arkëtimi dhe shumë 
shumë e vogël në krahasim me koston që ka përballuar Bashkia Shkodër për pastrimin e 
kanaleve kulluese dhe vaditëse në Njesinë tuaj. Gjithsesi edhe sikur të arkëtohet e gjitha kjo 
taksë prapë janë shumë pak për të mbuluar kostot e pastrimit të kanaleve që pastrohen cdo vit 
nga ana jonë si Bashki. 

- Z. Ndok Sokolaj: Kemi hasur probleme të shumta tek zyra e Rregjistrimit të Pasurive në lidhje me 
tokat bujqësore. 

- Z.Pjetër Luka:Kërkoj një AMTP që më është lëshuar në bazë të ligjit 7501 dhe akoma nuk kam 
marrë përgjigje. Pse nuk më lëshohet dokumenti? 

- N/Kryetari Z. Arben Gjuraj: Lidhur me sa ju përmenda më lart ju bëj me dije se Njësia 
Administrative Velipojë ka pasë shumë probleme me dokumentacionin e pronave të trashëguara 
ndër vite. Në përgjigje të parafolësit sqaroj se dokumentat e dorëzuara nuk kanë qenë të plota 
por jemi në shqyrtim e shumë shpejt do kesh një përgjigje zyrtare në lidhje me problemin që 
shtrove për diskutim. 

- Z.Ndok Sokolaj: Nuk jam pajisur akoma me çertifikatë nga Hipoteka, si mund të më ndihmojë 
Bashkia Shkodër. 

- Z.Gjolek Nikolli:A keni marrë ndonjë masë në lidhje me ndërtimin e objekteve mbi kanallet 
kulluese dhe kolektorëve që janë shkaku kryesor i bllokimit të tyre? 

- N/Kryetari Z. Arben Gjuraj: Në lidhje me AMTP ju sqaroj se nëse ato nuk janë origjinale nuk 
lejohet të vazhdojë proçesi i rregjistrimit pasi është detyrim ligjor të dorëzohen origjinale. Në 
rastet kur origjinalet nuk gjinden problem i hasur shumë herë në Velipojë duhet ti drejtoheni 
Komisionit Të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë në Prefekturën e Qarkut Shkodër që të 
verifikojnë ato AMTP pasi akte shtesë në lidhje me këto nuk mund të hartohen nga Bashkia 
sepse ka mbaruar afati ligjor. Përsa i përket vonesave ne zyrën e Rregjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme ju sqaroj se nuk është në kompetencën tonë puna e asaj zyre. 

- Z.Dedë Jaku: Kemi një kërkesë që të na pastrohen kanalet kulluese ne fshatin Ças dhe Gomsiqe 
në mënyrë që të zhvillohet bujqësia ma shumë aty këtë e kemi si prioritet. 

- Kemi shumë probleme me mbifaturimin që na bëhet nga OSHEE.Kemi problem në lidhje me 
gjobat e vendosura nga ana e KLSH për hapësirat publike në vitet kur Velipoja ishte komunë. Në 
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plazh na kanë faturuar për 5 muaj. Kemi problem me kanalizimet e ujërave të zeza në fshatin 
Gomsiqe pasi janë tejet të amortizuara. 

- z. Agostin Marku:Kemi probleme me Ujësjellësin sepse kur na kanë vendosur matësat na kanë 
tarifuar si kontrata të reja. 

- Z.Dedë Jaku:Kemi problem për varrezat e fshatit pasi ka nevojë për një person që ti mirëmbajë. 
- Zj.Voltana Ademi: Edhe pse funksionimi i OSHEE nuk është kompetencë e Bashkisë Shkodër ju 

lihet detyrë të gjithë Kryetarëvë të Fshatrave të hartojnë një listë të saktë të gjithë presonave të 
mbifaturuar me numrat përkatëse te kontratave në mënyrë që të marr nje kontakt me Drejtuesit 
e OSHEE Shkodër qe tju paraqes si shqetësim të madh këtë problem dhe të paraqes pretendimet 
tuaja. Në lidhje me kanalizimet e ujërave te zeza ju sqaroj se ndërtimi i impinatit të ri kushton aq 
shumë saqë nuk mund të përballohet nga fondet e Bashkisë pasi është investim disa miliona 
euro por gjithsesi do aplikojmë ne Ministri me projektin e ujërave të zeza.Përsa i përket 
ujësjellësit Fshat që me ndarjen e re administrative i ka kaluar si drejtori varësie Bashkisë 
Shkodër janë duke u pajisur me matësa cdo klient përdorues i ujit të pijshëm dhe nëse ju keni 
një pakënaqësi ose ju bëhet ndonjë padrejtësi nga ana e punonjësve të kesaj drejtorie jeni të 
lutur të paraqiteni prane Zyrës me një Ndalesë ne NJ.Ad Velipojë të bëni një ankesë me shkrim 
dhe pretendimet tuaja do shqyrtohen jo më vonë se tre dite nga ankesa, nëse kjo nuk bëhet me 
njoftoni mua si Kryetare Bashkie personalisht ne telefon. 

- Z.Gjolek Nikolli:Kërkoj nga ana juaj që përgjigjet nga ana e bashkisë në lidhjet me punimet 
ndërtimore që realizohen pa pasë nevoje per tu pajisur me leje ndërtimi sipas VKM  ti marrim në 
Nj.Ad Velipojë dhe jo në Shkodër pasi na merr shumë kohë dhe na krijon kosto. 

- Zj.Voltana Ademi:Në lidhje me kërkesën tuaj ju bëj me dije se kush kërkon të pajiset me leje 
ndertimi aplikimi dhe dorëzimi i dokumentacionit bëhet tashme online pa pasë nevojë të 
paraqiteni pranë zyrave të Bashkisë Shkodër ndersa në lidhjë me natyrën e punimeve që nuk 
kërkojnë leje ndërtimi Kryetarja e Bashkisë Shkodër do hartojë një urdhër ku do përcaktohen 
natyra e punimeve ndertimore që nuk kan nevojë për pajisje me lejen ndërtimi dhe ky dokument 
i firmosur dhe i vulosur nga ana ime do afishohet në të gjitha Njësitë Administrative që perfshin 
Bashkia Shkodër dhe në këtë mënyrë gjithsecili nga ju informohet tek Njësia pa pasë nevojë per 
të bërë kërkesa dhe pritur përgjigje. 

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 mënyrë që të bashkëqeverisim ne 
nivel lokal me ju. 

 

Takimi mbyllet në orën 12:50. 

Mbajti Proces-Verbalin, datë 12.10.2017 
Ditmir Kraja  
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