
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

DAJÇ 

PROCES VERBAL I KESHILLIMIT ME PUBLIKUN 

PER 

Njoftim për këshillim me publikun - Për draftin e fazes së parë të planit buxhetor afatmesëm 2019-

2021 të Bashkisë Shkodër dhe lehtësive tatimore në vijim të ndryshimeve në ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” 

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” në nenin 9 pika 

1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për 

financat e veteqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936, datё 26.06.2008, “Pёr menaxhimin e sistemit 

buxhetor nё Republikёn e Shqipёrisё”, të ndryshuar; ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.7 datë 28.02.2018 

“Përprocedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afat-mesëm”, udhëzimit plotesues të 

Ministrisë së Financave nr. 6/1 datë 28.2.2018 “Për përgatitjen e buxhetit vendor” shoqëruar me 

anekset, Bashkia Shkoder organizoi sot date 21.05.2018 ora 12:30 ne ambjentet e Salles se Mbledhjeve 

te Njesise Administrative Dajc, keshillim me publikun per: 

Njoftim për këshillim me publikun - Për draftin e fazes së parë të planit buxhetor afatmesëm 2019-

2021 të Bashkisë Shkodër dhe lehtësive tatimore në vijim të ndryshimeve në ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” 

Takimi eshte njoftuar ne faqen zyrtare te internetit www.bashkiashkoder.gov.al ne menune e posacme 

Keshillim me Publikun, me te gjithe materialin e nevojshem per konsultim nga qytetaret dhe vizitoret e 

faqes se Bashkise Shkoder. 

Ashtu sic ishte publikuar dhe njoftuar, degjesa ishte programuar te fillonte ne daten 21/05/2018 ora 

12:30 dhe te pranishem per ta filluar dhe drejtuar ate ishin: 

1. Emilia Koliqi, Zv/ Kryetar Bashkia Shkoder 

2. Alban Sekja, Drejtor I Drejtorise se Bujqesise Bashkia Shkoder 

3. Aljon Kockici, Drejtor I Drejtorise se Urbanistikes 

4. Fatbardh Kuci, Keshilltar i Drejtorise se Sherbimit Publik 

5. Franc Kola, Pergjegjes I Drejtorise se te ardhurave Bashkia Shkoder 

6. Firdeus Myftija, Specialist prane Drejtorise se te ardhurave Bashkia Shkoder 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/


7. Gjovalin Darragjati, Administrator Nj. A. Dajc 

Hap takimin Administratori I Nj. A. Dajc, z. Gjovalin Darragjati 

-Pershendetje te gjitheve. Ju falenderoj qe keni ardhur sot ne kete degjese publike nga ana e Bashkise 

Shkoder. Sot do behet prezantimi I buxhetit afatmesem faza e pare. Te ftuar sot per te na folur rreth 

kesaj ceshtjeje kemi zv/ kryetarin e Bashkise Shkoder, znj. Emilia Koliqi, si dhe drejtore dhe perfaqesues 

te drejtorive perkatese. Fjalen pershendetese e merr zv/ kryetari Znj Koliqi. 

Zv/ Kryetar Zj.Emilia Koliqi- Faleminderit qe erdhet ne kuader te buxhetit afatmesem 2019- 2021. Jemi 

ne fazen e pare te pregatitjes. Jemi ketu per te marre mendimet kryesore ku do investohet me 

konkretisht. Drejtoret dhe perfaqesuesit e drejtorive perkatese do tregojne ku eshte bere dhe ku do 

behet investimi. Per shkak te permbytjeve, prioriteti mund te kete ndryshuar. Fjalen e pare ja jap 

drejtorit te drejtorise se bujqesise Z. Alban Sekja. 

Z.Alban Sekja Drejtor I Bujqesise - Shkodra perbehet nga siperfaqe te pergjithshme toke bujqesore prej 

16054 ha dhe ekonomi bujqesore 14819. Rrjet kullues i dyte dhe i trete 729.8 km. Rrjet ujites i dyte dhe i 

trete 213 km. Njesia  Administrative Dajc perbehet nga nje siperfaqe toke bujqesore prej 2683 ha me 

rrjet ujites prej 73 Km dhe me nje rrjet kullues prej 144 Km nga te cilat rrjet i dyte 24 km dhe rrjet i trete 

120 km. Gjate viteve 2016-2017 eshte bere nderhyrje ne 15 kanale kullues te dyte dhe te trete. Gjatesia 

totale e kesaj nderhyrjeje eshte 15,320 ml. Volumi i punimeve 36,867 m3 me nje vlere prej 1,424,339 

leke dhe nje siperfaqe e permiresuar kullimi  794 ha. Gjate vitit 2018 jane planifikuar te behen nderhyrje 

ne nje gjatesi  totale prej 24,255 ml me nje volum te punimeve 20,461 m3 dhe me nje vlere prej 

3,871,867 leke. Siperfaqe e permiresuar kullimi  prej 555 ha. Gjate vitit  2019 jane planifikuar te behen 

nderhyrje  ne nje gjatesi totale prej 23,250 ml me nje volum te punimeve 22,700 m3 dhe me nje vlere 

prej 5,357,200 leke. Siperfaqe e permiresuar kullimi prej 803 ha. Gjithashtu eshte parashikuar te behen 

punime ne kanalet ujitese. Parashikohet te behet nje investim ne makineri prej 11 mln leke per punime 

ne kanalet kulluese dhe ujitese. Nderhyrja do behet totalisht ne kanalet e para, te dyta dhe te treta. 

Z.Tom Pjetrani- Ne fakt kete vit uji iku me shpejt pasi kanalet ishin te pastra. Por nese Qeveria nuk 

merret me pastrimin e kanaleve te para eshte e kote te merremi me kanalet e dyta dhe te treta. Prandaj 

fillimisht te pastrohen kanalet e para. Qe nga 2008 Dajci vuan per kanalet ujitese. Nuk kemi uje per 

vaditjen e tokave. 

Z.Alban Sekja Drejtor I Bujqesise - Na eshte lejuar te nderhyjme edhe ne kanalet e para dhe do 

nderhyjme me skema duke u nderthurur me zonen e Berdices. 

Z.Aljon Kockici Drejtor I Urbanistikes- Projekti I pare qe ka pasur prioritet punimi ka filluar ne rrugen e 

Mushanit. Si projekt I dyte eshte rruga e Shirqit me 1260 m2 asfaltim. Ne jemi te hapur per sugjerimet 

ne investime me me prioritet per vitin 2019. 

Z.Tom Pjetrani- Rruga e Samrishit ishte ne plan te dyte per tu ndertuar. Ka mbetur nje fond ne komune 

nga njerezit e fshatit per ndertimin e asaj rruge. Qe nga viti 2008 ajo rruge eshte ne projekt dhe akoma 

nuk eshte punuar aty. Eshte nje rruge e pakalueshme dhe duhet t’I jepet prioritet. 



Z.Paulin Macaj- Une dua qe fjala e qeverisjes vendore te jete e sakte. Rruga e Mushanit nuk eshte 

shtruar ne te dy krahet. 

Z.Ernest Luka- Problemi kryesor eshte qe te behet nderhyrja sa me urgjente ne lidhje me gerryerjen. 

Erozioni ka nderhyre ne Darragjat, Shirq dhe Dajc Pentar. Pastrimi I kanaleve te dyta dhe te treta eshte 

kryer me sukses nga Bashkia por duhet te pastrohen kanalet e para pasi nese nuk pastrohen ata, eshte I 

kote pastrimi i kanaleve te dyta dhe te treta. 

Z.Dede Bujari- Administratori jone ka dhene prioritetet. Vaditja mbetet prioritet nga Mushani, Shirqi dhe 

ka fond shume te ulet. 

Z.Aljon Kockici Drejtor I Urbanistikes- Do e shohim cfare eshte parashikuar per kete nderhyrje dhe te 

shohim ku eshte me prioritare per kete nderhyrje. 

Z.Lorenc  Kola Nxenes- Jam nxenes ne shkollen e mesme “Luco Kraja”. Do ju kerkoja qe te pakten te 

behej nje rikonstruktim I kesaj shkolle pasi klasat nuk kane kushte per mesimdhenie, banjot jane shume 

problematike dhe gjithashtu nuk ka nje palester per kryerjen e aktiviteteve fizike. 

Z.Gjovalin Darragjati Administrator- Jane bere nderhyrje ne rikonstruksionin e kesaj ndertese por 

investimi serioz duhet te behet nga fillimi. Ndertesa duhet te rindertohet edhe njehere nga e para. 

Z.Tom Pjetrani- E mira do ishte qe nxenesit te grumbullohen te gjithe tek nje shkolle qe ka kushtet me te 

pershtatshme per mesim. 

Zv/ Kryetar Zj.Emilia Koliqi- Administratori e ka bere kete kerkese ne DAR por me e mira do ishte qe ju te 

beni nje peticion per t’I grumbulluar te gjithe nxenesit ne nje shkolle me kushtet me te mira. Pregatisni 

peticionin duke mbledhur firmat e te gjitheve dhe t’ia drejtoni DAR Shkoder dhe Ministrise.  Tani eshte 

edhe momenti me I pershtatshem per te ndermarre veprimet e duhura qe viti i ri shkollor te filloje ne 

shkollen me kushte me te pershtatshme. Sa me pare qe te ndermerret ky veprim aq me shpejt 

ndermerren masat e nevojshme si pergjigje e peticionit tuaj. Bashkia do ju mbeshtese ne kete peticion. 

Z.Franc Kola Pergjegjes I Drejtorise se te Ardhurave- Ne nentor te vitit 2017 u miratua ligji I ri per taksen 

e nderteses I cili hyri ne fuqi me 1 prill 2018. Rezulton qe kjo takse eshte rritur me rreth 3- fish.  

Zv/ Kryetar Zj.Emilia Koliqi- Taksa llogaritet mbi vleren e nderteses. Rezulton nje shtim rreth 3- fish ne 

kete takse. Bashkia Shkoder ka bere zbritjen per taksen e nderteses ne nivelin minimal aq sa na e lejon 

ligji deri ne 30% per ta propozuar ne Keshillin Bashkiak. Mirepresim sugjerimet tuaja ne lidhje me kete 

takse. Ne disa raste sugjerohet qe ne ndertesat e dyta te mos llogaritet taksa. Edhe ne proces legalizimi 

do behet llogaritja e takses. 

Z.Paulin Macaj- Me ligj a I mbahet nje ndertese te palegalizuar? 

Zv/ Kryetar Zj.Emilia Koliqi- Po. Kompetenca e Bashkise eshte vetem q eta ule deri ne 30% 

Gjovalin Darragjati- Ne raste fatkeqesish sic jane permbytjet, eshte e drejte qe te mos paguajme takse 

per nje vit. 



Z.Alsaed Sinani Specialist I Drejtorise se Emergjencave Civile- Sipas VKM 329 nese nuk eshte shpallur 

gjendja emergjente nuk ka demshperblim ne bujqesi. 

Z.Paulin Macaj- Zv/ Kryeministri zj. Senida Mesi tha se nuk ka rendesi nese eshte shpallur apo jo gjendja 

emergjente, demi do llogaritet dhe do demshperblehen keto familje qe kane pesuar deme gjate 

permbytjes. Ne vitin 2010 eshte bere vleresimi dhe nuk eshte marre demshperblim nga qeveria. 

Zv/ Kryetar Zj.Emilia Koliqi- Eshte marre demshperblim I pjesshem te bujqesia. Me vendim qeverie doli 

vendimi per demshperblimin e familjeve te demtuara. Eshte bere demshperblim edhe ne faturat e 

energjise elektrike. Kesaj here qe nuk u shpall gjendja emergjente ishte e qellimshme qe Qeveria te mos 

jepte demshperblim. 

Z.Paulin Macaj- Taksat nuk I kam paguar pasi I kundershtoj dhe I quaj te paligjshme. 

Zv/ Kryetar Zj.Emilia Koliqi- Taksat duhet te paguhen qe te perfitohen sherbimet e ofruara nga Bashkia. 

Bashkia Shkoder ka realizuar cdo sherbim nga te ardhurat e veta qe vijne nga taksat. 

-Ju falenderojme per pjesemarrjen dhe sugjerimet tuaja. 

 

 

Takimi mbyllet ne oren 14:30. 

Mbajti proces verbalin, date 21.05.2018 

Jasmina Gercari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 


