
                                                    PROCES VERBAL I KESHILLIMIT ME PUBLIKUN 

                                                                                        PER 

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 

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

anekset. 

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

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

faqes te bashkise Shkoder. 

Ashtu sic ishte e publikuar edhe njoftuar ,degjesa ishte programuar te fillonte ne daten  24.05.2018 oren 

10:00 dhe te pranishem per ta filluar  dhe drejtuar ate ishin: 

 

      1.Dritan Meta ,N/Kryetar Bashkia Shkoder. 

      2.Fatbardh Sheqi, N/Kryetar Bashkia Shkoder. 

      3.jozef Ndoci,specialist pyjesh Bashkise Shkoder. 

      4.Franc Kola ,Pergjegjes per taksen familjare ne Bashkine Shkoder. 

      5.Fatbardh Kuqi Keshilltar per Sherbimet Publike 

      

Hap takimin N/Kryetar I Bashkise Shkoder  Z.Dritan Meta 

Ju falenderojme te gjitheve per pjesmarrjen tuaj sepse te ju ne jemi ndier gjithmone mire dhe kemi 

pasur gjithmone opinione te mira dhe kritika qe kane bere te reflektojme ne zgjidhjen e nje problem qe 

ju keni parashtruar.ne jemi ketu per te degjuar nga jut e gjithe ato problematika qe ka njesia juaj.Ketu 

kemi te gjithe perfaqesuesit e sektoreve perkatese te Bashkise Shkoder qe do te paraqesin para jush se 

cfare do te investohet dhe do te marrim parasysh edhe per sugjerimet e juaja ashtu si vjet qe ne kemi 

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


ardhur dhe kemi bere nje degjese dhe kemi marre marre parasysh problemet dhe I kemi parashikuar per 

vitin 2018 qe te zgjidhen.Tani do te behete degjesa per vitin 2019-2021. 

Perparim Bajraktari-Une jam ketu per te treguar investimet qe jane bere dhe cfare do te behet ne vitet 

ne vazhdim.  

Ndërhyrjet e planifikuara për vitin 2018 në Nj.A. Postrribë 

Gjatësia totale e kanaleve ujitese  dyta  (KU II) te planifikuar –  3500 ml, dhe KU III afersisht – 4500 ml. 

Vlera-  3 500 000lekë ,  ku 2 000 000 lekë jane  te KU II dhe 1 500 000 lekë KU III.Si dhe eshte planifikuar 

per te nderhyre ne portat e KU II te cilat jane te demtuara nga kontrolli fizik ne terren.Vlera e portave 

eshte afersisht te 200 000 leke. 

Jozef Ndoci-Jam ketu per te prezantuar te gjitha cfare do te bejme per 2019-2021 dhe per te degjuar 

edhe sugjerimet e juaja a jeni dakord apo cfare na sugjeroni qe ne te bejme.Ne kemi marre persiper qe 

te bejme: 

• Pastrimi /përmiresimi i parcelave pyjore 1.040.000 lek/1.060.000 lek 

• Sinjalistikë pyjore  208.000 lek  

• Luftimi i sëmundjeve dhe dëmtuesve në pyje/kullota  1.000.000 lek 

• Ndërtim lera uji në Zonat Kullosore 1.004.000 lek 

• Ndërtim prita malore në prrenj  3.060.000 lek 

 

Sadik Buhaj-Une kam qene per disa vite pjese e administrates por tani nuk jam sepse kam zgjedh te 

punoj ne biznesin tim privat.Ju falenderojme per pune qe eshte bere por kerkojme qe te behet patjeter 

te kanali i shtodrit nje investim pasi ai eshte kanal qe ne na kryn shume pune.Nqs ne nderhyjme te 

kanalet e vogla dhe jo te kanalet e medhaja atehere nuk funksionon.Duhet te bejme gjera me vend.Nje 

sugjerim kam nqs do te vendoset nje person te kanali i shtodrit dhe ta menxhojne ujin ai,te kujdeset per 

te sepse ne momentin qe nuk e menaxhon askush atehere gjerat nuk funksionojne.Kanalet e 2 dhe 3 

kane nevoje per permersim te gjitha.Kanali i Shtodrit duhet te leshohet me heret,se ka shume nevoje 

per vaditje. 

Perparim Bajraktari-Kanali i Shtodrit eshte ne menaxhim te bordit Lezhe por ne duhet te flasim me 

kryetaren qe te gjeme nje ure komunikimi. 

Agim Bushaj-Ne gjithmone e kemi mbrojtur si komunitet por tani ka ardhur koha qe te jete nje person 

qe e menaxhon per te miren e te gjitheve. 

Faik Hyseni-Kur do te pastrohen kanalet sepse tani dua fakte dhe nuk du me genjeshtra sepse boll nuk 

mundemi me. 



Perparim Bajraktari-Me perpara duhet te bejhet projekti dhe mbasi te behet ky projekt do tju bejme te 

ditur. 

Ramazan Cavani-Kanalet e 3 kane mbetur gjysmake sepse kur nuk ka derdhje atehere nuk ka ku te 

shkoje uji dhe nuk na sherben as per vaditje as per asigja,ju lutem merrni masa te menjehershme. 

 

Edlira Aliaj-Ju falenderoj per punen qe eshte bere per vitin 2017 deri ne 2018 sepse mbeturinat te ne 

jane pastruar.Cdo jave vjen nga 2 deri ne 3 here makina e pastrimit.Falenderoj edhe per funizimet per 

shkollen.Ne gjithe ngrohjen e bejme me dru.Gjithashtu edhe me kancelari dhe per higjene jam shume e 

kenaqur me furnizimin.Edhe une sic  cdo shkolle kam problemet e mija dhe une  bej kerkese per sanitare 

pasi eshte  shume e nevojshme per nje shkolle kaq e madhe.Dhe nje problematike nje tjeter eshte qe 

shkolla ka nevoje per nje rrethim dhe nje roje pasi ketu hyn dhe siguria e femijeve tone.Duke qene se po  

te jete nje roje dhe te jete e rrethuar atehere edhe cdo prind eshte me I qete dhe nuk kemi levizje te 

femijeve ne shkolla me te sigurta.Edhe nje problematike tjeter eshte e edhe ndertimi I nje fushe sportive 

pasi gjithe kjo shkolle dhe most e kete ambjente sportive eshte gjynah pasi deri tani te gjitha punimet qe 

jane ba jane shume te mira.Dhe kasha dashur qe edhe keto problem te merren parsysh per nje shkolle 

me te rregullt dhe me te mire qe ti plotesojne te gjitha kushtet e pershtatshme.Edhe vet komuniteti I 

jone e ndot shume ambjentin pra ne duhet te kemi kujdes vete qe mos te ndosim dhe most e prishim 

cdo ambjent qe jenaduhe jetuar.Nje problem ne shkollen tone eshte edhe me mungesa e bankave dhe 

stolave,nqs ju keni mundesi per te ndihmuar  keto femije. 

Dritan Meta- Ju falenderoj qe gjithmone jeni e gateshme per mbarevajtjen e shkolles qe cdo gje te 

funksionoje.Edhe keto kerkesat e sotme ne do ti marrim parasysh dhe do ti kemi ne considerate per 

zgjidhjen e tyre. 

Nadire Shabaj-Edhe te kjo shkolle do tju bej nje kerkese do te donim qe kjo shkolle te lyhet dhe 

hidroizolohet pasi ka nevoje te medhaja.Pasi te mbarojne shkollen femijet te behet ky proces qe te jete 

gati per vitin e ri shkollor.Dhe nje problem tjeter eshte edhe qe te hapet pus per uje te pijeshem eshte 

shume e nevojshme per shkollen. 

Florinda Planaj-Duhet te meren masa edhe per kanalet sepse aty derdhen edhe ujerat e zeza dhe ne 

kohet qe eshte thatesise eshte nje problem shume I rrezikshem per ne dhe per femijet tone.Duhet te 

kemi nje punojnes qe mos  te lejoje te ndodhin keto gjera. 

Agim Bushaj- Duhet te vendosim edhe gjoba sepse ndryshe nuk funksionon nqs dikush eshte duke 

demtuar ambientin atehere  te bejne denocim dhe te merren masa. 

Fatbardh Kuqi- ju a keni komunikuar me keto banore qe most e bejne nje gje te tille.Duhet te kemi 

bashkepunim e tyre dhe te gjithe neve qe most e bejme veprime qe na demtojme.Nuk eshte deshira 

jone qe te vendosim gjoba por kur personat nuk bashkepunojne demtojne atehere jemi te detyruar te 

veprojme ashtu.Do tju kisha lutur qe te bashkepunojme sespse nuk eshte e mundur te behet vetem.Ne 

ne shtator fillojme nje pastrim me skeme,pra do te bejme te mundur qe te vime me shpesh dhe jo sa ka 



ardhur deri tani.Por ju premtoj se kjo gje ka nevoje per bashkepunim prandaj te gjithe bashke te 

kontribojme per nje mjedis sa me te paster dhe te shendetshem. 

Florinda Planaj- Edhe kazanat qe jane afer shkollave mbushen menjehere ju vini rralle per ti pastruar. 

Fatbardh Kuqi-Zoje do te mundohemi te vijme me shpesh sidomos edhe te ambjetet e shkollave pasi e 

kemi parasysh qe aty ka me shume nevoja. 

Ardit Velija-Une duke qene qe ofroj sherbimin me nje ndalese dhe ne momentin qe merr nje sherbim 

atehere do te paguajne taksen familjare.Por une kam problem te medhaja pasi shume banore refuzojne 

te pagujne taksen pasi pastrimi nuk funksionon.Do tju kasha lutur qe kjo gje te permrsohet qe most e 

kemi probleme te tilla.Edhe problem tjeter eshte edhe uji I pijshem,kjo eshte nje nevoje jetesore. 

Dritan Meta-Ne do ta mbajme shenim dhe do ta rregullojme sa me shpejt qe ne te mundemi. 

Faik Hyseni-Nje problem edhe per kanalin e shtodrit eshte se disa kane uje te tepert sa ujisin edhe 

perimet me ate uje dhe disa te tjera nuk kane as uje te pijeshem.Pra nje keqmenaxhim I ketij kanalit sjell 

edhe kete absurditet.Do tju lutem qe te pakten gjate kohes te vaditjes te punesojme nje person qe te 

bejme qe kjo qe te funksionoje sepse eshte tmerr qe disa kane uje boll dhe disa nuk kane fare. 

Dritan Meta- E kemi mbajtur ne konsiderate dhe do ti kemi parsysh. 

Dashamir Shabaj- Cdo vit ne jemi duke degjuar te njejtat gjera dhe asnje rezultat .Une jam punonjes I 

administrates te njesise Postribe por po degjoja qe thuhet se pastrimi funksion.Me vjen shume keq te 

them se kjo gje nuk eshte e vertete pasi I shohim te gjithe grumbujt e mbeturinave.Nqs kete vit eshte 

punu pak vitin tjeter nuk unohet aspak sepse e dime shume mire qe ne kohe tezgjedhjeve nuk 

funksion.Por te gjithe keto pune do te pasqyrohen te vota e banoreve. 

Faz Planaj-Per me vadit duhet per te percaktuar me nje inxhienier sa harxhon nje familje per vaditje 

sepse ne nje menyre te tille atehere cdo familje merr ate qe  meriton. 

Isuf Velija-Problemet e mia jane uji I pijshem sepse jane shume familje qe pagujne ujin e pijshem por 

nuk marrin uje.Kemi bere disa ankesa ne bashki dhe te ujesjellsi dhe nuk kemi marre pergjigje.Problem 

tjeter eshte edhe aksi Ura e mesit-Bardhaj sespe njerezit kane ngushtuar rrugen me gardhiqe dhe 

rrezikojne banoret.kemi problem edhe per punonjes sherbimi.Nje problem tjeter eshte e dhe ndricimi 

pasi njerezit naten rrezikojne sepse nuk shohin asgje.Ne kishim dashur edhe nje kend sportive per 

femijet tone.Kemi disa lojra ne magazine qe jane fituar nga nje shoqate dhe nuk kemi mundesi per ti 

vendosur.Ne kemi nje shpim uji qe eshte bere por nuk kemi bere anaizat e ketij uji. Keto jane problemet 

e zones time. 

Faik Hyseni-Ka 15 vite qe kena kerkuar nje fushe sportive ne Dragoc por nuk ka ardhur akoma,ne jemi 12 

mije banore. 

Faz Planaj- Bejme kerkese edhe nje 1 km rruge te rezarvari I Shtodrit sepse vine shume turiste dhe eshte 

e nevojshme nje gje e tille. 



Dritan Meta-Duke ju falenderuar per pjesmarrjen dhe per kerkesat e juaja do ti kemi ti gjitha ne 

considerate per zgjidhjen e tyre. 

 

Takimi mbyllet ne 12:16 

Mbajti Proces-verbalin date 24.05.2018 

Violeta Shpendi. 

 

 

 

 



 

 









 

 

 


