
                                                    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  21.05.2018 oren 

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

 

      1.Emilja Koliqi ,N/Kryetare Bashkia Shkoder. 

      2.Alban Sekja ,Drejtor I Bujqesise ne Bashkine Shkoder. 

      3.Aljon Kockici ,Drejtor I Urbanistikes ne Bashkine Shkoder. 

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

      5.Fatbardh Kuqi Keshilltar per Sherbimet Publike 

 

Hap Takimin Z/Kryetarja e Bashkise Shkoder  Zj.Emilja Koliqi 

Ju falenderoj te gjithe qe jeni ketu per pjesmarrjen tuaj ne kete degjese te rendesishme per ne dhe per 

ju.Kjo degjese do te behet ne formen e nje bashkebisedimi dhe e rendesishme  ketu jane te gjitha 

sugjerimet qe do te jepni ne menyre qe nje fond qe eshte te shkojne ne vendin e duhur dhe mos te 

bejme investime aty ku nuk ka shume nevoja per ju. 

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


Aleksander  Pashuku-Cdo drejtori eshte ketu per te na thene te gjitha investimet qe do te behen ne 

njesine tone.Cdo person qe ka ndonje sugjerim te thote qe te merret parasysh per buxhetin qe do te 

behet.Cdo sugjerim I juaji eshte ndihmese per ne. 

Alban Sekja-Kete vit kemi marre parasysh te gjitha degjesat qe jane bere vitin e kaluar dhe ne vitin 2018 

eshte bere disa nderhyrje ne disa kanale,  gjatësia totale e planifikuar  eshte  20,910 ml,volumi i 

punimeve eshte  21,770 m3,Vlera eshte 3,960,669 Lekë,sipërfaqe përmirësuar kullimi eshte  548 Ha dhe 

perfitojne  1,109 familje.Do te nigjojme edhe sugjerime te tjera prej jush qe te bejme me te miren e 

mundshme per te gjithe ju. 

Gjergj Patani-Pjesa e puneve ne sektorin e trushit ,kush ka qene personi qe ka ba projektin dhe kush 

eshte marre me pastrimet ne kete zone? 

Alban Sekja-Ne punojme me zona dhe pastrojme nje zone ne fillim dhe nje zone me vone.Duke qene se 

kete vit kishte permbytje dhe ishte nje fatkeqesi natyrore dhe ishte  e papritur atehere pesoi nje kthese 

ne rrjedhjen e pastrimit.Ne duhet te pastrojme te gjitha kanalet sepse nqs ne pastrojme vetem njerin 

sjell nje pune pa rezultat. 

Emilja Koliqi-Jemi ne nje faze strategjike per te marre te gjitha sugjerimet e juaja per te vazhduar qe te 

bejme me te miren per vendin dhe menyren e jeteses.Edhe para 1 viti kemi ardhur dhe marre parasysh 

kerkesat e juaja.Kete vit ishte edhe nje fatkeqesi natyrore pasi  permbytja la shume deme te medhaja 

dhe ne si bashki nuk kishim te planifikuar nje buxhet te posacem per kete emergjence.Ne jemi ketu per 

te degjuar  dhe sugjerimet e dhe problemet tuaja dhe tju japim zgjidhje. 

Gjergj Jaku-Permbytjet qe na ndodhen kete vit ishte dicka shume fatale per ne pasi sistemi I kullimit 

eshte I prishur dhe nuk funksionon por duhet te shohim se sit e menaxhojme mire pasi duhet te fillojme 

qe ne fillim sepse pot a fillojme nga fundi atehere mbet uji I mbledhur dhe nuk funksion ne menaxhimin 

e saj.Rruga e Velipojes prek 4 blloqe per vaditje dhe jane komplet te bllokuara dhe nuk lejon per vaditjen 

dhe kullimin.Pervec kesaj nuk kane mundesuar asnji rruge dytesore. 

Emilja Koliqi-Ne si bashki kemi bere te munduar me fondin kombetar dhe bordin  per te derguar te 

gjithe keto ankesa dhe tju japim zgjidhje dhe keto gjere behen nga fondi I qeverise.Ne duhet te 

dergojme zerin tuaj te organet kompetente. 

Gjergj Patani-Ujesjellsi eshte jashte funksionit per shkak te rruges te Velipojes  sepse per shkak te 

punimeve eshte mbyll tubi ne Berdice te Mesme. 

Emilja Koliqi-Ky problem eshte ngrit dhe eshte diskutuar qe te behet nje rruge dytesore ose linje tjeter e 

ujesjellsit perbri rruges por keto jane ne proces vleresimi. 

Salvador Paloka-Te kjo qe na prezantuat behet fjale vetem per kanalet qe kane pesuar permbytjetje apo 

per te gjitha kanalet e zones?Disa jane 250 hektare pa pastruar. 

Aleksander Pashuku-Eshte bere projekti me PBA dhe se shpejti do te vendoset ne zbatim te gjithe 

projektet qe jane bere qe te kemi nje menaxhim me te mire. 



Salvador Paloka-Fshati Malihebe eshte nje fshat qe lidh shume fshatra bashke dhe kjo con ne zhvillimin 

e secilit por ka shume vite qe nuk eshte vu dore ne kete fshat.Kemi nje lidhje qe  lidh Berdicen me pusin 

e Fatimes dhe kjo rruge mundeson te gjithe banoret qe te nxjerrin prodhimet e vete ne tregon por kjo 

rruge qe eshte kategorisht e keqe mundeson ngadalsimin e tregut. 

Gjergj Jaku-Ne bejme kerkese per shpronsimet? 

Alion Kockici-Eshte ngritur nje grup per te pare te gjitha demet qe jane shkaketuar prej permbytjeve dhe 

do ti dergojme per demshperblim.Eshte bere edhe vlersimi I parcelave me bime decorative dhe cdo qe 

qe eshte permbytur duhet te demshperblehet. 

Nimet Dani-Jam shume I kenaqur kur marre vesh qe behet degjesa te tilla publike qe te dalin ne pah te 

gjitha problemet qe ka fshati jone.Ne Berdice te mesme ngaqe nuk ka nje system vadit dhe kullimi 

atehere vlera e prodhimtarise se ketij fshati eshte ulur dhe vetem 30% e ketyre tokave jane per 

prodhim,sepse kanalet jane rrafsh me token nga sjell qe nuk ka efekt kullimi.Por te merret parasysh se 

me keto pasuri te tokes njerezit jetojne dhe nuk kane mundesi te tjera jetese.Cdo dite me vine edhe 

ankesa per rrugen e Velipojes,por vtem ne kete shtete behet keshtu qe te merret toka dhe most e 

shpronesohet pra ne nje fare menyre eshte e marre toka me zor te banoreve. 

Emilja Koliqi-Te bejme bashkebisedime dhe te drejtojme ministrive ankesat e juaja dhe te cojme ne 

zgjidhjen e ketyre problemeve. 

Isuf Meta-Disa nga problemet qe ka Berdica e Mesme eshte fusha e sportit qe eshte mirembajtur nga 

vete banoret dhe kerkojme te behet nje investim pasi eshte tmerr qe kampionatet qe behen mes 

shkolles te mos behen aty sepse dikur Vllaznia eshte stervitur te kjo fushe .Kjo qender per momentin 

eshte jashte cdo kushti per funksionimin e saj.Nje tjeter problem ne njesine Berdice eshte edhe 

mungese e ujesjellsit  I cili eshte komplet I amortizuar.Tubacionet te kjo njesi jane qe ne kohen e Enver 

Hoxhes.Kjo si rrjedhoje se ka mungese te punonjesve sepse eshte vetem 1 punonjes per te gjithe zone 

dhe kjo eshte e pamundur pasi nuk mundet te arrije ne te gjithe zonen. 

Emilja Koliqi-Do ta kemi parasysh kete ankese dhe do te mundohemi ti japim zgjidhje. 

Salvador Paloka-Ne fshatin Malihebe ka mungese te theksuar per ambietet sportive per nxenesit e 

shkolles.Nje problem tjeter eshte mungesa e theksuar e ujit te pijshem dhe kjo eshte per mungese ten je 

tubi prej 200m per efekt ngjitjen e ujit te pompat per ta shperndare. 

Isuf Meta-Nje problem tjeter  per shkollat eshte dhe mungesa e theksuar per lyerje dhe hidroizolim. 

Aulida Anamali-Kemi bere disa  lyrje te shkollave dhe disa konstruksione ne disa shkolla por fondi nuk 

eshte I mjaftushem  per te gjitha shkollat. 

Isuf Meta-Cfare perdoret shkolla 8- vjecare  ne Berdice?Ky eshte nje aset qe duhet te shfrytzohet sepse 

nuk duhet te lihet te amortizohet por duhet te futet ne pune qe ti sherbeje te gjithe komunitetit tone. 



Emilja Koliqi-Kjo eshte nje kerkese qe do te merret parasysh dhe do ta marrim ne konsiderate per 

vleresimin e kesaj kerkese. 

Fredi Palushi-Pse formulari  01 mungon ne hipoteke per Beltojen? 

Alban Sekja-Per kete problem qeveria ka nxjerre VKM 608  per tu marre me gjithe keto probleme qe 

kane dale. 

Gjergj Jaku-Kemi problem shume te theksuar ne te gjithe zonen per pune te varrezave te Berdices .A 

mundemi qe ne taksen e pastrimin me perdore edhe nje tip tarife per pastrimin e varrezave.Te caktojme 

edhe nje person qe te merret me ate pune.Te bejme nje sistemim te rruges te varrezave te Berdices. 

Fredi Palushi-Kemi shume nevoje qe te bejme nje rruge 40 cm qe te con nga qendra  deri rruga e 

Xhepajve.Kjo me shume per femijet sepse gjithe kohen kalojne kushte te keqija. 

Emilja Koliqi-Per shkak te takses te nderteses qe eshte vendosur nga qeveria te gjithe banoreve ju shkon 

nje takse relativisht e larte, per kete ne si bashki kemi propozuar qe me vendim keshilli te propozojme 

per uljen deri ne 30% te kesaj takse.Nqs ju keni ndonje sugjerim tjeter jeni te lutur per ta diskutuar. 

Isuf Meta-Edhe ne si komunitet jena dakord per kete supozim . 

Nimet Dani-Trushi ka nje problem te madh qysh me permbytjetet e 2010 uji I pijshem eshte I infektuar 

dhe eshte shume I rrezikshem per te gjithe ne.Ne 12 lagje eshte bere analiza dhe ka dalur pozitiv ky 

fenomen. 

Emilja Koliqi-Te gjithe keto kerkesa do ti vleresojme dhe duke ju falenderuar per pjesmarrjen tuaj ne 

kete degjese e myllim ketu takimin dhe duke shpresuar qe ne takimet e tjera te kemi vetem arritje 

rezultatesh dhe zgjidhjen e problemeve. 

 

Takimi mbyllet ne 12:10 

Mbajti Proces-verbalin date 21.05.2018 

Violeta Shpendi. 

 

 



 

 









 



 


