
                                                    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.Dritan Meta ,N/Kryetar 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.Alfred Luleta, Drejtor Sherbimeve Publike. 

      6.Aida Shllaku ,Drejtoresha  e Pyjeve 

 

 

Hapi takimin Administratori I Njesise Guri I zi Z.Pjerin Marku 

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


Ju falenderojme te gjitheve per pjesmarrjen tuaj.Ketu te ne eshte pothuajse gjithe perfaqesuesit e 

bashkise per te na degjuar neve per  te gjithe problemet qe ka vendi I jone dhe cdo gje qe duhet te 

investohet per zonen tone.Ne falenderojme edhe te gjithe pjesmarresit e bashkise qe jane ketu per te 

degjuar dhe te shenuar problematikat tona. 

Dritan Meta-Ju falenderoj shume te gjitheve per mikepritjen tuaj dhe te ju eshte gjithmone kenaqesi te 

vijme te ju pasi ndihemi shume mire dhe kemi gjithmone bashkepunimin tuaj dhe jemi ketu per te 

degjuar ju per cdo gje emergjente keni,Ashtu sin je vit perpara qe kemi ardhur te ju dhe ju kemi degjuar 

per hallet e problematikat e juaja,edhe kete vit do te degjojme qe te bejme nderhyrjen ne problemet.ne 

kemi miratuar disa fonde per njesine tuaj pasi sic e dini te gjithe qeveria nuk ka miratuar fonde per asnje 

investim por duhet ne me te ardhurat e bashkise te nderhyrjme dhe te investojme.Ne do te bejme disa 

investime nuk mund te themi se jane investime te medhaja por as investime te vogla nuk jane. 

 

Alban Sekja-Kryesoret per zonen tuaj jane kanalet kulluese dhe per keto kemi disa projekte qe tani jane 

te miratuara dhe se shpejti do ti vendosim ne zbatim.Gjithashtu kemi edhe disa projekte qe jane edhe 

keto gati per zbatim,keto projekte jane per sistemin vadites sepse duke pasur sistemin vadites te 

permirsuar atehere kemi edhe eficence.Ne vitet 2016-2017  nuk ka pasur shume nderhyrje pasi edhe 

mjetet e punes nuk ishin ne dispozicion.Bashkia  Shkoder ka blere 2 skavatore dhe me to eshte bere nje 

pune e mire por dihet qe perseri le vend per permiresim.Problematike shume e madhe eshte edhe 

kanalet vaditese pasi deri tani jemi marre me shume me kanalet kulluese por duhet te bejme nderhyrjen 

edhe ne kanalet vaditese. Kemi  bere disa nderhyrje per vitin 2018 

Ndërhyrjet e planifikuara për vitin 2018 në Nj.A. Guri i Zi 

Gjatësia totale e planifikuar – 32,010 ml 

Volumi i punimeve- 33,690 m3 

Vlera- 5,758,637 Lekë 

Sipërfaqe përmirësuar kullimi-838 Ha. 

Familje përfituese- 864  

Gjithashtu qe mendojme per 2019 te nderhyjme per te investuar  dhe ketu kam paraqitur disa nderhyrje  

Ndërhyrjet e planifikuara për vitin 2019 në Nj.A. Guri i Zi 

Gjatësia totale e planifikuar 18,170 –  ml 

Volumi i punimeve- 16,615 m3 

Vlera- 4,269,950  Lekë 

Sipërfaqe përmirësuar kullimi- 568 Ha. 



Familje përfituese-  595  

Bahri Osmani- Ju pergezojme per punen qe eshte bere deri tani per pastrimin e kanaleve te Jubanit porn 

je kritike sepse kjo nuk eshte perfunduar deri ne fund pra ishte e mira te jete e perfunduar . 

Alban Sekja-Ke drejte por neve na doli nje e papritur sepse ishte koha e permbytjeve dhe ne nuk kishim 

si me pastru kanalet nderkohe qe ishin te permbytur pasi gjitha kanalet ishin te mbushur me uje.Por ju 

premtoj se deri ne  fund te 2018  do te kemi te gjithe kanalet 95% te pastruara dhe me system vadites. 

Tom Rroku-Te lagjija e Corrajve eshte hapur nje burim dhe ky burim duhet te kontrollohet pasi  ka 3 vjet 

qe nuk eshte asnje person per kete gje dhe kjo eshte nje gje jo e mire pasi duhet patjeter dikush q eta 

menaxhojne.Ne ju bejme ju kerkese qe te vetem gjate kohes te veres te jete nje person dhe te gjithe 

shtepite te nxjerrin dicka qe te pagujne kete person. 

Zef Kcira-Per sa I perket kanaleve te Gajtanit dhe pikerisht ten je tub ka nje carje dhe aty kane future nje 

tub tjeter qe eshte me I vogel dhe duke pasur parasysh qe eshte me I vogel atehre gjysma e ujit shkon 

kot dhe mund te ndotet pra ne kerkojme te kete patjeter nje rregullator qe ta eleminojme kete gje. 

Alban Sekja-Do te bisedojme edhe me organizat per menaxhimin e ujit dhe te bejme te mundur qe kete 

muj te kete te pakten nje roje qe te sherbejne dh eta ruajne nga mos demtimet. 

Kol Marku-Ne kemi nevoje per kanale ujitese siper rrencit dhe rruga e Bardhajve qe shkon nga Rrenci ne 

Bardhaj.Dhe nje nevoje tjeter eshte per Rrencin te behet edhe nje fushe sportive qe te kene te gjithe 

femijet te sterviten dhe te bejne kampionate te ndryshme.Nuk duhet te jete nevoje qe te shkojne ne 

qytet ose ne shkolla te tjera. 

Dritan Meta-Do ti marrim parasysh te gjitha keto kerkesa dhe do ti diskutojme  qe ti zgjidhim sa ma 

shpejte. 

Aida Shllaku-Pershendetje jam ketu te prezantoj te gjithe sektorin e pyjeve per vitin 2019-2021.Kemi 

disa investime qe do ti kemi per vitet ne vazhdim.por do doja qe edhe ju te me tregoni se ku eshte me  e 

nevojshme dhe ku duhet te investohet.Do te kerkoja edhe nga ju qe te jemi te gjithe bashke per 

zjarrevenien qe te keni shume kujdes qe mos nje problem I vogel te krijoje nje problem te madh.Kemi 

pare qe vitin qe kaloi ka pasur shume zjarrevenie dhe te gjitha keto jane aty ku ka njerez pra ndoshjta 

nje cigare apo dicka tjeter e hedhur ka krijuar kete zjarr.Edhe kushtet e motit ne vere  jane te favorshme 

per  zjarrin. 

Tonin Rroku-Ne si vend kemi nje shans sepse kemi shume uje por problem eshte se ne nuk kemi mjete 

dhe duke qene si nuk kemi mjete nuk kemi as mundesi qe te shuajme zjarrin .Ne kemi qendren 

vullnetare por shume njerez duhet te punojne dhe nuk jane aty kur I kerkojme. 

Pjerin Marku- Ne duhet te jemi koshient pasi edhe vjet erdhi zjarrefiksja dhe uji ishte, por nuk kishim si 

me vendos  zjarrefiksen per ta shuar zjarrin sepse eshte reliev malor,por te gjithe ne se bashku duhet te 

jemi te ndergjegjshem per mos zjarrevenien dhe te kemi kujdes me mjetet e rrezikshme qe mund te 

perdorim.Duhet edhe te bejme pastrim pyjesh qe te na ndihmojne per zjarret. 



Tonin Rroku- Duhet  te bejme disa prita per te pritur nga prroni deri te ligjia Camaj. 

Aida Shllaku-Te shohim nqs eshte kopetence e jone dhe do te bejme nderhyrjen. 

Pjerin Marku-Ju kerkojme edhe nje fushe sportive  deri ne fund te vitit me fondet e juaja. 

Dritan Meta-Do ti marrim te gjithe keto kerkesa ne konsiderate dhe te bejme te pamundur per zgjidhjen 

e tyre.Ju falenderoj shume me per sugjerimet dhe per prezencen tuaj. 

 

Takimi mbyllet ne 12:15 

Mbajti Proces-verbalin date 22.05.2018 

Violeta Shpendi. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


