
                                                    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  25.05.2018 oren 

18:00 dhe te pranishem per ta filluar  dhe drejtuar ate ishin: 

   1-Emilja Koliqi ,N/Kryetare e Bashkise Shkoder 

   2-Alion Kockici ,Drejtor Urbanistike ne  Bashkine Shkoder  

   3-Aida Shllaku,Drejtore e Pyjeve ne Bashkine Shkoder 

   4-Aulida Anamali,Drejtore e Arsimit ne Bashkine Shkoder 

   5-Fatbardh Kuqi ,Pergjegjes Sherbime Publike ne Bashkine Shkoder 

   6-Alban Sekja ,Drejtor I Bujqesise ne Bashkine Shkoder 

 

 

Hap takimin administratori I Rrethinave  Z. Vlash Pjetri 

Sot kane ardhur administrate e Bashkise Shkoder per te bere nje degjese publike per te na degjuar se ku 

kemi probleme dhe cfare te propozojme per vitet ne vazhdim per permirsimin e jetes tone.Cfare do lloj 

gjeje  qe te keni ju sugjeroj qe ti thoni te gjitha. 

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


Emilja Koliqi-Ne jemi ketu sot per te prezantuar PBA2019-2021 dhe ketu do te paraqesim te gjitha 

objektivat qe do te behen ne te ardhmen.Do tju kasha lutur qe cdo lloj sugjerimi apo ndryshimi qe keni 

ta paraqitni te ne.Ashtu si kemi bere vjet edhe sivjet do te behet nje degjese e tille.Vjet kemi degjuar 

problematikat e juaja dhe ato problematika I kemi shenuar te gjitha I kemi future ne project buxhet kete 

vit ne menyre qe ti zgjidhim ato probleme.Ketu jane te gjithe drejtoret e drejtorive per te dhene 

pergjigje pytjet e juaja. 

Alban Sekja-Kemi bere nderhyrje te kanalet e 2 dhe 3 dhe ne kanalet vaditese.Kemi bere nderhyrje ne 

Shtoj te Ri dhe Shtoj te Vjeter ,gjithashtu eshte bere nderhyrje edhe ne Bardhaj dhe Bleran.Kemi bere 

nje system ujites qe fillon nga Dragoci deri ne Shtoj te Ri. 

Vlash Pjetri-Kanalet e 2 dhe te 3 kur do te fillojne punimet dhe te behete nderhyrja e tyre? 

Alban Sekja-Ne baze te projektit do te fillojne ne shtator. 

Petrit Milani-Ne rralle te pare ju uroj mireseardhjen tuaj dhe ju falenderojme qe po behet kjo 

degjese.Prej fshatit qe une perfaqesoj ju keni marre shumicen e votimeve pra banoret ju kane besuar 

juve.Shume mire qe vini me fjale te medhaja por ne jemi ngopur dhe nuk kemi deshire per genjeshtra 

por per gjera ekzakte.Ne shtator nuk na duhet asgje kanalet vaditese sepse maron bujqesia dhe cdo 

gje.Ne shtator dhe tetor eshte prania e shiut dhe nuk kemi nevoje per ju.Ju keni ardh ketu nje tufe 

administrate dhe meritoni me I nxjerr jashte sepse nuk jeni duke bere asgje per kete vend.Turp tju vin 

kur me permend shtator apo tetor per vaditje dhe per kanalet kulluese.Meqe thoni doni te vazhdoni tani 

me punu,ku ishte 3 vite te tjera?Kane mbaruar premtimet elektorale kemi nevoje per gjera ekzakte. 

Emilja Koliqi-Qeveria ka 20 vite qe ka pasur kete sistem ujites dhe vadites dhe nuk ka bere asgje,keshtu 

qe per 2 vite nuk mundemi te bejme por duhet avash cdo gje. 

Bardh Pepiqi-Nuk eshte menyre me thane qe nuk e kane bere ato te tjeret por shihni vedin ju se cfare 

jeni duke bere,pasi nuk jeni duke bere asgje as sa qeveria qe ishte ne pushtet.Kur nuk mundesoni uje te 

pijshem cfare mundesoni ju.Kryetarja I ka bere premtimet por asgje nuk eshte duke  mbajtur duhet te 

vinte ajo ketu te perballej me ne dhe jo me ju nis ju. 

Vlash Pjetri-Eshte miratuar para nje jave ne mbedhje keshilli per ujesjellsin  ne te gjithe fshatrat dhe ju 

premtoj qe deri ne tetor do te fillojne sepse eshte me process tenderi dhe ka vonesat e veta. 

Petrit Milani-Nuk ka kosha te mjaftushem vetem nga dy kosha per fshat,mbeturinat rrin me nga 2 dhe 3 

jave pa u marre ,e gjithe zona qelbet prej eres dhe aty kalojne femijet tone per te shkuar ne shkolle. 

Vlash Pjetri-Pas 20 vitesh jane vendosur koshat e mbeturinave dhe kete e kemi bere neve. 

Bardh Pepiqi-Na thuj vetem 1 premtim te vetem qe keni mbajtur.Nuk egziston asnje meturina ne cdo 

cep te rruges,te gjitha rruget e pashtruara ,femijet jane ne shkolla ne gjendje mizore.Te gjitha keto keni 

bere ju. 

 



Aida Shllaku-Prezanton PBA 2019-2021 

• Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme  dhe kontrollin e miradministrimit të fondit 

pyjor / kullosor brenda territorit të Bashkisë Shkodër. 

•  Realizimi i  planeve dhe shërbimeve të mbarështimit për  të gjithe sipërfaqen  e fondit pyjor dhe 

kullosor (hartimi/rishikimi) Azhornimi i Regjistrit te Pyjeve dhe Kullotave, 

• Rehabilitimi, pyllëzimi dhe ripyllëzimi i siperfaqeve, te degraduara, djegura/ rehabilitimi e 

kullotave nëpërmjet praktikave silvo-pastorale.Parandalimit te gerryerjes se metejsheme te 

tokës pyjore dhe kullosore.  

• Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme  dhe kontrollin e miradministrimit të fondit 

pyjor / kullosor brenda territorit të Bashkisë Shkodër. 

•  Realizimi i  planeve dhe shërbimeve të mbarështimit për  të gjithe sipërfaqen  e fondit pyjor dhe 

kullosor (hartimi/rishikimi) Azhornimi i Regjistrit te Pyjeve dhe Kullotave, 

• Rehabilitimi, pyllëzimi dhe ripyllëzimi i siperfaqeve, te degraduara, djegura/ rehabilitimi e 

kullotave nëpërmjet praktikave silvo-pastorale.Parandalimit te gerryerjes se metejsheme te 

tokës pyjore dhe kullosore.  

• Administrimi i shërbimit të pyjeve dhe kullotave në Bashkinë Shkodër. 

• Permiresimi i Funksionimi i strukturës së administrimit të pyjeve me një personel prej 12 

specialistësh (teknik dhe inxhinjer. 

• Për cdo konstatim të paligjshëm në zonat pyjore/kullosore bashkëveprohet me  ISHMP Shkodër,  

• Ndjekin punimet që kryhen në sipërfaqet pyjore nga subjektet e si edhe ankandet e frutave te 

pyllit .  

• 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 

 

Fran Radohina-Problemi eshte kodrat e Bardhajve sepse eshte bere pa pastruar dhe duhet e nje 

vrojtues ose roje qe gjate mujeve te veres mos te vendoset zjarr sepse ndihemi shume te 

kercenuar.Gjithashtu eshe nje problem tjeter eshte ne theth sepse ne zonat tona nuk lejojne qe te 

nderhyjme,ju thoni ju ta takon te tjereve ato thojne qe I takon bashkise . 



Aida Shllaku-Thethi eshte park I mbrojtur keshtu qe ju takon atyre sepse neve nuk na lejohet te 

nderhyrjme. 

Tom Martini-Bashkia Shkoder duhet te paguaje disa police qe mos te lejoje te hidhen mbetje 

inerte.Sepse ne lumin Kir nuk I hedhin sepse policia e shtetit nuk lejon. 

Fatbardh Kuqi- 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. 

Petrit Milani-Te fusha e aviacionit grumbullohen te gjitha inertet e njesise administrative Rrethina.A nuk 

ka Bashkia Shkoder nje vend qe te grumbullohen dhe most e lihen ne ate situate.Mos I thoni qe I kryjme 

punet nderkohe qe nuk jeni duke bere asgje.Na keni genjyer boll. 

Emilja Koliqi-Nqs ti je duke bere inerte do te thote se ke marre leje ne bashki me perpara dhe nqs merr 

leje paguan dhe taksen,kete gje ju nuk e keni beri pra eshte e jashtelingjshme. 

Gjovalin Gjoni-Ne Grude ka pasur permirsimi por kena mungese perseri koshash mbeturinash.Duhet ne 

rrugen kryesore te pakten gropat te riparohen dhe uji I pijshem eshte shume problem.Duhet nderhyrjen 

ne shkolla dhe qendra shendetesore. 

Vlash Pjetri-Ne grude eshte nderhyre vjet por nuk mundemi gjithmone ne Grude sepse jane edhe 9 

fshatra te tjere. 

Agim Meti-Doja tju pysja porta nr 5  a eshte riparuar? 

Alban Sekja –Jo 

Agim Meti-Atehere mos e riparoni deri mas Vitit te Ri sepse nuk na duhet gja. 

Aulida Anamali-Ne jemi ketu per tju prezantuar  se cfare do te investojme per vitin 2019 edhe pse cdo 

gje e bejme me fodet e bashkise pasi qeveri nuk ka miratuar fonde te medhaja. 

Bardh Pepishta-Ju nuk keni bere asgje me shkollat vetem qe I ke prishur,pastruse nuk dhe asgje nuk 

ka.Kryetarja ka thene qe do te mundesojne transportin e femijeve pse nuk po e ben. 

Aulida Anamali-Nuk na takon neve si bashki per te bere transportin me vejn keq. 

Sokol Hili-Shkolla e Kirit  nuk ka cati dhe femijet qe jane aty ju pikon.Qendra shendetesore  nuk ka dhe 

nuk behet as nje gjilpere nqs nje banore ka pas nevoja jetesore. 

Hafiz Sala-Te kryzimi ne golem eshte nje kanal qe eshte I bllokuar prej mbeturina pasi gjithe mbeturinat 

e Golemit hidhen aty.Aty jane vendosur tumbinat e betonit dhe nuk ka bere asgje njesia per ti vendosur 

ne pune.Sa here bjen shi aty femijet te gjithe lagen dhe nuk mund te kalojne.Kerkoj te behet nderhyrja e 

menjehereshme sepse eshte emergjente. 



Ndoc Ashta-Historikisht qysh se kjo zone eshte krijuar nuk eshte trajtuar ne kete menyre qe po e trajtoni 

ju.Ju keni filluar me marre administrimin e tyre dhe jeni duke dalur me keq se keni hyre.Ka filluar dhe po 

maron me 0 investime.Bashkia po len qe te shkaterrohen edhe shkollat edhe qendrat shendetsore dhe 

cdo gje.Ju jeni duke bere qe gjithe nxenesit te ikin pasi nuk kane ku te bejne mesim.Eshte nje genjeshter 

e madhe qe thua qe kam derguar shume gjera atje ne shkolla,atje nuk ke shkuar fare dhe nuk ke derguar 

asgje.Me vjen keq por une nuk dal me per vota sepse cdo gje qe kam premtuar nuk eshte mbjatur. 

Tome Marku-Infrastruktura eshte e njejte por do te doja qe edhe neqoftese behet mirembajtje te mos 

behet me tender sepse ndalperqindjen perfituese por do te doja doravisht.Nje kerkese tjeter eshte 

shkolla e Pultit nuk ka asgje duke filluar te energjia dhe taualetet qe jane nevoja jetesore.Disa shkolla I 

ka kompletuar shkolla austriake.Gjithashtu nje kerkese tjeter kam edhe per njesine e pult se na duhet 

nje elektricist pasi jane edhe persona qe kane mbetur ne korent dhe nuk kemi deshire me rreziku jete 

njerezish. 

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 20:13 

Mbajti Proces-verbalin date 25.05.2018 

Violeta Shpendi. 

 

 

 

 



 

 











 

 

 

 

 

 


