
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

LAGJE NR 3, 4, 5 

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 28.05.2018 ora 10:30 ne ambjentet e Salles se Keshillit te 

Bashkise Shkoder, 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 28/05/2018 ora 

10:30 dhe te pranishem per ta filluar dhe drejtuar ate ishin: 

1. Arben Gjuraj, Zv/ Kryetar Bashkia Shkoder 

2. Perfaqesues te drejtorive te Bashkise Shkoder 

 

 

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


Hap takimin zv/ Kryetari, Z. Arben Gjuraj 

Pershendetje.  Po bejme hapjen per degjese publike ne kuader te buxhetit afatmesem faza e pare. 

Njoftimi eshte bere ne faqen zyrtare te Bashkise Shkoder. Do kemi disa nderhyrje te rendesishme nga 

publiku sic jane sugjerimet per lagjet 3, 4 dhe 5. Fjalen ja kaloj Drejtorit te Urbanistikes Z. Aljon Kockici. 

Z.Aljon Kockici Drejtor I Urbanistikes- Pershendetje. Do flasim per situaten e synuar per vitin 2018 dhe 

konkretisht per lagjet 3, 4 dhe 5. 

Per lagjen numer 3 jane ne projekt rruget: 

1. Rikonstruksion rruga “Ludertune”. Me zbatimin e ketij projekti do te perfitohen rreth 1300 m2 

siperfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar, 1300 m2 siperfaqe rruge e ndriçuar, 260 ml kanalizime 

K.U.B te rikonstruktuara, 300 ml kanalizime K.U.Z. të rikonstruktuara, 50 m2 trotuare, sinjalistike 

e plote per levizshmerine. 

2. Rikualifikim Urban blloqe banimi “Qemal Dracini” (tek Sahati). Me zbatimin e ketij projekti do te 

perfitohen rreth 3500 m2 siperfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar, 3300 m2 siperfaqe rruge e 

ndriçuar, 500 ml kanalizime K.U.B te rikonstruktuara, 500 ml kanalizime K.U.Z. te 

rikonstruktuara, 200 m2 trotuare, 350 m2 parkim, sinjalistike e plote per levizshmerine, 150 m2 

siperfaqe e gjelberuar. 

Per lagjen numer 4 eshte ne projekt rruga: 

1. Rikonstruksion rruga “Lugocesme”. Me zbatimin e ketij projekti do te perfitohen rreth 5160 m2 

siperfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar, 5160 m2 siperfaqe rruge e ndriçuar, 860 ml kanalizime 

K.U.B te rikonstruktuara, 860 ml kanalizime K.U.Z. te rikonstruktuara, 1000 m2 trotuare, 

sinjalistike e plote per levizshmerine. 

Per lagjen numer 5 jane ne projekt rruget: 

1. Rikonstruksion rruga “Vllaznimi”. Me zbatimin e ketij projekti do te perfitohen rreth 2000 m2 

siperfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar, 350 ml kanalizime K.U.B te rikonstruktuara, 350 ml 

kanalizime K.U.Z. te rikonstruktuara, 525 m2 trotuare, 50 m2 parkim, sinjalistike e plote per 

levizshmerine. 

2. Rikualifikim Urban blloqe banimi “Tepe” (tek Vasiejt). Me zbatimin e ketij projekti do te 

perfitohen rreth 780 m2 siperfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar, 780 m2 siperfaqe rruge e 

ndriçuar, 90 ml kanalizime K.U.B te rikonsruktuara,  150 m2 trotuare, 50 m2 parkim, sinjalistike e 

plote per levizshmerine. 

Zv/ Kryetar Arben Gjuraj- Ftoj perfaqesuesit e lagjeve per te diskutuar. 

Z.Sadetin Cungu- Kemi shqetesim te madh ne rrugen pas shtepise se oficereve. Parkohen makinat pa 

vend dhe ne nuk kemi ku te kalojme. Na parkohen makinat para dyerve te shtepive. Mungon ndricimi 

publik dhe gropat jane vend per vend. Kam bere edhe nje kerkese me shkrim per kete ceshtje por akoma 

nuk kemi nje pergjigje. Me vite premtohet te behet ajo rruge por akoma nuk ka nderhyrje aty. Jemi ne 



nje gjendje shume te keqe. Rruget, kanalizimet, ndricimi dhe ndotja jane shume problematike ne kete 

zone. 

Z.Aljon Kockici Drejtor I Urbanistikes- Tek kjo zone ka qene projekt investimi por kemi hasur ne nje 

problem per ceshtje pronesie dhe ka mbetur ceshtje pezull. Ne do e rishikojme projektin dhe do e veme 

ne zbatim sa me pare. 

Z.Sadetin Cungu- Ju lutem sa me pare te pakten ndricimin rrugor, pasi kemi pasur shume incidente ne 

kete zone.  

Z.Altin Salihi Pergjegjes Ndricimi- Eshte ne projekt te behet ndricimi dhe besoj se shume shpejt do 

kryhet. 

Z.Pal Pepaj- Lagja nr 5 eshte nje lagje me blloqe te reja dhe nuk ka nevoje per investime te reja. Vetem 

per bllokun e pallateve Mark Lula a kemi ndonje plan per investime? 

Z.Aljon Kockici Drejtor I Urbanistikes- Kemi bere nje thirrje me propozim per investim ne kete bllok 

banimi. Ne degezimin e Vasiejve eshte ne proces tenderimi. 

Z.Altin Salihi Pergjegjes Ndricimi- Per lagjen numer 3 jane ne projekt ndricimi I rrugeve: 

1. Rruga “Anton Mazreku” 

2. Pallatet te Parku 

3. Rruga “Anton Ashta” 

4. Rruga “Gjovalin Gjadri” (Fermentim- Ura e Bardhajve) 

Per lagjen numer 4 jane ne projekt ndricimi I rrugeve: 

1. Rruga “Komiteti I Kosoves” 

2. Rruga “Skenderbeu” (Blloku I pallateve te lagja 4) 

3. Rruga “Foljetave” (Mbas karburantit “Gega Oil”) 

4. Rruga “Mehmet Pashe Plaku” (Mbas pallateve tek “Servis Jubani”) 

Ndersa per lagjen numer 5 jane ne projekt ndricimi rruget: 

1. Rruga “Mehmet Shpendi” 

2. Rruga “Martireve” 

3. Rruga “Bisht Kazit” 

Zv/ Kryetar Arben Gjuraj- Drejtoria e Te Ardhurave ju lutem a mund te na informoni mbi taksen e 

nderteses? 

Z.Firdeus Myftija Specialist I Drejtorise se Te Ardhurave- Gjithe keto prioritete per investime kerkojne 

nje financim ne leke. Prandaj edhe njerezit duhet te ndergjegjesohen qe te paguajne taksat vendore ne 

menyre qe te perfitojne sherbime nga Bashkia. Persa I perket takses se nderteses, 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. Bashkia Shkoder  ka menduar te beje zbritjen ne nivelin minimal qe na lejon 

ligji deri ne 30%. 

Zv/ Kryetar Arben Gjuraj- A ka pasur ankesa nga qytetaret per taksen e infrastruktures? 

Z.Firdeus Myftija Specialist I Drejtorise se Te Ardhurave- Perllogaritjen e kesaj takse e ka ne kompetence 

Drejtoria e Urbanistikes. Tek ne nuk eshte paraqitur asnje qytetar per tu ankuar. 

Zv/ Kryetar Arben Gjuraj- Z. Gjoni ju lutem cfare mund te na thoni ne lidhje me bujqesine? 

Z.Zef Gjoni- Te flasesh per bujqesine eshte nje teme shume e gjere pasi me te lidhet ekonomia. Ne jemi 

te afte t’I rigjenerojme te ardhurat ne menyren me te shpejte te mundshme. Nese I kushtohet vemendja 

e duhur, perfitimet mund te jene te medha. Megjithate duhet nje planifikim me I madh ne fonde.  

Znj.Elmira Nehani- Kisha dashur te dija sa I eshte kushtuar vemendja hapesirave publike pasi trotuaret 

jane te pushtuar nga karriget e lokaleve dhe njerezit nuk kane ku te kalojne. 

Z.Aljon Kockici Drejtor I Urbanistikes- Plani per hapesirat publike per kete vit eshte miratuar. 

Zv/ Kryetar Arben Gjuraj- E deklaroj te mbyllur kete degjese publike. Ju faleminderit per diskutimet 

tuaja. 

 

Takimi mbyllet ne oren 11:45. 

Mbajti proces verbalin, date 28.05.2018 

Jasmina Gercari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 


