
                                                    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  29.05.2018 oren 

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

 

      1.Arben Gjuraj ,N/Kryetar Bashkia Shkoder. 

      2.Dritan Meta ,N/Kryetar Bashkia Shkoder 

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

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

      5 .Fatbardh Kuqi Keshilltar per Sherbimet Publike 

      

Hap takimin N/Kryetari  Z.Arben Gjuraj 

Ju falenderojme per pjesmarrjen pasi pjesmarrja juaj tregon interesin dhe neve na sherben per tu 

orientuar se ku eshte me e nevojshme me shume. 

Dritan Meta-Ju falenderoj edhe une per pjesmarrjen tuaj dhe duke ju sugjeruar qe cdo person te japin 

mendimet e veta per cdo gje qe e shqeteson dhe e mbajme shenim qe ti japim zgjidhje sa me shpejt. 

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


Fatbardh Kuqi- Do tju kisha lutur qe te bashkepunojme sepse 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.Tani fillojne edhe temperaturat e larta 

dhe e kemi me problem sepse eshte nje rrezik I madh per te gjithe komunitetin.Ju lutem shume 

bashkepunoni me ne. 

Petrit Kraja-Meqe eshte duke  ardhur sezoni dhe do te kete edhe shume fluks eshte nje problematike e 

madhe pasi shume makine parkojne dhe nuk I levizin aty gjithe jave.Ato jane qe vine nga fshatrat e tjera 

te Shkodres dhe nuk japin as kontribut per ne.Ju lutem te merren masa. 

Dritan Meta-Shqetesim I juaj eshte komplet I drejte por sivjet eshte alokuar nje fond per te studiuar 

kete gjete dhe ai do ten a tregojne cdo gje qe duhet te funksionoje. 

Gezim Kraja-Jane 2 kryqezime ne Kiras qe jane shume te rrezikshme per banoret dhe kerkojme patjeter 

kufizues shpejtesie.Nje problem tjeter eshte edhe 3 rrugicat e pa shtrume eshte te blloku te shpija e 

bujqeve.Keto dy gjera jane premtime tesh 3 vite dhe asnjehere nuk jane realizuar.Ju lutem mos na beni 

premtime boshe. 

Maxhid Cungu-Do doja te dije a eshte parashikuar ndonje gje per riciklimin e mbeturinave? 

Fatbardh Kuqi-Eshte bere nje kontrate e re 5 vjecare qe do te filloje te beje pastrimin ne menyren me te 

mire. 

Fatmir Kazazi-Me vjen mire qe behen kete degjese per te degjuar ne si popull.Duke gjykuar nga pamja e 

jashtme me pelqen shume se I kushtoni shume rendesi pastrimit dhe per hire te vertetes eshte rritur 

niveli I pastertise edhe pse  perseri duhet permirsuar.per mendimin  tim mbeturinat duhet te riciklohen 

sepse eshte menyra ma e mire.Kur ti jepet tenderi nje firme duhet ti kerkoni edhe llogari se si e kryn 

veprimin,duhet edhe te vezhgohet ne terren. 

Xhemal Bushati-Duhet te prenzantohet komplet programi dhe pastaj ne te jemi te qarte dhe te bejme 

pastaj edhe ne pytjet.Une kasha dashur te beje pytje Bardhit,Cfare e shqeteson Bashkine Shkoder,Si 

mendon me e zgjidh kete problem.Pasi me vjen mire qe nigjoj qe eshte permirsuar port e them te 

drejten degjoj edhe shume pakenaqesi ne rruge. 

Dritan Meta-Ne fillume me pastrimin sepse 50% e buxhetit eshte per pastrimin qe ne te kemi nje 

ambient te paster dhe per kete arsye filuam ne fillim me te pasi edhe ndjeshmeria eshte me e larte.Po 

shikohet se ka edhe nje impakt shume te madh. 

Xhemal Bushati-Kerkoj implentimin e dites dhe une I ngrita pytje Bardhit.Une dua masa konkrete dhe jo 

fjale kot. 

Fatbardh Kuqi-Une du ate jem sa ma transparent me ju.Ne me kontraten e re qe do te kemi do te kete 

edhe me shume kontribues cka do te thote nqs me perpara kane qene 2 supervizore sot,tani do te kemi 

2 supervizore  dhe 5 persona te lagjes.Me perpara ka qene problem edhe mjetet sepse me perpara kane 



qene edhe te pa paershtashme ndersa tani mjetet per pastrim jane me te mira dhe te pershtatshme.Por 

do te kete edhe saksione pasi deri tani me ane te ndergjegjesimit nuk eshte bere asgje.Nje shembull 

mund te jap eshte rruga e stadiumit I kemi thene disa here por ne momentin qe eshte perdor saksionet 

atehere nuk kane hedhur asgje. 

Besim-A ndonje diskutim per semaphore pasi Shkodra e ka shume te nevojshme nje gje te tille.Dhe per 

mbeturina duhet te behet nje mesazh sensibilizues edhe ne Tv pasi do te ishte nje gje e mire. 

Dritan Meta-Studimi qe ju thashe qe do te behet do ti jape pergjigje te gjithe pytjeve tuaja. 

Ergys Ivziku-Duke ju falenderuar per kete degjese.Do te kisha ngritur nje kerkese qe eshte shume e 

nevojshme behet fjale per rrugen e Paqes sepse gjysma e infrastruktures eshte e gatshme.Kjo zone I 

sherben 1000 banoreve dhe eshte shume e domosdoshme pasi kjo zone eshte populluar edhe nga 

shume femije qe sjell qe jau ben edhe me te veshtire kalimin kur koha eshte e keqe.Prandaj ne emer te 

gjithe banoreve te kesaj zone do tju kisha lutur qe te merret ne konsiderate kjo kerkese. 

Fatmir Kazazi- Kena edhe nje problem tjeter une udhetoj shume me biciklete dhe duke udhetuar shume 

atehere une shoh shume gjera.Infrastruktura rrugore eshte problem.Eshte nje segment qe fillon nga 

Rusi qe shkon ne Zdrale aty duhet te behet nderhyrja sepse nuk kalohet prej makinave dhe kane rrezik 

shume njerezit. 

Maxhid Cungu –Te rruga Leke Dukagjini kanalizimet jane bere qe ne fillimdhe tani jane te amortizuara 

shume kerkojme te behete nderhyrja sepse eshte shume e nevojshme dhe emergjente per njerezit. 

Irfan Lesha-Jam krejt dakord me Maxhidin edhe une doja ta ngrija si shqetesim,ju lutem merrni masa te 

menjehereshme. 

 

 

Dritan Meta prezanton mbi planifikim urban: 

 Projektim Rikonstruksion rruga "Ludertune" 

 Projektim Rikonstruksion rruga "Rozar Dodmasej"  

 Studime dhe projektime ne  bashkefinancim me  Fondin e Zhvillimit te Rajoneve (FZHR) 

 Projektim Rikualifikim Urban I Hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe Parkut per Pushuesit 

 Projektim Rikonstruksion i rruges se Malesoreve te Mullirit  

 Projektim Rikonstruksion i rruges se Shirqit  

 Projektim Ndertim trotuari dhe Sistemim kanali Gomsiqe 

 Projektim Rikonstruksion degezime rruga "Shirokes" 

 

 



Përmirësim i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale  duke mundësuar akses 

të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare 

 Investime ne  bashkefinancim me Fondin Shqiptar te Zhvillimit (FSHZH) dhe Fondin e Zhvillimit te 

Rajoneve (FZHR) 

 Rikonstruksion Rruga "Bashej"  

 Rikonstruksion Rruga "Kacelej"  

 Rikonstruksion Rruga "Drishtej"  

 Rikonstruksion rruga "Rozar Dodmasej"  

 Rikonstruksion rruga "Karineve"  

 Rikualifikim Urban blloqe banimi "Europa" (tek ish Podgorica)  

 Rikualifikim Urban I Hyrjes se Qytetit te Shkodres dhe Parkut per Pushuesit  

 

 

Filip Vila-Ne kemi marre disa qendra qe kane qene ne pronesi te bashkise dhe I kemi bere qendra 

multifunksionare per te gjithe komunitetin.Te gjitha keto jane qe ne ne ndihme femije ne nevoje.Do te 

behet edhe kopeshti ne Gurrile qe do te rritet kapaciteti.Pasi ne aty kemi shume qe frekuentojne .Do te 

hapet edhe qendra e pare rinore dhe jemi duke punuar qe te vendoset ne zbatim edhe shkolla 

veterinare. 

Arben Gjuraj-Duke ju falenderuar te gjitheve per kete presence, 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 11:45 

Mbajti Proces-verbalin date 29.05.2018 

Violeta Shpendi. 

 



 

 





 


