
 

PROCES VERBAL I  KËSHILLIMIT ME PUBLIKUN 

PËR    

“Këshillim me Publikun për disa ndryshime në Paketën Fiskale, fondet e Buxhetit për 

vitin 2018 me shpenzime dhe investime sipas programeve buxhetore, tavanet buxhetore 

për vitet 2019-2020.” 

Bazuar në Ligjin nr 139/2015 “ Për vetqeverisjen vendore” neni 9 pika 1.2 a, c, neni 16 pika 

1, neni 18, neni 54 shkronja  e Ligjit nr 146/2014 “ Për njoftimin dhe Konsultimin Publik”,  

Bashkia Shkodër organizoi sot, me datë 18.10.2017 ora 10:00, Konsultimin Publik, ne sallën 

e këshillit Bashkiak Shkodër, me Rajonet 2 dhe 4. 

“ Këshillim me Publikun për disa ndryshime në Paketën Fiskale, fondet e Buxhetit për 

vitin 2018 me shpenzime dhe investime sipas programeve buxhetore, tavanet buxhetore 

për vitet 2019-2020” 

 

Takimi është njoftuar në faqen zyrtare të internetit www.bashkiashkoder.gov.al  në menunë e 

posaçme Këshillim me Publikun, me të gjithë materialin e nevojshmë për konsultim nga 

qytetarët dhe vizitorët e faqes së bashkisë Shkodër. 

 

Ashtu siç ishte publikuar edhe njoftuar, dëgjesa filloi në orën 10:00, me dt. 18.10. 2017 dhe 

të pranishëm për ta  drejtuar atë ishin: 

1. Dritan Meta, Nenkryetar i Bashkisë Shkodër. 

2. Alban Seknaj, Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë, Bashkia Shkodër. 

3. Alfred Luleta, Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike. 

4. Blendi Gjylbegaj, Drejtor i Drejtorisë Ardhurave, Bashkia Shkodër. 

 

Takimin e hapi  Nënkryetari i Bashkisë Shkodër z. Dritan Meta : 

Ju pergezoj të gjitheve për pjesëmarrjen. Eshtë një nga takimet më të mira që keni organizuar, 

me pjesëmarrje të gjërë. Sot do të diskutojmë për projektbuxhetin e v. 2018. Bashkia i ka 

dhënë një prioritet të madh qytetit të Shkodrës  persa i perket investimeve dhe përmirësimit të 

shërbimeve për qytetaret. Sot ne duam të dëgjojme mendimet për Buxhetin, ndryshimet 

fiskele por edhe nevojat qe ju keni. Keto nevoja sigurisht që ne synojme ti paraqesim në 

buxhetin e v. 2018.  Së pari do të degjojme atë që kanë përgatitur specialistët tanë, me pas do 

te merrni fjalen ju. 

Së pai do të marrë fjalën z. Alfred Luleta, Drejtor i Shërbimeve Publike, i cili do te na njohë 

me shërbimin e pastrimit në qytet dhe çfarë është parashikuar per për tu përmirësuar për vitin  

2018. 

Alfred Luleta. Drejtor i Shërbimeve Publike. Shërbimet Publike zënë një vend të rëndësishëm 

në projekt buxhetin e Bashkise per v. 2018. Ne i kemi kushtuar nje rëndësi të madhe 
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shërbimit te Pastrimit. Sot para jush paraqitemi me tre skenare të mundshme per v. 2018, dhe 

keto skenare deshirojmë ti diskutojme me ju, pasi do të ndikojnë në rritjen e kostos së 

shërbimit, por kuptohet do te permiresojë dukshem cilësinë e shërbimit. 

Skenari i pare. Eshte i njëjti skenar që zbatohet sot, me të njëjtat frekuenca, kontenier dhe me 

firmë kontraktuese pastrimi. 

Skenari i dyte, është shtimi i frekuencave të pastrimit, e cila shoqërohet me shtim të kostos, e 

si rezultat edhe rritje të tarifes se pastrimit. 

Skenari i trete ka të bëjë jo vetëm me shtimin e frekuencave, por edhe me shtimin e pikave të 

grumbullimit dhe shtimin e konteniereve në gjithë qytetin. 

Nese do të përafrojmë koston me tarifen e pastrimit, ne do të permiresojmë dukshëm 

shërbimin e patrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit. Per këtë na duhet edhe mendimi juaj. Varet 

nga ju cilin skenar do të duhet të vëmë në zbatim. Pra jemi të hapur për të dëgjuar vërejtjet 

tuaja dhe cilin skenar dëshironi që të vëjë në zbatim Bashkia Shkodër vitin e ardheshëm. 

Po punojmë edhe në drejtim të përmirësimit të ndriçimit të qytetit dhe  për vitin 2018, do të 

ketë një përmirësim të ndjeshëm në këtë drejtim. 

Nëse do të perafrojmë koston me tarifën e pastrimit, ne do të permiresojmë dukshem 

shërbimin e patrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit. Për këtë na duhet edhe mendimi juaj. Varet 

nga ju cilin skenar do të duhet të vëmë në zbatim. 

Ahmet Kryeziu: Sa i përket shërbimit te pastrimit ne rrugët kryesore është në përgjithësi 

mirë.  Kemi probleme në Rus pasi rrezikohemi nga renia e xhamave nga katet e sipërme. 

Kerkojme ndërhyrjen e Bashkise dhe te inspektoreve te saj, për të eliminuar këtë fenomen që 

rrezikon jetë njerëzish. Ne Rus parkingu është problem. 

Dritan Meta: Po shohim mundësitë e shmangies së këtij problemi. 

Sokol Rrexhimi. Sa eshte rritja e tarifes që propozoni per pastrimin. A eshte  2 mije leke ne 

muaj apo ne vit se nuk shpreheni qarte? 

Dritan Meta: Ne nuk e kemi shtuar tarifen, ne po ju pyesim nëse doni sherbim më të mirë 

pastrimi nga ai i sotmi, do te rritet tarifa te pakten me 2 mije leke te vjetra ne vit. 

Z. Blendi Gjylbegaj: Përshëndetje, une deshiroj t`ju bej te ditur disa ndryshime në  paketën 

fiskale te v. 2018. Ne jemi ndër të paktat Bashki që financojme gjysmen e buxhetit me të 

ardhurat tona. Plani i të ardhurave per v. 2018, do të jetë në masen 5 % me shume se ai i vitit 

2017. Siç e dini taksat vendore vendosen me ligj të Parlamentit dhe Bashkia ne ato taksa që 

ligji e lejon, ka bërë të mundur uljen e tyre ne masen 30 %. Ky ka qenë nje premtim elektoral 

të cilin Kryetarja e ka mbajtur. Kështu jane ulur taksat e ndërtesave dhe taksa e ndikimit ne 
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infrastrukturë. Ndërsa tarifat vendosen duke vlerësuar koston e shërbimit që kryen Bashkia. 

Tarifa Kryesore eshte ajo e Pastrimit. Kostoja e kësaj tarife mbulohet deri në  vleren 80% nga 

familjaret dhe bizneset, ndersa 20% mbulohen nga te ardhurat e tjera te Bashkisë. Tarifat nuk 

mund të qëndrojnë gjithmonë në të njëjtin nivel, pasi tregu ndryshon dhe është 

dinamik.Buxheti do të mbeshtetet nga të ardhurat që do te realizohen.  Kemi ndryshime të 

disa taksave dhe tarifave per v. 2018. Psh kemi vendosur një tarife prej 10.000 lekësh ne vit, 

për komplekset që kanë një sërë aktivitetesh të përqendruara, sic jane karburant, hotel, bar, 

restorant dhe market ne nje vend. Taksa e infrastrukturës dhe taksa e ndertesës në ndërtesat e 

dyta kane nje rritje.  Eshtë propozuar një rritje e tarifes së ndriçimit, në NJ.A pasi presim nje 

permirësim të këtij shërbimi ne v. 2018. Kemi shtuar nje tarifë për karburantet. Kemi shtuar 

nje tarife për mirëmbajtjen e kanaleve të largimit të ujrave te bardha. Kemi bërë një ulje të 

tarifave të biletave për vizitat në muzeume dhe të drejtat televizive per shfaqjen e dramave.  

Kemi bërë edhe një strukturim të ri të gjobave te Policise Bashkiake duke u munduar të 

vendosim ne perpjestim te drejte masen e gjobes me shkeljen e kryer.  

Vaselin Matanovic.  Ka nje permiresim te ndjeshem në shërbimin e pastrimit te rajonit tone.  

Per këtë arsye une mendoj që të vazhdojë skenari i pare i pastrimit, pasi rritja e tarifes se 

pastrimit  eshte e papërballueshme per nivelin ekonomik që kanë qytetaret tane. Dua të pyes 

sa mendoni te behet tarifa për mirëmbajtjen e KUB-it? 

Blendi Gjylbegaj:  Tarifa gjithsej për një familje në vit për pastrim, gjelbërim, ndricim dhe 

KUB, behet 6800 leke ne vit. Kjo paguhet çdo muaj me faturën e ujsjellesit. 

Arben Lushaj. Rajoni 4 mendoj se për investime eshte lene pak jashte vëmendjes nga 

Bashkia.  Çfare rritje taksash kërkoni nga ky Rajon? Mendoj se në buxhetin e v. 2018 duhet 

të parashikohen investime ëer përmirësimin e rrugeve te rajonit 4.  

Fatmir Kazazi. Çështja e urbanizimit është një term mjaft kompleks. Këtu përfshihen 

disiplinimi i ndërtimeve, lëvizja urbane dhe infrastruktura urbane. Bashkia duhet të 

disiplinojë lëvizjen urbane.  Keto jane probleme që shqetësojnë komunitetin. 

Dritan Meta. Per buxhetin e vitit 2018, janë parashikuar fonde për rregullimin e lëvizjes 

urbane si, permiresimin e tabelave rrugore, berjen e bumeve ne rruge, etj. 

Nirvana Leka: Rajoni 4. Ka familje sot që kane veshtiresi në pageëen e taksave dhe tarifave.  

Gjithsesi, dukeqenese Shkodra ka nje fluks te turisteve, mendoj se qyteti duhet pastruar më 

mirë. Unë jam për aplikimin e skenarit numër dy, pra shtimin e frekuencave të pastrimit dhe 

fshirjen e rrugeve.  Gjelberimi duhet të shtohet ne qytet. . Tek pallati i berberëve  ambienti 

mbushet me ujë që me shirat e para. Kerkojmë ndërhyrjen e Bashkisë për të bërë kanalizime 

për kullimin e ujrave te bardha.  

Paç Bilali: Tek Xhamia e Kirasit dhe në disa kryqëzime, qarkullimi eshte bërë i rrezikshëm 

për kalimtaret. Kerkohet vendosja e bumeve.  Duhet tëëë investohet për riparimin e shkolles 
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veterinare.  Tek blloku i shtepiave të bujqëve duhen investime  në infrastrukturë.  Tek rruga 

B. Bishanaku  në trotuare është i vështirë qarkullimi i kalimtareve.  

Alfred Luleta: Faleminderit z, Bilali për problematikën që ngritët. Kemi filluar bisedimet me 

autoritetin rrugor pasi kjo unaze eshte ne pronesi te shtetit.  Do të permiresojme sinjalistiken 

dhe do të bëjmë bume tek  shkolla Azem Hajdari. 

Agim Plepi:  Rajoni 2 ka një mori problemesh. Ne kemi patur premtime elektorale nga 

kryetarja e Bashkise, te cilat deri me tani nuk jane mbajtur.  Tek kompleksi i pallateve tek 

spitalet kërkohet ndërhyrja e Bashkise ne shtrimin me asfalt te shesheve prane pallateve. Tek 

Lagja e re nuk është bërë asnjë investim. 

Maxhit Cungu.  Sistemi i administrimit te taksave lokale ka një përmirësim nga viti ne vit. 

Por unë do teë rekomandoja rritjen e bazes së taksapaguesve në vend te rritjes së taksave. Do 

të isha për vendosjen e një tarife për mirëmbajtjen e objekteve arsimore.  Në disa vende  

duhet të bëhen riparime të kanaleve të ujrave të zeza pasi ato tentojn të dalin në sipërfaqe.  

Dëgjesa te tilla do të propozoja te zhvilloheshin që në hapat e parë të hartimit të projekt 

buxhetit.  

 

 

Takimi u mbyll në orën 12 e 15. 

Mbajti Protokollin Mark Laloshi 
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