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PROCES VERBAL PER KESHILLIM ME PUBLIKUN 

PER 

“DRAFTIN E PROJEKT PLANIT BUXHETOR AFATMESEM 2020-2022 DHE 

NDRYSHIMEVE NE PAKETEN FISKALE TE BASHKISE SHKODER ” 

Bazuar në Ligjin nr 139/2015 “ Për vetqeverisjen vendore, Ligjin nr 146/2014 “ Për njoftimin 

dhe Konsultimin Publik” Bashkia Shkodër organizoi sot, me datë 13.09.2019 ora 10:00, 

Konsultimin Publik, me Lagjen nr.1, Lagjen nr 2. 

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

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

qytetarët dhe vizitorët e faqes së Bashkisë Shkodër. 

Ashtu siç ishte publikuar dhe njoftuar, dëgjesa filloi në orën 10:00, me dt.13.09.2019 dhe të 

pranishëm për ta drejtuar atë ishin: 

1.Voltana Ademi, Kryetar i Bashkisë Shkodër 

2.Emilja Koliqi, Zv. Kryetar i Bashkisë Shkodër 

3.Fatbardh Sheqi, Zv. Kryetar i Bashkisë Shkodër 

4.Drejtorët e drejtorive sipas funksioneve përkatëse në Bashkinë Shkodër. 

 

Takimin e hapi  Kryetari i Bashkisë Shkodër zj.Voltana Ademi. 

Ju uroj të gjithëve mirëseardhjen në këtë dëgjesë publike. Takimi i sotëm është një takim pune. 

Në këtë takim jemi për të diskutuar për nevojat që kemi për territorin tonë dhe mundësive që 

kemi për të realizuar këto nevoja. Do të diskutohet për planin buxhetor 2020-2022 të Bashkisë. 

Këtu janë përfaqësues të administratës vendore dhe të gjithë bashkë do të përpiqemi të dëgjojmë 

problematikat që keni në lagjet tuaja, dhe  çfarë mund të bëjmë që ti zgjidhim ato. 



 
 
 

Fondet që kemi në dispozicion janë fondet e komunitetit tonë bazuar në sistemin fiskal që kemi. 

Prandaj ne do të përpiqemi që duke ju dëgjuar, të shkojmë drejt hartimit të një plan buxheti që do 

të jetë propozimi i te gjithëve bashkë për tu miratuar në Keshillin Bashkiak . 

-Do të fillojmë diskutimin me shërbimet publike. 

Lidhur me shërbimet publike, ndër shërbimet më kryesore është shërbimi i pastrimit. Në të gjithë 

Lagjen nr.1 dhe 2 ofrohet  shërbimi i pastrimit, sigurisht ka probleme. Problemet lidhen jo vetëm 

nga kontraktori por,edhe nga monitorimi. Pyetjet që do të shtrohen janë: Çfarë duhet bërë më 

mirë? Forma si duhet bërë më mirë? A ka nevojë për më shumë pika grumbullimi dhe ku? A 

kemi  nevojë për më shumë kontenjerë? A kemi nevoj për rritje të frekuencave?  

Po bëj këto pyetje në mënyrë që të orientoi diskutimin. Fjala i drejtohet Z.Andi Kadia, isnpektor 

Lagjia nr 1. 

Z.Andi Kadia- Përsa i përket pastrimit, zonat më problematike për rajonin tonë, janë zonat 

periferike të rajonit. Këto segmente janë Shirokë-Zogaj, rruget dytësore të livadeve,shkolla 

Veterinare. Problematikë tjetër është dhe klorifikimi, pasi është shumë i domosdoshëm në këtë 

sezon. 

Zj.Voltana Ademi- A ka nevojë për më shumë pika grumbullimi dhe ku? A kemi  nevojë për më 

shumë kontenjerë apo dhe shtim frekuence pastrimi? 

z.Fatrit Asllani-Për të plotësuar edhe pak kolegun tim, do doja të shtoja që tek bulevardi ”Bujar 

Bishanaku”, tregu Zdrale, rruga “Ethem Osmani”, Rruga “Mbreti Gent” që janë rrugë me 

veprimtari tregtare të gjehet një zgjidhje sepse metjet (kartona), qe gjenerojnë këto njësi janë të 

shumta dhe në orare të ndryshme, gje qe sjell në çdo kohë një imazh jo të mirë për këto zona. 

Do propozoja që për këto veprimtari tregtare të shtohen masat administrative me gjobë. 

Zj.Emilia Koliqi –Perveq gjobave që duhet të vendosen për shkelësit që ndotin ambjentin. Në 

propozimet qe janë të bëra në paketen fiskale, është parashikuar që për njësitë tregtare me mbi 

500 m2 të dyfishohet tarifa e pastrimit. Ndërsa për njësitë tregtare me mbi 1000 m2 të trefishohet 

tarifa e pastrimit. Ky ka qënë një propozim duke pasur ne vëmendje metjet me kartona, që në 

këto njësi tregtare kanë qënë  ndotësit më të shumtë të ambjentit. 

Z. Altin Dibra- Përsa i përket pastrimit doja të cilësoja, pse nuk bëhet e mundur që kontinierët të 

instalohen nëntokë. Kështu eliminohen dëmtimet e kontinierëve nga përsonat e papërgjegjshëm. 

Rruga tek pedonalia tek Shtëpia muze e Oso Kukës, është e amortizuar, ka nevojë që te 

rregullohet sepse është një rrugë me frekuentim të shumë nga turistët. 

Problem tjetër janë automjetet që bëjnë rrugën e Tiranës, pasi shkaktojnë shumë kaus në 

qarkullim. Tjetër problem është diferencimi nga taksa e pastrimit pasi unë kam një biznes agjensi 



 
 
 

turistike. Nuk mund të taksohemi njësoj si unë, si një market qe bën ndotje me të madhe ne 

mjedis. 

Zj. Voltana Ademi- Ne kemi një problem të madh përsa i përket pastrimit. Në bazë të planit të 

manaxhimit ne nuk e kemi të miratuar vendosjen e kontiniereve nëntoke, sepse investimi fillestar 

kushton shumë. Nga ana tjetër ne vazhdojmë të funksionojmë me kontraten e vjeter, pasi kemi 

rreth një vit e gjysëm që përsërisim procedurat për kontratën e re duke shpresuar që të mbarojmë 

brenda tetorit, në mënyrë që të ndryshoimë standartet si përsa i përket frekuences por edhe 

mënyra e grumbullimit. Ka një diskutim në lidhje me tarifën e pastrimit përsa i përket bizneseve 

ushqimore dhe marketeve të mëdha. Duke pasur në vëmendje se kto biznese janë ndotësit më të 

mëdhenjë, po mendojmë që të rritet tarifa, njëkohësisht ti caktojmë dhe orarin kur mund ti tresin 

këto metje. 

Z. Saimir Hysa- Kemi nje problem tek furra e bukës Hysaj tek lagjia Nr.1, aty ndodhen dy 

rrugica dhe një shesh qe kanë nevojë të ndërhyrje.Kanalizimet e ujrave te bardha e të zeza janë të 

bëra.Ka nevoje për nivelim rruge dhe shtrim asfalti. 

Zj.Voltana Ademi- Në momentin që jemi duke diskutuar për investimet, me fondet që kemi 

parashikar për investimet për vitin që vjen, duhet diskutohet për ato qe kemi prioritet si në lagjen 

nr.1 dhe në lagjen nr.2. Ne do ti marrim shënim të gjithë këto që u thanë,por nga ana tjeter duhet 

që ne të realizojmë një studim, për te përcaktuar rrallen sipas prioriteteve, mundësit tona për 

financim. Kemi bërë shumë punë në hapsirat e blloqeve të apartamenteve dho do vazhdoimë me 

punu në këtë drejtim. 

Z.Omi Myrtja- Përsa i përket pastrimit ne Lagjen nr.2, është problem zona industriale pasi firma 

mbledh metjet urbane por jo metjet që shkaktohen nga bizneset e fasoneris. Ky është një problem 

i përditshën që do ta adresoja për zgjidhje. 

Zj. Voltana Ademi- E kemi diskutuar këtë problem. Mbetjet që gjenerojnë këto biznese nuk 

kualifikohen si mbetje urbane. Bizneset duhet ti depozitojnë vetë këto mbetie në vendin e 

caktuar. Do ta trajtojmë në mënyrë të vecante këtë problem. Do të bëjmë të mundur njoftimin për 

këto biznese në mënyr që të respektoine rregullat, dhe ne të kundër do të fillojmë me penalitetet 

si masat adminastrative(gjobë) për kundravajtësit. 

Lidhur me prioritetin per investime, a mund te kemi një rradhë nga inspektoret e lagjeve dhe një 

shpërndarie te balancuar sipas lagjeve, në mënyrë që të realizoimë një vlerësim. 

Z.Andi Kadia- Do të realizoimë një raport me shkrim për punët e realizuara, dhe cfarë duhët të 

realizohet sipas prioriteteve. 

Z.Saimir Hysa- Edhe një herë ne lidhje me atë që parashtova më lart. Tek ky bllok banimi janë 

disa objekte pa leje, gjë që vështirëson edhe kalimin normal në këtë rrugë. 



 
 
 

Zj. Voltana Ademi- Në te gjithë blloqet e apartamenteve që ne kemi ndërhyrë, kemi realizu 

prishje te objekteve. Kemi hasur edhe në një pjesë të obiekteve të legalizuar në mënyrë të 

jashtëligjshme, dhe në mënyrë të pa drejtë Bashkia Shkodër është detyruar të paguaj paratë e 

shpronësimit. Konkretisht edhe në rastin tuaj ne do të bëhet e njëjtën gjë. 

 Ne do ti marrim këto rekomandime tuaja dhe do të shikojmë mundësitë e ndërhyrjes. 

Z.Adi Garuci- Propozimi im per investime:  

1.Mirëmbajtja e rrugeve ekzistuese, janë të dëmtuara disa rrugë dhe ka nevojë për ndërhyerje.  

2.Të shikohet mundësia aftgjatë për rregullimin e tregut të fshatarëve në Zdrale. 

3.Të shikohet mundësia e grumbullimit të mëtjeve të gjelbërta sezonale. Fillon sezoni i krasitjes, 

nuk është e mundur si në fshat që të hapet gropa në bahce.  

4. Meqënëse folme për rrugen e muzeumit, të shikohet mundësia qe te konvetrohet me një rrugë 

me trafik të kufizuar.  

5.Të shikohet mundësia e ndërhyerjes ne rrugen “Ethem Kazazi”, eshte rruge me dendësi të 

madhe popullsie dhe me problematikë permbyetjeje. 

zj. Voltana Ademi- Kemi bërë një  propozim për metjet e gjelbërta. Të përcaktohet një vend në 

lagje, ku të gjithë mund të hedhim metjet e gjelbërta. Dhe ne një herë ne javë do realizojmë 

pasrimin në këto vende pasi është shqetësim real. 

z.Omi Myrtja- Në rajonin tonë kemi problem tre rrugë të cilat janë shumë të amortizuara. 

Konkretisht  janë, rruga “Lekë Dukagjini”, e cila ka nevojë që të rregullohet, pasi është shumë e 

amortizuar. Rrugë tjetër është rruga e “Tafilicve” dhe bulevardi “ Bujar Bishanaku”. I përmenda 

këto tre rrugë, duke pasur në vemendje numrin e madh te banorëve të këtyre zonave dhe duke 

shpresuar që të jenë prioritet që të vihet dorë sa më shpejt. 

z.Altin Dibra- Tek rruga e shkolles Ndre Mjeda ne drejtim te Xhabijes, është një rrugë ku ka 

levizhshmëri te madhe te automjeteve. Jemi ne prag te fillimit të vitit shkollorë, a mund te 

shikohet me prioritet vendosja e bumeve pasi sjellin rrezikshmëri për fëmijët. 

z.Adi Garuci- Lidhur me shqetësimin e parafolësit, do të kisha shtuar që të shtohen bumet në 

afërsi të shkollavë, të vizohen me dëndësi më të madhe vizat e bardha në mënyr qe te bëhen më 

të dukshme. Një problem tjetër është aksesi i pa mundur për rrugët me bicikleta, te bëhet dicka 

në këtë drejtim. 

Problematikë tjetër. Duke pasur parasysh që rrugët e qytetit të Shkodrës jan të ngushta, gjykoj se 

është e nevojshme që të investohet ne vendosjen e hidrantave për zjarrfikëset. Pasi në qytetin e 

shkodrës ndodhet vec një hidrant, dhe kjo në zonën e kirasit.  



 
 
 

z.Behar Fejza- Të shikohet mundësia e planifikimit te nje fondi per riparimin e rrugeve, 

konkretisht, bulevardi “Bujar Bishanaku”,  është një rrugë e ndërtuar para 20 viteve e cila ka 

nevojë të ndërhyet. 

Zj.Voltana Ademi- Ne kemi një difiçit shumë të madh përsa i përket pagesës së taksës së 

infrastrukturës. Kjo ndodh sepse ZRPP-Shkodër, pajis me certifikatë pronësie të gjithë aplikuesit 

për legalizim, pa paguar taksën e infrastruktures. Kjo ne shkelje me ligjin pasi cdo përson që 

duhet te pajiset me certifikat legalizimi në fillim duhet të shlyej gjithë detyrimet, sic është në 

rastin konkret taksa e infrastrukturës, pastaj të pajiset me certifikat pronësie. Pamvarsisht kësaj, 

ne për këtë vit do të fillojmë njoftimin për të gjithë përsonat qe kanë kryer proceduren e marrjes 

së certifikatës së pronësisë, në mënyrë që më pas të fillojmë me masa shternguese. Kështu 

shpresojmë që të rrisim të ardhurat e kësaj takse. 

Ju falenderoi për këtë takim dhe sugjerimet tuaja. Ne kemi shënuar gjithçka çfarë u tha në këtë 

takim dhe do ti marrim gjithë këto kërkesa në konsideratë. 

 

 

Takimi mbyllet ne oren 11.10 

Mbajti protokollin Fisnik Lutfija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 


