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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 17.09.2019 ora 15:00, 

Konsultimin Publik, me Nj.Administrative Ana e Malit. 

Takimi është njoftuar në faqen zyrtare të internetit www.bashkiashkoder.gov.al në menunë 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 15:00, me dt.17.09.2019 dhe të 

pranishëm për ta drejtuar atë ishin: 

1.Emilia Koliqi, zv.Kryetar i Bashkisë Shkodër. 

2.Arben Gjura, zv.Kryetar i Bashkisë Shkodër. 

3.Fatbardh Sheqi. zv.Kryetar i Bashkisë Shkodër. 

4.Alban Sekja. Drejor I Bujqësisë në Bashkinë Shkodër. 

5.Specialiste sipas funksioneve përkatëse në Bashkinë Shkodër. 

 

Takimin e hapi  zv.Kryetar i Bashkisë Shkodër zj.Emilia Koliqi. 

Ju uroj të gjithëve mirëseardhjen në këtë dëgjesë publike. 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 i Bashkisë Shkodër. Ju me anë të propozimeve tuaja 



do të paraqisni nevojat që keni për njësitë administrative ku ju jetoni. Ky diskutim është një 

dokument që do të paraqitet në Këshillin e Bashkisë Shkodër. 

-Do të fillojmë diskutimin me shërbimet publike. 

Lidhur me shërbimet publike, ndër shërbimet më kryesore është shërbimi i pastrimit. Fjalen do ja 

kaloj Z.Arben Ceni, Administrator i njësisë Ana e Malit. 

Z.Arben Ceni- Përshëndetje të gjithëve. Sot zhvillojmë dëgjesen publike me Nj.A. Ana e Malit, 

ku marrin pjesë stafi drejtues i Bashkisë Shkodër, si zv.Kryetar i Bashkisë zj. Emilia Koliqi, 

zv.Kryetar i Bashkisë z.Arben Gjura , zv.Kryetar i Bashkisë z.Fatbardh Sheqi. Në këtë dëgjesë 

publike, të gjithë banorët që jemi këtu duhet të paraqesim problemet që kemi në fusha të 

ndryshme përsa i përket problemeve me pastrimin, ndriçimin, kanalet kulluese, shkollat dhe 

infrastrukturën rrugore. 

Zj.Emilia Koliqi- Përsa i përket shërbimit të pastrimit, po shtroj disa pyetje. 

Cilat janë problematikat? 

A ka nevojë për më shumë pika grumbullimi dhe ku? 

A kemi  nevojë për më shumë kontenjerë dhe ku? 

z.Arben Ceni- Në zonën tonë kemi rreth 85 kontinjerë, një pjesë e këtyre kontinjerëve janë të 

amortizuar dhe kanë nevojë që të riparohen. Gjithashtu këto kontinjere nuk i mbulojnë nevojat e 

këtij komunitetit dhe për këtë arsye kemi bërë kërkesë që të plotësohemi me një numër prej 20 

kontinjerësh. Një ndër problemet kryesore është situata e mbetjeve  e krijuar në sezonin e verës 

në rrugën kryesore që përshkon nga ura e Bunës në drejtim të doganës së Muriqanit. Është bërë  

kërkesa që vitin e kaluar për shtimin e frekuencës, por përsëri ky shërbim nuk është realizuar 

ashtu siç duhet. 

Kemi nevojë për ndërtimin e xhepava për vendosjen e kontinjerëve në segmente të ndryshme të 

rrugëve.Pasi kontinjierët që kemi mund të bëhen objekt i aksidenteve, në vendet ku janë të 

vendosur aktualisht. 

Z.Servet Kraja, Kryetar i fshatit Muriqan- Përsa i përket pastrimit, problem kryesor është 

periudha e verës pasi është sezoni që kemi  fluks të madh turistash. Do kërkoja që për këtë sezon 

të krijohet mundësia e lënjes së dy puntorëvë në gadishmeri për të pastruar dy anët e rrugeve 

sepse gjatë kësaj përiudhe krijohen shumë mbetje. Kontinjerë ka mjaftueshëm por njerëzit e 

papërgjegjshëm hedhin mbeturina nga dritaret e automjeteve duke e ndotur shumë atë segment 

rruge. 

Z.Melazim Vishi- Problem tjeter përsa i përket pastrimit, është fabrika që ndodhet në këtë zonë e 

cila e ndot shumë ambjentin.  



Zj.Emilia Koliqi- Të bëhet raportim tek Policia Bashkiake, pasi e vetmja mënyrë është që të 

merren masa administrative (gjobë) për këtë subjekt. 

Z.Fatmir Pjetri, banor i zonës së pallateve në Oblikë- Përsa i përket çështjes së pastrimit,dua të 

diskutoj një çështje.Tek blloku i pallateve të fshatit Oblikë,që është një zonë e populluar me  një 

komunitet të madh ka kohë që  nuk  ka ardhur  makina e pastrimit. Është bërë një punë e mirë 

para një viti me mbjelljen e pemëve në këtë zonë, por të gjithë pemët janë tharë. Të shikohet 

mundësia që kjo zonë të jetë prioritet përsa i përket pastrimit. 

Z.Isuf Kaca- Përsa i përket taksës së pastrimit, kjo taksë për mendimin tim është e lartë në 

krahasim me atë që paguan biznesi. Unë jetoj në një fshat ku pastrimi mungon, as nuk kemi 

ndriçim, as nuk kemi gjelbërim. 

Zj.Emilia Koliqi- Përsa i përket taksave,Ana e Malit është Nj.Administrative që paguan shumë 

pak taksa. Niveli i grumbullimit të kësaj njësie shkon tek 40% në krahasim me planin që ka kjo 

njësi. Sot që flasim janë grumbulluar rreth 43 milion lekë. Me këto lekë do të realizohet shërbimi 

i pastrimit, shërbimi i ndriçimit, si dhe investimet që janë parashikuar që të bëhen. Për këtë vit si 

në investime dhe në mirëmbajtje kjo njësi ka të parashikuar 207 miljon lekë, në një kohë që ju 

keni grumbulluar të ardhura vetëm 43 milion lekë. Pra si diferencë është shumë e madhe.Të 

gjithë investimet që janë bërë në këtë njësi janë bërë sipas prioriteteve që ju vetë keni kërkuar. 

Dua te përmend edhe një çështje tjetër. Shumë nga ju kanë bërë legalizimin e shtëpive, por nuk 

kanë paguar taksën e infrastukturës që është një taksë e vendosur për objektet që legalizohen. 

Vlera e munguar nga kjo taksë shkon direkt në investime që përllogaritet rreth 17 miljon leke. 

Kërkoj që të gjithë të ndërgjegjësohemi që këto taksa të paguhen sepse është një kontribut për të 

gjithë komunitetit. 

-Kalojmë tek ndriçimi.Fjalen ia kaloj z.Elsid Sadikut, për të paraqitur një situatë të investimeve 

në ndriçim që janë bërë në këtë njësi. 

Z. Elsid Sadiku- Në Nj.A.Ana e Malit, për vitin 2018 është investuar në zonen e pallateve te 

fshatit Oblikë, ku është ndriçuar i gjithë blloku i pallateve. Për vitin 2019 është investuar në 

rrugen e fshatit Muriqan me shtatë ndriçuesa dhe rruga Goricë me tre ndriçuesa.Përsa i përket 

investimeve, ne do të vazhdojmë të rrisim numrin e ndriçuesve për këtë njësi. 

Zj. Emilia Koliqi- Do të diskutojmë për tarifen e ndriçimit. Kjo tarifë është 300 lekë në vit. Me 

fillimin e investimeve që janë bërë në këtë njësi, llogaritja prej 300 lekësh ka qënë për vitin 

2017,  në një kohë kur nuk kemi pasur infrastukturë ndriçuese.. Me investimet për rritjen e 

kapacitetit të ndriçuesve që janë bërë, është rritur edhe kostoja për këto ndriçuesa.Tarifa prej 300 

lekësh nuk e mbulon koston e këtij shërbimi dhe duhet të shikohet mundësia që pak e nga pak të 

rrisim tarifen e kësaj takse në mënyrë që të bëhët e mundur pagimi i gjithë vlerës së konsumit të 

vlerës së energjisë elektrike, si për këto ndriçues që kemi aktualisht, po ashtu edhe për ato që do 

të investohen në të ardhmen. 



Z.Fatmir Pjetri- Përsa i përket ndriçimit jemi shumë të kënaqur për atë çfarë është bërë deri tani. 

Do të kërkoja që për zonen e pallateve të shtohen edhe dy-tre  ndriçues për këtë zonë. 

Z.Arben Gjura- Në këtë degjesë publike kemi ardhur që të marrim sa më shumë mendime dhe 

rekomandime,në lidhje me nevojat që ju keni . Kjo dëgjesë bëhet për të caktuar prioritetet, sepse 

ne nuk kemi të ardhura të mjaftueshme për të plotësuar gjithë kërkesat që ju paraqitni këtu. E 

rëndësishme është që në bazë të këtyre rekomandimeve që marrim këtu ne të mund të realizojmë 

shërbimet më të rendësishme që ju keni sipas prioriteve. 

Z. Pemaj, kryetar i fshatit Obot- Falenderoj Bashkinë për punët e mira që ka bërë në fshatin Obot 

si me rrugë dhe kanale. Në fshatin Obot është e nevojshme që të forcohen dy diga mbrojtëse, 

Njëra është tek kisha, ndërsa tjetra është tek zalli. Këto diga me kalimin e kohës janë duke u 

amortizuar. Të shikohet mundësia e investimit në këto dy diga. Përsa i përket ndriçimit kemi 

nevojë për 10 ndriçues në fshatin Obot. 

Xheudet Kuti- Fshati Obot është  një zonë e populluar me pothuajse 100 shtëpi. Deri tani janë 

shtruar vetëm 500 m rrugë. Përsa i përket investimeve të tjera gjërat nuk janë mirë. Kemi nevojë 

që të priten ferret në pjesët ansore të rrugës. Kemi nevojë për ndriçim dhe pastrim. 

Z.Elsid Sadiku- Përsa i përket ndriçimit, në plotësim të atyee cfarë u tha më lart, lidhur edhe me 

atë çfarë cilësoi zv. Krytare Emilia Koliqi, që tarifa që paguhet nuk e plotëson koston energjisë 

elektrike, Një shpjegim që duhet ditur është që një llampë harxhon 9600 leke ne vit. Për një tarifë 

prej 300 lekë që paguan një familje, duhen 32 familje për të përballuar koston e energjisë 

elektrike në vit. Prandaj investimet që mund të bëhen në këtë aspekt do të bëhen në ato zona ku 

kemi  numër më të madh popullsie. 

Z.Arben Gjura- Përsa i përket eurozionit të lumit ,për të bërë ndërhyerje në diga është një 

autoritet tjetër për këtë çështje, që është Drejtoria e Bordit të Kullimit. Ajo çfarë  ne mund të 

bëjmë është që të paraqesim kërkesen tonë për situatën që kemi dhe nevojen për ndërhyrje për 

keto problematika. Përsa i përket pjesës së kanaleve që ne kemi  detyrim për ti pastruar, është 

bërë puna sipas prioriteteve dhe nevojave. Por ajo që do doja te cilësoja është që gjithsecili duhet 

të këtë kontributin e vet për mirëmbajtjen e këtyre kanaleve. Ne duhet të dyfishojmë fondin për 

hapjen e kanaleve, sepse këto fonde që kemi nuk janë të mjaftueshme për të përmbushur kerkesat 

për nevojat në këtë drejtim. 

Zj.Emili Koliqi- Kalojmë tek investimet në rrugë. 

Çfarë keni prioritet për ndërtimin e rrugëve? 

Salla- Rruga Ali Metaj ka nevojë për ndërhyerje , të bëhet loti i tretë. 

Banor i fshatit Muriqan- Rrugët në mbrendësi të fshatit janë të pashtruara në asfalt. Të shikohet 

mundësia për ndërhyerje në këto rrugë. 



Melazim Vishi- Fshati Muriqan ka nevojë për ndriçim. 

Salla- Të realizohet loti i dytë i rrugës së Goricës, si dhe të  investohet tek rruga e Kishës. 

z.Fatmir Pjetri- Përsa i përket nevojave për investim kërkoj sistemim,kanalizim të ujrave të 

bardha dhe të zeza si dhe asfaltim i rrugës tek blloku i pallateve. 

Salla- Kërkoj që të shikohet mundësia e një Qëndre Shëndetësore në fshatin Guricë sepse është 

një zonë që përmbytet dhe e kemi te vështirë për të dal tek Qendra Shëndetësore  tjetër. 

Z.Arben Gjura- Kalojmë tek arsimi. 

Cilat janë problemet që kemi në arsim? 

Zj.Vjollca Sadeli- Është shumë e nevojshme që të investohet në shkollën dhe kopshtin Elbac, në 

fshatin Ali Metaj, do kërkoja të shikohet me prioritet. 

Z. Pemaj, kryetar i fshatit Obot- Kam një problem tjetër përsa i përket transportit të femijëve të 

kopshtit. Të shikohet mundësia që për këto fëmijë transporti të bëhet dy herë, pasi këto fëmijë e 

mbyllim kopshtin në orën 12.00 dhe i duhet që të presin fëmijët e shkollës 9-vjecare që e 

mbarojnë mësimin në orën 14.00 për të kryer të gjithë bashke këtë transport. Do kërkoja që t’i 

jepet një rrugëzgjidhje kësaj situate. 

Z.Arben Gjura- Do ta shikojmë me prioritet çfarë mund të bëjmë në këtë drejtim. 

Nëqoftëse nuk kemi gjë për të shtuar, këtu e mbyllim këtë takim duke ju falenderuar për 

pjesëmarrjen tuaj. 

 

 

 

Takimi mbyllet në oren 16.40. 

Mbajti protokollin Fisnik Lutfija. 

 

 

 

 



 

 



 

 



 


