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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 12.09.2019 ora 15:00, 

Konsultimin Publik, me Nj.Administrative Bërdicë. 

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.12.09.2019 dhe të 

pranishëm për ta drejtuar atë ishin: 

1.Voltana Ademi, Kryetar i Bashkisë Shkodër. 

2.Arben Gjura, Zv. Kryetarë. 

3.Emilia Koliqi, Zv.Kryetarë. 

4.Alban Sekja. Drejor I Bujqësisë. 

5.Specialiste 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. 



 
 
 

-Do të fillojmë diskutimin me shërbimet publike. 

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

Njësinë Administrative të Bërdicës ofrohet  shërbimi i pastrimit. Pas reformës territoriale 

Bashkia Shkodër ka një territor më të gjërë dhe në përbërjen e saj ka 90 fshatra. Përkundrejt asaj 

që bëhet sot,dua të bëj disa pyetje që t’i referohemi të gjithë thelbit të diskutimit:  

Cilat janë problematikat?  

A ka nevojë për më shumë pika grumbullimi dhe ku? 

A kemi  nevojë për më shumë kontinjerë dhe më shumë frekuencë nga firma e pastrimit? 

 

Banorë i fshatit Trush-  Një ndër problemet kryesore që ne kemi, është mungesa e kontinjerëve.. 

Aty kemi rreth 4 kontinjerë, por këto kontinjerë nuk i mbulojnë nevojat e kësaj zone. 

Njëkohësisht do kërkoja që të rriten frekuencat e pastrimit pasi është zonë shumë  e populluar. 

Banori i fshatit Bërdicë e Sipërme- Në fshatin tonë ka shumë pak kontinjerë dhe pastrimi nuk 

bëhet mirë . Është një zonë më numër të madh popullsie por kontinjerët nuk i mbulojnë nevojat e 

kësaj popullate. 

Zj.Voltana Ademi- Do kisha dashur që nga ana e çdo kryetari të fshatit të më japë informacion 

për një jave, ku të më përcaktohen pikat e kontinjerëve dhe të cilësohet se sa kontinjerë duhen 

vendosur në këto pika. Në mënyrë që të realizojmë një hap më të rëndësishëm, për të realizuar 

më mirë këtë shërbim.  

z.Aleksandër Pashuku, Administrator i Nj.A Bërdicë- Në lidhje me shërbimin e pastrimit, do 

thoja që me marrjen e mandatit të Kryetares situata  ka ndryshuar ndjeshëm. Me ardhjen e 

kontinjerëve, kam mbledhur të gjithë kryetarët e fshatrave ku bashkarisht kemi bërë shpërndarjen 

sipas numrit të popullsisë. Vendosjen e pikave e kemi përcaktuar me drejtuesit e zyrës së 

shërbimeve bashkë me kryetarët e fshatrave. Në Nj.A Bërdicë janë rreth 90 kontenjerë. Sasia e 

nevojshme për të plotësuar këtë shërbim mund të jetë rreth 50 kontinjerë për të gjithë tërritorin e 

kësaj njësie. Shërbimi ka funksionuar në mënyrë periodike. Gjatë periudhës së verës duke pasur 

parasysh edhe ardhjen e emigrantëve, e kemi të domosdoshme shtimin e frekuencave. 

Zj.Voltana Ademi- Të bëhet një raport i situatës së kontinjerëve për një javë, të vendoset 

vendodhja e pikave, dhe nevojat për shtim kontinjerësh në mënyrë që të bëjmë ashtu siç duhet 

dhe parashikimin e kërkesave për këtë njësi. 

Përsa i përket shërbimit të pastrimit,ne kemi vendosur në kontratën e re penalitet për firmën që 

nuk realizon ashtu siç duhet këtë shërbim. Sepse kjo është e vetmja mënyrë që të bëjmë 

kontraktorin që të realizojë punën ashtu siç duhet. Shpresojmë që kontrata e re të mund të 



 
 
 

përmbyllet brenda mujit Tetor dhe shpresoj që duhet të bëjmë përmirësim më shumë , duke rritur 

shkallen e monitorimit në mënyrë që të realizojmë shërbimet më mirë. 

Drejtuesja e shkollës Sait Agani, Trush- Ju përgëzoj për këtë takim. Kam shumë probleme që do 

doja t’i paraqes këtu në lidhje me plotësimin e kushteve të femijëve të kësaj shkolle. I kam 

shtruar disa herë këto probleme në Nj.Administrative . Kemi 27 dritare të thyera. Xhamat 

paraqesin rrezik për jetën e fëmijëve. Kemi nevojë imedjate që të realizohet zëvendësimi i 

xhamave të dëmtuar me xhama të rinj. Një problem tjetër është dera e jashtme e shkollës e cila 

është në kushte të këqija dhe ka nevojë që të riparohet. 

Zj. Voltana Ademi- Do të vlerësojmë situatën tuaj, do të shikojmë mundësitë tona për t’i 

përmirësuar këto kushte. 

Z. Bilal Dani, banor i fshatit Bërdicë e Mesme- Është  një takim me rëndësi per këtë komunitet 

dhe ju falenderoj për këtë organizim me pjesëmarrje të gjërë. Kemi rezultate të prekshme këto 4 

vitet e fundit në vendosjen e kontinjerëve që kanë qënë një problem shqetësues për komunitetin 

tonë. Kemi problem me disa rrugë të ngushta që edhe automjeti i pastrimit e ka të vështirë të 

shkojë. Të shikohet mundësia e zgjidhjes së kësaj problematike. Problem tjeter është që në 

brendësi të fshatrave ndodhen disa kanale që janë burim me infeksion nga ujrat e zeza. 

Z. Arben Gjura- Përsa i përket pastrimit, do të thoja që krahu i djathtë i rrugës nga fshati Trush 

në drejtim të Velipojës, tek vendi që quhet ura e Zanës, është një vend depozitimi shumë i keq në 

sy të gjithë atyre që kalojnë aty. Po ashtu sa kalon qëndren e fshatit Trush, kemi dy vende që 

banorët hedhin mbeturina përtokë në pjesën buz kanalit. Këto janë zona që ne duhet t’i 

disiplinojmë dhe t’i kushtojmë vëmendje .  

Zj. Voltana Ademi- Ne kemi bërë xhepa për vendosjen e kontinjerëve. Mendoj që kemi akoma 

nevojë që të bëjmë përsëri xhepa. 

Z.Arben Gjura- Është shumë e drejtë kjo që thoni ju kryetare. Unë them që këto duhet të 

mendohen tek plani i manaxhimit të mbetjeve. Brenda këtij plani të planifikohen disa investime 

që bëhen në funksion të këtij planit. Duhet bërë xhepa për vendosjen e kontinjerëve në funksion 

të menaxhimit të mbetjeve. 

Zj.Voltana Ademi- Edhe ajo që është bërë, është bërë mbështetur në planin e menaxhimit të 

mbetjeve. Për këtë po marrim propozimet nga përfaqësuesit e kësaj njësie, në mënyrë që këto 

propozime që marrim t’i bëjmë krahasimin me planini e manaxhimit të mbetjeve, dhe kështu të 

realizojmë një punë efikase në shërbim të këtyre banorëve. Kështu ne mund ta zgjidhim një herë 

e mirë këtë problem. 

-Kalojmë tek shkollat. 

Drejtori i shkollës së Mesme  së Bashkuar Federik Ndoci- Ju falenderoj për këtë takim. Si 

drejtues i shkollës të cilën përfaqësoj une pohoi se bashkëpunimi me Nj.Administrative dhe 



 
 
 

Bashkinë  kanë qënë shumë i mirë. Gjendja nga ana e infrastrukturës së shkollës është shumë e 

mirë për të filluar proçesin mësimor,por kemi dhe disa gjëra lidhur me sigurinë në shkollë. Do 

kisha pasur dëshirë që të plotësohen disa element sigurie të shkollës. Përveç vizimeve që janë 

bërë, aty të vendoset edhe një bum për uljen e shpejtësisë nga automjetet. Përsa i përket ngrohjes 

gjatë gjithë këtyre viteve nuk na ka munguar. Aktualisht ne ngrohemi me gaz, por kjo ngrohje 

është e rrezikshme. Ekzistojnë dy forma ngrohjeje,me dru dhe me gaz.Do  kërkoja që të bëhet i 

mundur ndryshimi i sitemit të ngrohjes. 

Zj. Voltana Ademi- Përsa i përket sigurisë në shkollë, ne do të bëjmë të mundur plotësimin e 

nevojave të sigurisë duke pasur ne vëmendje atë çfarë  ne mund të bëjmë tani për tani, si me 

vizimin e rrugës dhe me plotësim të tabelave përkatëse. Ndërsa përsa i përket bumeve të 

shikojmë  mundësinë çfarë mund të realizojmë në vazhdim, në mënyrë që edhe kjo të realizohet. 

Përsa i përket pjesës së sistemit të ngrohjes, kemi përmirësime të dukshme në pjesën e qytetit si 

dhe në një pjesë të fshatrave. Po shikojmë mundësitë se çfarë mund të bëjmë,  a kemi ndonjë 

mundësi për ta rregulluar dhe kur mund ta rregullojmë. 

Znj.Aulida Anamali- Në Nj.A. Bërdicë një pjesë e shkollave përpara vitit 2015 kanë qënë si me 

gaz edhe me dru. Sot që flasim, shkolla Federik Gjoni është e vetmja shkollë që vazhdon me 

sistemin me gaz edhe dru. Të gjithë shkollave të tjera i janë ndryshuar sistemi i ngrohjes duke i 

kthyer të gjitha me dru. Tek kjo shkollë kemi pasur problem pasi gjatë investimit për rregullim 

tek kjo shkollë në vitin 2013, punonjësit që kanë realizuar rregullimin kanë mbyllur oxhaqet me 

beton. Kjo situatë na ka bërë që ne të mos kemi mundësi ndërhyrje momentale për shkak se me 

puntorët qe kemi nuk mund ta realizojmë këtë zhbllokim. Do të duhet një ndërhyrje më e 

specializuar në mënyrë që ajo që është ndërtuar ne vitin 2013 të mos dëmtohet. Në situatën 

aktuale ku jemi është e pamundur të ndërhyet. Do shikojmë mundësitë që ta planifikojmë për 

vitin që vjen. 

Zj. Voltana ademi- Kalojmë tek ndriçimi rrugor. A mund të kemi një panoramë të ndriçimit 

rrugor për këtë njësi? Fjala i jepet Elsid Sadikut. 

Z.Elsid Sadiku- Përsa i përket ndriçimit rrugor, është investuar në Bërdicë që nga viti 2017, 

2018, 2019. Në vitin 2017 është investuar me ndriçimin në rrugen kryesore,të fshatit Trush.Përsa 

i përket vitit 2018 është investuar në fshatin Bërdicë e Sipërme dhe Beltojë. Ndërsa për vitin 

2019 është investuar në rrugën Mali Hebej dhe rrugën Mllojë. 

Zj.Voltana Ademi- Ne kemi filluar të investojmë në ndriçimin rrugor duke bërë të mundur që 

pak e nga pak ta përmirësojmë këtë situatë. Kuptohet nevojat janë të mëdha. Me tarifen kemi 

paguar një pjesë të energjisë elektrike që ne shpenzojmë. Për një ndriçues, nëse 32 familje e 

paguajnë sot, paguajnë energjinë elektrike te një ndriçuesi ne vit. Ne nuk arrijmë ta mbulojmë 

këtë shërbim me tarifen e vendosur. Kemi një diskutim të tillë, që a kemi një mundësi që mund ta 

rrisim këtë taksë. Dhe nëse ne vazhdojmë me investime në ndriçmin rrugor në mendimin tuaj 

cilat do mund të ishin investimet prioritare për këtë shërbim? 



 
 
 

Z. Aleksandër Pashuku- Në Nj.Administrative Bërdicë pothuajse të gjithë fshatrat janë të 

plotësuara me ndriçim publik. Bërdica e Madhe për momentin nuk është investuar në ndricim 

publik. Është rrugë kryesore,në të cilën përshkohet rruga e Velipojës. Kemi kërkesë edhe nga 

disa fshatra por që mund të shikohen në vazhdim. 

Zj.Voltana Ademi- Në lidhje me tarifen, a mund të kemi mundësi që të paguajmë më shumë? 

Sepse tarifa prej 300 lekë është llogaritur për fuqinë instaluese të vitit 2017. Sot jemi në vitin 

2019 dhe kemi një rritje të fuqisë instaluese.  

Salla- Nëqoftëse rritet tarifa duhen të shtohen edhe investimet dhe në këto kushte mund të jemi 

dakord. 

Banori i fashatit Trush- Fshati i Trushit ka nevojë për ndriçim rrugor, sepse është rrugë që 

përshkohet nga një numër i madh banorësh. Të shikohet mundësia e riparimit të kësaj rruge, pasi 

fillon dhe sezoni i shkollave dhe kemi veshtirësi kalimi. 

z.Flavio Malocaj- Rruga e fshatit Trush është investimi i parë i Bashkisë Shkodër. Kemi nevojë 

që të mbushet rruga dhe të pastrohen  kanalet anësorë. 

Kryetari i fshatit Mali Hebej- Është bërë investimi për ndriçimin në këtë fshat me kontributin e 

banorëve. A ka mundësi Bashkia që ta marrë në mirëmbajtje këtë pjesë të ndriçimit? 

Z.Elsid Sadiku- Përsa i përket rrugës Mali Hebej, Banorët i kanë kërkuar Bashkisë Shkodër një 

projekt për vendosjen e ndriçuesve..Bashkia Shkodër e ka bërë këtë projekt, por projekti i 

Bashkisë nuk është zbatuar sepse banorët kanë blerë ndriçuesa model tjeter. Në këtë aspekt 

Bashkia e ka të pamundur që t’i mirëmbajë këto ndriçuesa sepse ne si Bashki nuk i disponojmë 

këta lloj ndriçuesish. 

Salla- Lagjia e Gjërgjakinve ka nevojë për ndriçim. A do ishte e mundur që të shikohet mundësia 

e ndriçimit të kësaj rruge sepse është një rrugë e ndërtuar e re. 

Zj.Voltana Ademi- Ne do të bëjmë një vlerësim të kësaj nevoje që keni ju. Do thoja që ne 

pikësëpari duhet të sigurojmë ndriçim në ato zona ku ne nuk kemi investuar, pastaj të shkojmë 

edhe në ato pjesë që kemi bërë ndriçim por ka nevoja të mëtejshme. Të paktën kështu të ofrojmë 

shërbim për të gjithë komunitetin.. 

Banor i fshatit Trush- Ujësjellësi i Bërdicës së Sipërme është amortizuar shumë, janë të 

konsumuara të gjitha tubacionet. Shkolla ka pasur probleme përsa i përket furnizimit me ujë. Të 

shikohet mundësia e vendosjes së dy qezmeve publike në fshatin Trush. 

Zj. Voltana Ademi- Në lidhje me ujin e pishëm, ne e kemi shumë të vështirë të investojmë sepse 

ujësjellësat kushtojnë. Të shikojmë mundësitë tona që të pakten të realizojmë projektin. 



 
 
 

-Investimet në rrugë. A mund të bëjmë një parashikim të nevojave qe ne kemi për rrugët në 

vazhdimësi? 

Z. Bilal Dani- Në Bërdicën e Mesme duhet të  jetë prioritet rruga e vorreve e cila është vetmja 

rrugë që nuk eshtë rregulluar. Prioritet tjetër janë kanalet kulluese në të cilat nuk është vendosur 

dorë. 

Qytetari nga Bërdica e Sipërme- Do kërkoja që të shikohet me prioritet mundësia e ndërtimit të 

trotuarit në pjesën që lidh Bërdicen me rrugën e Bahcallekut. 

Administratori i linjës së furgonave Bërdicë- Sipas kërkesave së komunitetit po e parashtroj këtë 

problematikë, e cila është vendosja e një stacioni udhëtarësh në qytet. Pasi aty ku bëhet ndalesa e 

linjës sime është shumë larg me qëndrën e qytetit. 

Zj. Voltana Ademi- Është një problem që është diskutuar me të gjithë operatorët.Kjo nuk mund 

të realizohet sepse ligji parashikon që për linjat rrethqytetase të ketë një stacion fundor, që nga 

stacioni fundor të merret linja e urbanit në drejtim të qëndrave të qytetit sipas destinacioneve 

përkatëse. 

Z.Arben Gjura- Duhet të dimë dicka, që shërbimi i transportit publik është shërbim privat. 

Bashkia ka detyrën të luaj rolin e monitorimit sipas standarteve që i ka përcaktuar ligji. 

 

Zj. Voltana Ademi- Këtu e mbyllim këtë takim, duke ju falenderuar për pjesëmarrjen tuaj. 

 

 

 

 

Takimi mbyllet në oren 16.50. 

Mbajti protokollin Fisnik Lutfija. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


