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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 11.09.2019 ora 09:00, 

Konsultimin Publik, me Nj.Administrative Postribë. 

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 09:00, me dt.11.09.2019 dhe të 

pranishëm për ta drejtuar atë ishin: 

1.Voltana Ademi, Kryetar i Bashkisë Shkodër 

2.Arben Gjuraj, Zv. Kryetar i Bashkisë Shkodër 

3.Emilja Koliqi, Zv. Kryetar i Bashkisë Shkodër 

4.Fatbardh Sheqi, Zv. Kryetar i Bashkisë Shkodër 

5.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 njësisë administrative Postribe, kemi përfaqësues të administratës 

vendore dhe të gjithë bashkë do të përpiqemi të dëgjojmë njëri- tjetrit lidhur me problematikat që 

kemi dhe sa mund t’i zgjidhim ato, apo edhe me çdo propozim tjetër që lidhet me mundësitë tona 

financiare. Për çdo pyetje që ka lidhje me problematikat, ka një drejtues të administratës sipas 

drejtorive përkatese që do të japë informacion për atë çfarë është bërë, çfarë ka mundësi të 

përmirësojë, dhe do të japë sqarime sipas pyetjeve tuaja. Është shumë e rëndësishme që çdo gjë 

është mirë të diskutohet në mënyrë që çdo gjë të vendoset bashkërisht. 

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 me shërbimet publike. 

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

Njësinë Administrative për të cilat jemi këtu, ne ofrojmë shërbimin e pastrimit dhe unë në këtë 

moment do të kisha dashur, përkundrejt asaj që bëhet sot, të bëj disa pyetje që t’i referohemi të 

gjithë: Cilat janë problematikat? A ka nevojë për më shumë pika grumbullimi dhe ku? A ka 

nevojë për më shumë kontenjerë dhe nga ana tjetër cili është fondi apo kontributi që ne 

shpenzojmë? 

Administratori i Nj.A Postribe Z.Altin Shabaj. Ju falenderoj për pjesëmarrjen. Përsa i perket 

sherbimit të pastrimit, sutuata ështe e mirë, operojme në bazë të një grafiku për pastrimin e kësaj 

Nj.A me  1 dhe 2 herë në javë. 

Zj.Voltana Ademi- Unë kam një pyetje për të gjithë pjesmarrësit në këtë diskutim. Në 

Nj.A.Postribe gjenden disa fshatra, pyetja ime është:A kemi nevojë për shtim kontinjerësh dhe 

pikat ku? 

z.Behar Cela, fshati Dragoc- Problemi si e mendoj unë nuk është se duhen të shtohen kontinjeret 

por duhet të rritet më shumë frekuenca e automjeteve qe bëjnë pastrimin. Do të ishte mirë qe 

frekuenca të ishte një ditë po dhe një dite jo. 

z.Ramazan Buhaj, fshati Drisht- Në kalanë e Drishtit nuk ka pastrim. Tek shtëpia ime që ështe në 

buzë të prronit ka nevojë për kontinjerë. Rruga është në gjëndje të keqe. 

Zj.Voltana Ademi -Përsa i perket pastrimit,pyetje tjera a kemi? Të gjithë këto që u thanë për 

pastrimin  janë mbajtur shënim e janë të realizueshme dhe do ti përmirësojmë. 

Kalojmë tek ndriçimi rrugor. Që nga viti 2016 me transferimin e komunave me reformen 

territoriale kemi mbartur dhe problematika. Përsa i përket ndriçimit  situata nëpër fshatra ka lënë 

për të dëshiruar. Hap pas hapi ne kemi filluar që te ndryshojmë këtë gjendje e të gjithë këto i 

kemi realizuar  nga të ardhurat tona. Kemi vështirësi pasi tarifa që kemi vendosur për këtë 

shërbim, nuk e mbulon këtë shërbim. Me këtë rast duke pasur parasysh që ne e paguajmë vetë 



 
 
 

këtë shërbin, do ju bëja thirrje që të kontribojmë më shumë për të paguar këtë takse, pasi sa më 

shumë të paguani aq më shumë do kemi edhe shërbime. 

z.Altin Shabaj- Përsa i përket ndriçimit rrugor në Nj.A. Postribe situata është e mirë. Ne kemi 

ndjekur një strategji sipas një plani duke pasur prioritet qëndrat e fshatrave. Janë realizuar 

investime në qendër të fshatit Kullaj, Dragoc, Drisht, Mes, Myselim, Ura e Shtrejt. Nuk është 

investuar akoma në fshatin Domën, Prekal, por gjithsesi hap pas hapi sipas prioriteteve do të 

realizojmë edhe përmirësimin e këtij shërbimi aty ku mungon. 

z.Ramazan Buhaj-fshati Drisht. Qendra e fshatit Drisht është e ndriçuar por ndodhen dhe 3 lagje 

që duhet ti kushtohet vëmendje. 

Zj.Voltana Ademi - Ne do ta shënojmë si prioritet. Ne fillim do te bëjmë të mundur shtrimin e 

rrugës, duke realizu shtrimin  e rrugës do të mund të realizojmë edhe ndriçimin rrugor. 

Z.Behar Cela- Rruga e Hotit është lënë në gjëndje të mjerueshme, ndriçimi ështe në gjëndje të 

keqe. 

Zj.Voltana Ademi - Me rrugen e Hotit kemi problem qe rreth 4 vite . Rruga është realizuar nga 

fondi shqiptar i zhvillimit por ka një problem pasi nuk është kryer ashtu sic duhet. Në momentin 

që flasim rruga nuk administrohet nga Bashkia Shkodër. Ne kemi bërë  kërkesa të shumta për 

rregullimin e atyre pjeseve te pa përfunduara në mënyrë që kur të përfundojnë ato punë te pa 

kryera, ne si Bashki duhet ta marrim në dorëzim. Atëherë ne mund të realizojmë edhe 

mirëmbajtien e rrjetit të ndriçimit. 

- Kalojmë tek kanalet vaditësë. Çfarë problematikash keni dhe çfarë mendoni që mund të 

realizojmë? 

z.Bërhan Cela, fshati Dragoc: Kemi një problematikë persa i përket kanalit Dragoc-Kullaj. 

Pastrimi i kanalit është bërë vetem tek pjesa e zonës së Dragocit, ndërsa pjesa tjetër e këtij kanali  

vazhdon të jetë e pa pastruar. Të gjithë banoret ngrejnë shqetësimin përsa i përket këtij kanali. 

z.Altin Shabaj- Tek kanali kryesor që vadisin pjesa më e madhe e popullsisë që fillon tek Ura e 

Shtrejtë dhe mbaron në Kullaj ka një problem pasi ky kanal është në varësi të dyfishtë, nga Bordi 

i Kullimit Lezhë dhe nga Bashkia Shkodër. Jemi munduar ta pastrojmë me puntorë që i kemi 

marrë me kontratë per një muaj punë . Kemi pastruar aq sa per ta bërë funksionale pasi realisht 

bordi i kullimit Lezhë sivjet e ka tenderuar si shërbim. Ka bërë të mundur një pjesë të pastrimit 

por nuk e ka përfunduar . Përsa i perket asaj që thotë parafolsi ka probleme ajo pjesë e kanalit. 

Ne kemi punuar me punëtorët tanë, dhe kemi bërë të mundur quarjen e ujit deri tek ajo pjesë. 

Unë propozoj që kanali vaditës ka nevojë për pastrim dhe riparime në pika të ndryshme. Ka të 

pakten 20 vite qe nuk është ndërhyrë në atë kanal dhe ka nevoja të rëndësishme per ndërhyerje. 



 
 
 

Zj.Voltana Ademi- Pastrimi i këtij kanali, a duhet te realizohet me punëtorë apo me kontraktimin 

e ndonjë firme? 

Z.Alban Sekja- Unë jam që pastrimi i këtij kanali të realizohet me kontraktimin e një firme, pasi 

ky kanal përvëç pastrimit ka nevojë për riparime të ndryshme në gjithë gjatësinë e tij. 

Zj.Voltana Ademi- Alban, brenda datës 26 shtator të realizohet vlersimi teknik.Çfarë duhet të 

bëjmë në kanal? Sa mure mbrojtëse duhet te ndërtojmë? Sa makineri dhe sa puntorë na duhen,në 

mënyrë që ti japim drejtim për zgjidhje? 

Z.Arben Cela- Ajo është një pjesë që duhet të punohet me puntorë, pasi ka shumë objekte siper 

të cilat mund të demtohen nga makineritë. 

Zj.Voltana Ademi- Ne do të realizojmë një vlerësim teknik të situatës në vend dhe formen e 

ndërhyrjes në kanal. Ku është e nevojshme të bëhet pastrim, të bëhët pastrim.Ku është e 

nevojshme të bëhen mure ansore, të bëhen mure ansore në të gjithë gjatësinë e ketij kanali. 

Qytetari- Të shikohet mundësia e pastrimit të kanalit qe shkon nga Drishti ne Bardhaj, pasi edhe 

ky kanal ka nevojë për ndërhyrje. 

Z.Altin Shaba – Kanali i Drishtit nuk ka nevoja të rëndësishme për pastrim. Situatë më e renduar 

ndodhet tek kanali i Urës së Shtrejtë. Prandaj duhet të merren situatat sipas përparësivë. 

Z.Ramazan Qardaku, kryetar i fshatit Myselim : Dua të paraqes një problem përsa i përket 

kanalit kullues në Myselim. Ky kanal përmbys Myselimin në 10 shtëpi. Na jane dhënë shumë 

premtime për pastrimin e këtij kanali por aktualisht asgjë nuk është realizuar. Kerkoj që të ketë 

vëmendje. 

Z. Alban Sekja- Ne kemi ndjekur një praktikë, kemi punar në zonat më me rrezikshmëri 

permbyetje praktikisht në zonën e  nën Shkodrës. Por kanali që paraqet si shqetësim parafolësi 

do të fillojë pastrimin në muajin Nentor. 

Zj.Voltana Ademi- Meqënëse ky kanal do të pastrohet në nentor,anulohet ky projekt për vitin 

tjetër, sepse nga planifikimi që është bërë është parashikuar të realizohet këtë vit. 

Xhemal Stena- Jam banues sa në fshatin Domën sa në fshatin Dobraç. Kam disa problematika: 

 1.Në kanalin e fshatin Domën, ku kemi nevojë për 2 km zorre për vaditje. E kemi ngritur shumë 

herë si shqetësim por nuk është realizuar.  

2.Problematikë tjetër është rruga në fshatin Domën  e cila është e paasfaltuar dhe ka nevojë për 

ndërhyrje.  

3.Kanali në fshatin Dobrac nuk pastrohet. 



 
 
 

4.Tek rruga qe është bëre e re në Dobrac, të shikohet mundesia  e vendosjes së disa ndriçuesve. 

Zj.Voltana Ademi-Përsa i përket ndriçimit do të shikojmë mundësinë e ndërhyrjes për vitin 

tjetër. Përsa i përket zorrës të bëhet nje preventiv dhe të shikojmë mudësinë e realizimit për këtë 

vit. Ndërsa përsa i përket ndërtimit të rrugëvë fjalën do tia kalojmë zj.Emilia Koliqi për të marre 

një pasqyrë, sa të ardhura krijon Nj.A.Postribë. 

Zj.Emilia Koliqi- Unë do të filloja qe nga viti 2015 ku niveli i të ardhurave ka qënë 44% në 

krahasim me planin, ku gjithsej kanë qene dy miljon e tetëqind mijë lëkë. Përgjatë ktyre viteve 

kemi pasur rritje dhe në vitin 2018 kemi arritur në 11 miljon lekë duke arritur në nivelin 87%. 

Për këtë vit kemi pasur një rënie të theksuar si 7 mujor ku kemi 3.3 miljon të grumbulluara. 

Zj.Voltana Ademi- Ne manaxhojmë këto të ardhura që grumbullojmë, prandaj me keto të 

ardhura të grumbulluara është e pamundur që të realizojmë të gjithë këto shërbime. Do ju kërkoja 

që pagesa e taksava të jete në nivele më të larta, pasi sa më shumë të paguani aq më shumë  

perkthime në shërbime do të keni. 

Z.Dashamir Shaba -Nj. A. Postribë ka dy gjëra të mira. Produkt të mirë bujqesor  dhe muratorë të 

mirë. Muratorët u mbyllen, ndërsa për produkte te mira bujqësore investimi prioritar është kanali 

vaditës i posrtibës. 

Zj.Voltana Ademi - Kanalin do ta realizojmë. 

Z.Gëzim Mehaj -Fshati i jonë është i ndarë në dy Pjesë, njëra pjesë është ndarë më fshatin 

Dragocin tjetra është ndarë me fshatin Boks. Ne kemi probleme me ujesjellësin, pasi gjatë 

sezonit te verës nuk kemi ujë. Do ju kërkoja që ta vendosni si parashikim për vitin tjetër. 

Zj.Voltana Ademi- Ujesjellësat janë vepra që kushtojnë më shumë se çdo gjë tjeter.Ne në fakt ku 

kemi bërë rrugë të reja, kemi bëre të mundur dhe shtrimin e tubacioneve për uje gjë që nevojiten 

për të ardhmen. 

Diskutojme në lidhje me shkollat. 

Drejtoresha e shkollës së bashkuar Adem Haxhia, gjithashtu drejtoj dhe tri shkolla të tjera, 

shkolla Domën, shkolla Prekal, shkolla Ura e Shtrejtë - Pastrimi në këtë shkollë të lë për të 

dëshiruar. Pamvarsisht se kam bërë ankesa të shumta edhe gjatë viteve të mëparshme asgjë ska 

ndryshuar. Kjo do te thotë se kërkesat e mia kanë shkuar në vesh të shurller. Nuk as roje as 

sanitare. Mungon rrethimi i jashtëm. Nuk kemi kënde sportive.Kemi mungesë ne baze materiale 

si karrige. Klasat janë të pa lyera. Ka mungesa ne detergjenta në shkollën Domën dhe Prekal. 

Znj.Aulida Anamali:- Nj.Administrative postribe perbehet nga 9 shkolla, 8 shkolla te ciklit 9 

vjecar dhe një shkolle e mesme e bashkuar. Po filloj me pretendimet që ka drejtoresha e shkolles 

Adem Haxhia e cila mbulon edhe dy shkollat e ciklit 9 vjecar.  



 
 
 

Me kërkesen per sanitare une do të shprehi edhe te verteten e kësaj qështieje. Me reformen 

territoriale persa i perket këtij shërbimi Bashkia Shkoder nuk ka trashëguar asnjë përsonel 

mbeshtetes nga ish kumunat.Ne jemi perpjekur që vit pas viti të bëjmë të mundur plotësimin e 

këtyre vendeve. Siç është njoftuar Bashkia Shkoder i ka ofruar dhe pozicionin e sanitares 

shkollës Adem Haxhia, të cilen e kemi të dokumentuar me shkresa por është refuzuar nga 

drejtoresha e shkolles me arsye, o do të jetë ajo që ka bërë deri më sot punen ose nuk ka tjetër. 

Personi që u propozua nga mos pranimi i drejtoreshes nuk filloi punen, por do të gjejmë një 

zgjidhje të shpejtë.  

Përsa i përket rojeve dhe sanitareve, nuk është e vërtetë që vetëm shkolla Adem Haxhija  nuk 

eshte mbuluar me përsonel mbështetës, ka edhe shkolla të tjera të pa plotësuar me këtë përsonel. 

Pasi ne kemi filluar ti plotësojme, por nuk e kemi pasur të muajtur qe ti plotësojmë të gjithë 

shkollat. 

Përsa i përket pjesës së dëmtuar të rrëthimit, ka një arsye pse është dëmtuar dhe nuk është marr 

vesht arsyeja e dëmtimit. 

Persa i përket këndit sportiv Bashkia Shkodër ka aplikuar tri herë në Ministri të Arsimit për 

realizimin e këndit sportiv, por nuk është miratuar asnjeherë. Ne do te vazhdojmë të aplikojmë 

përsëri ne programe të tilla me shpresën se do të miratohet. 

Zj.Voltana Ademi- Për Altinin Shaben:Të krijohet mundësia qe për emërimin e sanitares te bëhet 

propozimi nga banorët. 

Z.Altin Shabaj- Përsa i perket sanitares tek shkolla Adem Haxhija , une kam ofruar zgjidhje. Ne 

nuk kemi sanitare me emertim për destinacion të caktuar, ato janë në shërbim të 

Nj.Administrative ashtu siç kryejnë sherbim pastrim në shkolla tjera mund ta realizojmë edhe tek 

kjo shkollë. 

Z.Fatmir Lisaj- Rruga në fshatin Vilzë është kryesore, aty kemi nevojë për një fadromë që te bëjë 

shtrimin dhe pastrimin e kësaj rruge. Kjo është kërkesë e gjithë banorëve të zonës. Ky rregullim 

është i mjaftueshem që të realizohet një herë në vit. Gjithashtu kërkesë tjetër kam për shkollen, 

ajo ka nevojë të savatohet nga jashtë. 

Altin Shabaj- Situata është e vërtetë, fadroma jonë nuk ka qënë në gjëndjë punë që ta realizojë 

punën. Jena munduar ti ndihmojmë por kemi bërë shumë pak në këtë drejtim. 

Zj. Voltana Ademi- Çfarë mund të bëjmë që të realizojmë këtë shtrim?  

Zj.Emilia Koliqi- Tek Bordi i Kullimit gjendet një fond për marrje me qira të automjeteve.Të 

shikohet mundësia qe të shfrytëzohet nga aty. 

Zj.Voltana Ademi- Cilat janë rrugët qe ju mendoni se janë më të domosdoshme për tu investuar? 



 
 
 

Z.Ramazan Qavani- Rruga Myselim 

Z.Gëzim Mehaj- Prioritet kemi rrugen Fshati i Ri 

Salla –Rruga Boks-Kullaj. 

Zj. Voltana Ademi-Nëse nuk kemi më gjë për të shtuar, unë ju falenderoj për pjesmarrjen tuaj në 

këtë takim, dhe për mendimet e çmuara qe na dhatë. 

 

 

 

Takimi mbyllet në oren 10.40. 

Mbajti protokollin Fisnik Lutfija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 



 
 
 

 


