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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 19.09.2019 ora 10:00, Konsultimin 

Publik, me Nj.Administrative Velipojë. 

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 10:00, me dt.19.09.2019 dhe të 

pranishëm për ta drejtuar atë ishin: 

 

1.Voltana Ademi, Kryetar I Bashkisë Shkodër. 

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

3.Arben Gjuraj,zv.Kryetar i Bashkisë Shkodër. 

4.Alban Sekja. Drejor I Bujqësisë. 

5.Specialistesipas funksioneve përkatëse në Bashkinë Shkodër. 

 

Takimin e hapi zv.Kryetari Bashkisë Shkodër, z.Arben Gjuraj. 



 
 
 

Ju uroj të gjithëve mirëseardhjen në këtë dëgjesë publike për planin buxhetor 2020. Në këtë 

takim jemi për të diskutuar për nevojat që kërkojnë zgjidhje për territorin tonë. Në këto dëgjesa 

publike që ne zhvillojmë, tentojmë që të marrim drejtpërdrejtë nga ju të gjitha problematikat që 

keni si dhe prioritetet sipas këndvështrimit tuaj. Këto prioritete do të diskutohen me grupet e 

specialistëve në Bashkinë Shkodër,që më pas të përkthehen në vendime për tu financuar në 

buxhetin e vitit pasardhës. 

-Do të fillojmë  me kanalet kulluese. 

Lidhur me kanalet kulluese, rrjeti i kanalizimeve këtu në Nj.A.Velipoje paraqitet në një situatë 

shumë të amortizuar, që do të thotë që nuk e kryejnë ashtu siç duhet funksionin e kullimit.Në 

këtë njësi janë bërë disa ndërhyrje por ka nevoja të vazhdueshme për ndërhyrje. Sistemin 

kryesorë të ketyre kanaleve e managjon  Bordi i Kullimi Lezhë, që do të thotë që kanalet të para 

dhe një pjesë të kanaleve të dyta i managjojnë ato. Jemi munduar që të tregohemi të kujdesshwm 

që me viju investimet që ato kanë ne plan për të bërë në një linjë, ku nëqoftëse ato pastrojnë 

kanalin e parë ne te pastrojmë të dytin e kështu me rradhe. Në Velipojë ndodhen 2 hidrovore që 

manaxhohen nga qeveria qëndrore, aty harxhohen shumë lekë për të funksionuar dhe jo për të 

pasur një rendiment kaq të ulët sa paraqitet sot. 

Banor i fshatit Baks- Mund të them se përsa i përket kanaleve kulluese kemi ende probleme të 

pazgjidhura. Janë kanale që janë në varësi të Bordit të Kullimit Lezhe, ku nuk është ndërhyrë 

asnjëherë në këto kanale. Bordi i Kullimit Lezhë nuk e ka bërë asnjëherë detyrën.Janë gjithsej 

500 m vijë kanali që kanë nevojë të pastrohen. 

Banor i fshatit Cas- Nuk është ndërhyrë asnjëherë në kanalet kolluese në zonën mbas malit. 

Duhet të punohet shumë në këtë drejtim pasi nuk është bërë punë. 

z.Alban Sekja- Në zonën mbas malit është planifikuar që të fillojmë pastrimin në muajin Tetor. 

Z. Arben Gjuraj- Në këtë zonë për të cilën ju po flisni, aktualisht situata është ashtu siç edhe ju 

po e diskutoni. Kjo zonë ka nevojë për punë të vazhdueshme sepse është zonë që kanali ka 

mbushje të vazhdueshme. Ne i dimë këto probleme, por ato punë që janë bërë janë bërë duke u 

konsultuar me përfaqësuesit tuaj për nevojat më prioritare që ju keni. Për të realizuar këto që ju 

thoni duhet bashkëpunuar më shumë me Bordin e Kullimit Lezhë sepse niveli i tokës është gati 

në nivel me detin. Këto  punë  duhen të realizohen një pas një. Ne pastrojmë kanalet e dyta dhe të 

treta ndërsa kanalet e para nuk pastrohen me ritmet që kërkohen. Kjo situatë sjell mbushje të 

vazhdueshme të këtyre kanaleve. Do ta shikojmë si mundësi për ndërhyerje. Gjithashtu duhet 

sqaruar që jemi shumë të varur nga fondet që kemi. 

Gjolek Nikolli- Unë kam një problem që më shqetëson. Bëhet fjalë për qëndren e Nj.A.Velipoje. 

Ështê bërë një investim i mirë për këtë zonë, por nuk kemi kanale ku të kullojnë ujnat e bardha 

dhe të zeza. Zonat tek kanalet janë të zëna më gardhiqe që kanë ndërtuar njerëzit. Duhen të 

merren masa për zgjidhjen e këtij problemi. 



 
 
 

Banor i Nj.A.Velipojë- Dua të shtroj problemin për fshatit Cas. Në fshatin Cas janë shembur 

tumbinat, dhe nuk ka ku të kalojë uji për t’u lidhur me kanalet kryesore. Gjithashtu kemi 

probleme me tokat. Nuk interesohet asnjëri për të na bërë tapijat e tokave. 

Z.Arben Gjuraj- A kemi ndonjë gjë tjetër që na shqetëson në lidhje me kanalet kulluese? 

Salla- Një problem tjeter është se nuk funksionojnë tumbinat. Tumbinat duhen pastruar sepse 

hapet kanali dhe  nuk ka grykë dalje tw ujit. 

Kryetar i fshatit Baks-  Fshati jonë është lënë pas dore. Janë pastruar veç dy kanale.Po të 

pastrohen të gjithë kanalet e gjithë toka e fshatit Boks kullon.Kërkoj më shumë vëmendje për 

këtë zonë. Gjithashtu unë kam dhe një kërkesë tjetër. Të bëhet trotuari në fshatin Baks. 

z.Arbenen Gjuraj- Përsa i perket tapijave të tokave,Velipoja është zona më problematike përsa i 

përket plotësimit të dokumentacionit. Ne kemi listen e familjeve bujqësore të vitit 1991 nga zyra 

e gjendjes civile për Velipojen, por nuk kemi listen se për cilat familje është plotësuar AMTP. 

Ka probleme përsa i përket dokumentave sepse rezulton një person me dy –tre dokumenta 

pronësie. Sipas kohrave të ndryshme janë bërë veprime të ndryshme sipas udhëzimeve, por sot 

këto dokumenta kundërshtojnë njëra tjetren dhe ju pengojnë ju dhe ne që jemi të angazhuar që 

t’ju ndihmojmë për të rregjistruar pronën. Do kërkoja nga ju që të aplikoni, sepse duke folur nuk 

zgjidhet asgjë. Ne kemi dërguar sugjerimet tona në Ministrinë e Bujqësisë se si zgjidhet çështja e 

pronësisë. Qeveria është duke punuar për një ligj në këtë aspekt rreth një viti e gjysëm, por 

akoma nuk kemi informacion se kur do të realizohet. 

Banor i Nj.A. Velipojë- Dua të jap një sugjerim përsa i përket AMTP. Pranë njësive 

administrative duhet të atashohen topografë për të kryer regjistrimin e tokave.Qeveria ka 

interesat e veta sepse nëpërmjet regjistrimit të tokave mund të marrë taksat. Lidhur me pronat, 

kur kam qënë punonjës i komunës,kemi bërë një verifikim në terren. Njërëzit kishin ka dy lloje 

AMTP. Ne kemi vërtetuar se cila nga këto AMTP  është e sakta, pra duhet të jetë sipas frymeve 

të gjendjes familjare të 1 gusht të vitit 1991. Një problem tjetër që dua të paraqes është problemi 

i tarracave. Janë rreth 80 hektar tarraca që janë ngarkuar për fshatin Gomsiqe. Është bërë ndarja 

por nuk është bërë azhornimi në terren. Në AMTP i është ngarkuar fermerit ndërsa fizikisht jo, si 

do të veprohet në këtë rast? Ose duhet bërë azhornimi me dokumentat e vjetra që kemi ose ta 

kthejnë në tokë shtetërore. 

Z.Kanto Nika, Kryetar i fshatit Velipojë- Dua t’ju falenderoj për trotuarin e bërë në qendër  

Sektor. Dua të paraqes problemin përsa i përket infrastrukturës.Lagjja Stanaj është një rrugë 

shumë e amortizuar. Është një lagje e populluar e cila ka nevojë  për shërbime. Gjithashtu rruga e 

Sektorit ka nevojë të ndërhyet. 

Kryetar i fshatit Baks-Rrjoll- Velipoja ka shumë nevoja përsa i përket rrugëve, kanalizimeve, 

pronave etj. Unë jetoj në një fshat që është zonë turistike.Unë kërkoj shtrimin e dy rrugëve që 

janë shumë të populluara, të cilat janë rruga e Zhurajve  dhe  rruga e Vilunit . 



 
 
 

Kryetari i fshatit Mali Kolaj- Unë kam dy kërkesa për shtrimin e dy  rrugëve. Njëra është rruga e 

Gjo Lulit. Bëhet fjalë për rrugën që është përbri malit e cila lidh 5 fshatra me këtë rrugë. Kërkesa 

tjetër është rruga e vorrezave. Të shikohen me prioritet sepse janë rrugë shumë të nevojshme për 

komunitetin. 

Kryetar i fshatit Reç i Ri-  Dua të paraqes problemin me kanalet e para dhe të dyta, të cilat nuk 

janë në gjendje të mirë. Ajo që kërkoj me prioritet janë kanalizimet e ujrave te bardha dhe të 

zeza. 

Kryetar i fshatit Pulaj Plazh- Ju falenderoj për rrugët që keni bërë sivjet, sepse ndërtimi i rrugëve 

i hap më shumë rrugë turizmit duke sjellë kështu edhe përfitime më të mëdha. Të shikohet 

plotësimi me ndriçues që nga kthesa e plazhit deri tek hymja e plazhit sepse është një segment 

rruge i pandriçuar.Gjithashtu në lagjen Zef Ujka, ka disa vite që nuk ka ujë të pijshëm.  

Zj.Voltana Ademi- Ne kemi bërë projektet për rrugët, si:  

Sistemim asfaltim i rrugëve të fshatit Reç i Ri.  

Sistemim asfaltim i rrugëve të fshatit Reç Pulaj. 

Sistemim asfaltim rruga Prekaj,fshati Sektor Velipojë.  

Ndërtim i fushës sportive shkolla 9-vjeçare Gjergj Vatë Martini, Velipojë. 

Në varësi të mundësive që kemi për të financuar do të realizojmë edhe investimet. Gjithë 

investimet dhe mundësitë për të investuar janë nga taksat që ne mbledhim nga banorët tanë. Të 

ardhurat e grumbulluara për vitin 2019 kanë qënë të pakta, pasi kemi qënë në një periudhe 

zgjedhjesh. Dua të cilësoj edhe diçka përsa i përket taksës së infrastrukturës, e cila është një 

taksë që vendoset për ndërtimet që janë legalizuar. Kemi mungesë të pagimit të kësaj takse nga 

të gjithë banorët që kanë legalizuar shtëpitë. Kjo është një taksë që përllogaritet të shkojë direkt 

në investimin e rrugëve. Nga kjo taksë janë të papaguara për vitin 2019 rreth 16 miljonë lëkë, që 

janë të ardhura të munguara. Do ju bëj thirje që të paguani sa më shumë taksat, sepse është e 

vetmja mënyrë që  ne mund të realizojme investime. 

Çfarë kërkesash të tjera kemi ? 

Gjolek Nikolli- Përsa i përket infrastrukturës e ndjej si obligim për t’ju falenderuar për 

investimin që keni bërë në qëndër të NJ.A.Velipojë,i cili është një investim në interes të të gjithë 

komunitetit të Velipojës. Kërkoj që të vazhdohet me plotësimin e ndriçimit që nga pjesa e serave 

deri tek pjesa e urës. Gjithashtu mendoj që është e nevojshme që të realizohet ndriçimi në aksin 

kryesor nga qëndra e njësisë deri tek lagjia Bonifikim. Po ashtu dua të flas në emër të gjithë 

komunitetit që banojmë në fshatin Pulaj. 



 
 
 

Atje është primare që të ndërhyhet tek rruga paralele me pedonalen e cila është një rrugë mjaft e 

keqe. Problem tjetër është dhe pastrimi. Kemi pasur problem shumë të madh në lidhje me 

vendosjene kontinjerëve. Kemi hasur  probleme me bizneset që nuk duan ti kenë afër tyre. 

Kërkësë tjetër, e cila është po ashtu shqetësim i komunitetit është fakti që nuk kemi kanalizime të 

ujrave të bardha dhe të zeza tek zona e Vilës 9. Gjithashtu kërkoj që Bashkia të caktojë një  mjet 

që të bëhet plugimi i rërës. 

Zj. Voltana Ademi –Përsa i përket plugimit të rërës kemi një kontratë për marrje me qira të një 

mjeti për plugimin e rërës. Për vitin tjeter do të vendosim më shumë fond, në mënyrë që 

realizojmë pastrimin e plazhit në mënyrë më të mirë. 

Z.Gjon Nikolli- Kërkoj të ndriçohet qëndra pasi nuk ka ndriçim.Po ashtu ne banorët kemi dhe një 

problem tjetër.Tek trotuari që është bërë i ri, ndodhet një kabinë elektrike e cila sjell rrezikshmëri 

për fëmijët që kalojnë aty. Kërkoj që të shikohen me prioritet këto problematika që përmenda. 

Zj.Voltana Ademi-Ne do të realizojmë një vlerësim teknik në lidhje me çfarë u tha për ndriçimin 

rrugor, në mënyrë që aty ku kemi mundësi ta realizojmë si ndriçim. Mbetet prioritet zona e 

plazhit dhe zonat që nuk kemi bërë investime fare si në Reç të Ri, Mal Kolaj, Rrjolli. Mendoj se 

të gjithë kemi nevoja, që të gjithë ne bashkërisht të arrijmë në një farë standardi. Të gjithë 

investimet që mendojmë të realizojmë do të realizohen mbi bazën e prioriteteve.  

Këtu e mbyllim këtë takim, duke ju falenderuar për pjesëmarrjen tuaj. 

 

 

 

Takimi mbyllet në oren 11.30 

Mbajti protokollin Fisnik Lutfija. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 



 
 
 

 


