
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

VELIPOJE 

PROCES VERBAL I KESHILLIMIT ME PUBLIKUN 

PER 

Njoftim për këshillim me publikun - Për draftin e fazes së parë të planit buxhetor afatmesëm 2019-

2021 të Bashkisë Shkodër dhe lehtësive tatimore në vijim të ndryshimeve në ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” 

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” në nenin 9 pika 

1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për 

financat e veteqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936, datё 26.06.2008, “Pёr menaxhimin e sistemit 

buxhetor nё Republikёn e Shqipёrisё”, të ndryshuar; ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.7 datë 28.02.2018 

“Përprocedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afat-mesëm”, udhëzimit plotesues të 

Ministrisë së Financave nr. 6/1 datë 28.2.2018 “Për përgatitjen e buxhetit vendor” shoqëruar me 

anekset, Bashkia Shkoder organizoi sot date 25.05.2018 ora 10:00 ne ambjentet e Salles se Mbledhjeve 

te Njesise Administrative Velipoje, keshillim me publikun per: 

Njoftim për këshillim me publikun - Për draftin e fazes së parë të planit buxhetor afatmesëm 2019-

2021 të Bashkisë Shkodër dhe lehtësive tatimore në vijim të ndryshimeve në ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” 

Takimi eshte njoftuar ne faqen zyrtare te internetit www.bashkiashkoder.gov.al ne menune e posacme 

Keshillim me Publikun, me te gjithe materialin e nevojshem per konsultim nga qytetaret dhe vizitoret e 

faqes se Bashkise Shkoder. 

Ashtu sic ishte publikuar dhe njoftuar, degjesa ishte programuar te fillonte ne daten 25/05/2018 ora 

10:00 dhe te pranishem per ta filluar dhe drejtuar ate ishin: 

1. Fatbardh Sheqi, Zv/ Kryetar Bashkia Shkoder 

2. Alban Sekja, Drejtor I Drejtorise se Bujqesise Bashkia Shkoder 

3. Fatbardh Kuci, Keshilltar prane Drejtorise se Sherbimit Publik 

4. Aljon Kockici, Drejtor I Drejtorise se Urbanistikes 

5. Firdeus Myftija, Specialist prane Drejtorise se te ardhurave Bashkia Shkoder 

6. Altin Kaci, Administrator Nj. A. Velipoje 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/


Hap takimin zv/ Kryetari, Z, Fatbardh Sheqi 

Mire se ju gjetem. Kjo eshte ndalesa e parafundit qe Bashkia Shkoder organizon ne Njesite 

Administrative ne kuader te buxhetit afatmesem faza e pare. Bashke me drejtoret dhe perfaqesuesit e 

drejtorive te Bashkise jemi ketu per te bere nje prezantim te investimeve te bera  dhe mirepresim cdo 

sugjerim tuaj per te bere planifikimin per tre vitet e ardhshme. Ja kaloj fjalen drejtorit te Drejtorise se 

Bujqesise, Z. Alban Sekja. 

Z.Alban Sekja- Mire se ju gjetem. Ne baze te sugjerimeve tuaja do rishohim prioritetet tona. 

Problematike ne Velipoje mbetet vaditja. Skema e fushes se Shazit u prish per shkak te reshjeve. Ne 

duam te marrim nga ju ndonje sugjerim ku duhet nderhyrja me urgjente. 

Z.Arben Gjergji- Reci I vjeter eshte problematik. Duhet t’I kushtohet nje rendesi e vecante. Kam problem 

ndarjen e tokave pasi token na e kane ndare ne tre parcela. Gjithashtu edhe kanalet duhet te shihen. 

Z.Alban Sekja Drejtor I Bujqesise- Te henen duhet te paraqiteni ne Bashki bashke me letra pasi pa I pare 

keto letra nuk mund t’iu them dicka konkrete. Ne do bejme kerkese ne hipoteke per legalizimin e tokes.  

Z.Pjeter Luka- Pastrimi I kanaleve nga ana juaj eshte bere ne fakt, por ujerat e teperta dalin nga 

hidrocentralet dhe gjithashtu njerezit duhet te ndergjegjesohen ne mbajtjen paster te ketyre kanaleve 

sepse ata tentojne t’I bllokojne.  

Z.Ndoc Sokoli-  Kanalet e para jane te pa pastruara. Duhet te behet aty nderhyrja para se te pastrohen 

kanalet e dyta dhe te treta. 

Z.Alban Sekja Drejtor I Bujqesise - Kanalet e para jane kompetence e  Qeverise Qendrore dhe ne nuk 

mund te nderhyjme aty, por ne vendet ku jane pastruar kanalet e para ne kemi bere nderhyrjen per te 

vazhduar me pastrimin e kanaleve te dyta dhe te treta. 

Z.Pjerin Jakaj- Mire se keni ardhur. Dua te flas per pjesen e plazhit. Hasim pengesa te taksa e 

infrastruktures pasi eshte shume e larte te paguhet e gjitha pernjeheresh. Ligji na e lejon qe kete takse 

ta paguajme me keste. Pse nuk na lini ta paguajme me keste pasi keshtu na hapet edhe ne puna. Ne 

kerkojme te behet nje plan me konkret ne shperndarjen e cadrave. Rruga nuk po realizohet sic ishte 

planifikuar. Pjesa e lojerave eshte nje problem shume madhor. Duhet te gjendet vendi I pershtatshem 

per lojerat pasi jane derguar ne nje vend krejt te papershtatshem. Gjithashtu problem jane edhe banjot 

dhe lulishtet. Pedonalja ka probleme me plehrat. Gjithashtu tualetet jane te papastra dhe mbajne ere. 

Duhet te kihet kujdes I vecante pasi aty kalojne turistet.  

Z.Fatbardh Kuci Keshilltar per Sherbimet Publike- Cdo gje duhet te behet ne baze te nje planifikimi. Ne 

vendin ku ka qene lojerat, planifikohet te behet nje kinema verore. Lojerat do vazhdojne te qendrojne 

ne Velipoje. Grupi I studimit te terrenit eshte ne studim e siper per te vendosur vendin e pershtatshem 

ku do vendosen lojerat.  

Z.Firdeus Myftija Specialist I Drejtorise se Te Ardhurave- Te gjithe ne kerkojme te na ofrohen sherbime 

nga Bashkia por nese nuk paguhen taksat nuk mund te kete sherbime. Kerkesen tuaj per te paguar 



taksen e infrastruktures me keste ne do e percjellim me lart, por pa paguar detyrimet e prapambetura 

nuk mund te biem dakort per nje kerkese te tille. 

Z.Dede Jaku- Do donim qe Bashkia te ishte me transparente ne taksen duke e cilesuar cdo takse qe 

paguajme qe edhe ne te jemi me transparent me njerezit. 

Z.Gjeto Leka- Tokat tona ne Malin Kolaj jane ne kufi me Torovicen, mirepo ne pastrimin e kanaleve nuk 

na pergjigjen as Bashkia Shkoder dhe as Bashkia Lezhe. Secila pale pretendon se aty eshte nuk 

kompetence e tyrja. Ju lutem na sqaroni ne lidhje me kete ceshtje. 

Z.Alban Sekja Drejtor I Bujqesise - Ne kemi kerkuar nga Qeveria Qendrore transferimin e 

dokumentacionit te tokes por nuk kemi marre akoma nje pergjigje. Sapo te kemi pergjigjen, do vihet ne 

planifikim pastrimi I kanaleve aty. 

Z.Gjolek Nikolli- Persa I perket takses, perjashtohen nga pagesa e takses personat qe trajtohen me PAK 

dhe ata qe trajtohen me ndihme ekonomike. E megjithate kur vjen fatura e ujit ata taksohen njelloj si 

cdokush tjeter. Gjithashtu kisha dashur te shihej rruga afer pedonales, te pakten te sheshohej ajo rruge. 

Problem jane edhe plehrat. Nga Elita e deri tek Belavista gjendet vetem nje kosh plehrash. E quaj 

urgjente vendosjen e koshave. Gjithashtu ka disa rrugica ku nuk eshte perfshire instalimi I kanaleve te 

ujerave te zeza. Pastaj ekziston edhe problemi I hapesirave publike, ne momentin me te shpejte te 

percaktohen qe edhe ne te vazhdojme me hapjen e sezonit. 

Z.Pjerin Jakaj- Dua te me sqaroni ne lidhje me ndricimin e rrugeve. Cili eshte afati qe keto drita te rrijne 

te ndezura? 

Z. Altin Kaci Administrator- Kete vit ndryshe nga vitet e tjera, I kemi mbajtur deri ne mes te tetorit. Plani 

ishte qe te rrinin te ndezura per gjithe vitin, por per shkak se faturimi I dritave ishte jashte mase I madh 

u detyruam t’I ndalim ne mes te tetorit. 

Z.Filip Kercunga- Kemi problem taksen familjare. Ka familje qe jane faturuar per tre vite dhe gjithashtu 

jane faturuar edhe tek ujesjellesi. Ne nuk kemi akses te nderhyjme ne sistem qe ta ndryshojme kur 

behet nje gabim I tille. Ju lutem na mundesoni qe te kemi akses ne nderhyrje. 

N/ Kryetari Z.Fatbardh Sheqi- Ju faleminderit per pjesemarrjen tuaj. 

 

 

Takimi mbyllet ne oren 11:30. 

Mbajti proces verbalin, date 25.05.2018 

Jasmina Gercari 

 



 

 



 



 



 



 


