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Aneks:  

Problematikat me funksionet e reja  të transferuara 

 

Menjëherë pas zgjedhjeve të qershorit 2015, u përfshimë në një proces të 

vështirë të bashkimit administrativ dhe funksional të Bashkisë. Gjatë këtyre 

muajve procesi i trazicionit është shoqëruar me vështirësi në menaxhimin, 

shpërndarjen dhe administrimin e burimeve njërëzore, është përballur me 

mungesën e burimeve financiare për vazhdimin e ofrimit të shërbimeve në 

territor.  

Bashkia e re Shkodrës trashëgoi kryesisht keto problematika: 

a) asete të dëmtuara, të zaptuara dhe jo funksionale,  

b) mungesa në inventare dhe materiale referuar bilanceve të deklaruara më 

30 qershor 2015,  

c) një sërë detyrimesh financiare kryesisht për kontrata për shërbime dhe 

investime me të tretë por të pa financuara nga buxhetet vendore,  

d) detyrime nga vendimet gjyqësore të formës së prerë ose dhe në proces.  

Procesi i transformimit dhe tranzicionit akoma nuk ka përfunduar. Një sërë 

aktesh normative, udhëzime dhe urdhëresa të paqarta kanë vështirësuar 

procesin duke sjellë vonesa, ripërsëritje të procedurave, mungesë koordinimi 

ndërmjet institucioneve vendore e qëndrore 

Nga analiza e dokumentave vendorë (paketat fiskale të Bashkisë qendër dhe 

të ish komunave) janë evidentuar probleme që lidhen me: 

• Aplikimin e niveleve të ndryshme të pa studiuara, të taksave dhe 

tarifave vendore, në njësi të ndryshme; 

• Referencë dhe aplikim jo i duhur i bazës ligjore; 

• Mungesë analize dhe plani menaxhimi për shërbimet publike 

(mbledhja-grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve urbane, ndriçimi rrugor, 

gjelbërim, mirëmbajtje infrastrukturë rrugore, mirëmbajtje rrugë rurale, 

ofrimi dhe menaxhimi i shërbimit me ujë të pijshëm, mirëmbajtje objekte të 
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arsimit parashkollor, mirëmbajtje të objekteve të arsimit, mirëmbajtje të 

objekteve në shërbimin shëndetësor, etj.); 

• Mungesë e analizës së kostove sipas standarteve për shërbimet publike; 

• Mungesë e bazës së të dhënave të plota për bizneset;  

• Mungesë e bazës së të dhënave të plota për familjet dhe individët; 

• Mungesë e bazës së të dhënave për ndërtesat; 

• Mungesë e bazës së të dhënave për tokën bujqësore; 

• Mungesë e një plani për zënien e hapësirës publike; 

• Mungesë e një plani për parkimin publik; 

Plani buxhetor per vitin 2016 eshte miratuar nga Keshlli i Bashkise permes 

vendimeve: 

• Paketa fiskale 2016  e Bashkise se Shkodres eshte miratuar me VKB nr 

1, date 22.01.2016. Ligji I ri per Taksat vendore 142/2015, botuar ne Fletore 

Zyrtare me dt 22.01.2016.. 

• Buxheti 2016 e Bashkise se Shkodres eshte miratuar me VKB nr 17, 

date 28.04.2016.  

 

Rrugët Rurale 

 Bashkia Shkoder, ne zbatim te VKM nr 915, date 11.11.2015 “Per transferimin ne pronesi 

nga keshillat e qarqeve………”, dhe Udhezuesit te AZRT nr 500/72, date 07.12.2015, ka 

ngritur grupin e punes per marrjen ne dorezim te rrugeve rurale me Urdherin e brendshem nr 

326, date 30.12.2015.  

 Eshte komunikuar vazhdimisht me Keshillin e Qarkut dhe Prefektin e Qarkut me shkresen nr 

12444,   dt 31.12.2015   per fillimin dhe per ecurine  e punes e punes.,nr.976, date 

01.02.2016 ne drejtim te Prefektit Qarkut dhe AZRT, nr 2850, date 11.03.2016 “ Per marrjen 

ne dorezim te mjeteve motorike” drejtuar Keshillit Qarkut dhe Prefektit Qarkut 

 Nga Keshilli iQarkut ka patur disa shkresa nr 890, date 31.12.2015: 894/1, date 05.01.2016; 

4, date 08.01.2016, ku vihen re paqartesite e tyre ne zbatimin e ketij procesi. 

 Nga grupi i punes, ku perfaqesues eshte edhe institucioni i Prefektit, jemi informuar per 

ecurine e ketij procesi, por ka patur shume paqartesi ne drejtim te: 

o dorezimit te inventarit te rrugeve, ku eshte kerkuar të shoqërohen me  hartografine 

e  rrugeve dhe  dokumentacionin tekniko ligjor te rrugeve, te cilat nuk na vihen ne 

dispozicion pasi mjaftohen vetem me ato te dhena qe percaktohen ne VKM 

perkatese. Procesi eshte drejt perfundimit. 



3 

 

Ujitja dhe Kullimi 

 Bashkia Shkoder, ne zbatim te VKM nr 1108, date 30.12.2015 dhe Udhezuesit te AZRT nr 

540/1, date 31.12.2015, ka ngritur grupin e punes per marrjen ne dorezim te funksionit te 

ujitjes dhe kullimit me Urdherin e brendshem nr 3, date 12.01.2016,  

 Eshte komunikuar vazhdimisht me Ministrine e Bujqesise, AZRT  dhe Prefektin e Qarkut me 

shkresen nr 2048,   dt 22.02.2016   per per ecurine  e punes. dhe veshtiresite ne marrjen ne 

dorezim te aseteve, shkresa 3354, date 29.02.2016 derjtuar Bordit Rajonal te Kullimit Lezhe, 

Ministrise se Bujqesise, AZRTse dhe Prefektit Qarkut Shkoder,  

Problem ka edhe pronesia ne ate institucion. Sipas VKM jane per 

transferim 10200 m2 truall, i cili rezulton i zene, i rrethuar me pretendime 

pronesie private. 

Bashkia Shkoder i ka kerkuar me shkrese nr 1968, date 19.02.2016 

drejtuar  Zyres Vendore  te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme,  te 

shprehet juridikisht per statusin e prones. Per kete institucion dhe me 

pergjigjen e tyre nr 912/1, date 08.3.2016, rezulton qe i gjithe territori i 

ndarrmarrjes ka kaluar ne pronesi private i regjistruar ne muajin qershor 

2015.  

Procesi i marrjes ne dorezim te aseteve nga Drejtoria e bordit te kullimit eshte perfunduar 

me daten 31.05.2016. 

Organizimi i punes 

 Bashkia Shkoder me Urdherin nr 14, date19.01.2016 ka krijuar institucionin “ Drejtoria e 

Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjore” i cili do te merret me mirembajtjen e kanaleve vaditese 

dhe kulluese, duke planifikuar edhe fondet perkatese per kete institucion.Burimi I financimit 

te ketyre fondeve do te jete granti specific I akorduar me ligjin e buxhetit 2016 dhe te 

ardhurat e Bashkise Shkoder. 

 Me fondin prej 10 milione leke, te vene ne dispozicion me  VKM nr.90,dt.4.2.2016 per 

rikonstruksionin e kanaleve te ujitjes eshte percaktuar segmenti ku do te nderhyhet, 

meqenese vlera e plote e projektit eshte 125 milione.  

Eshte kryer procesi I prokurimit dhe lidhkes kontrates. 

 

 Jemi ne proces prokurimi per fondet e transfertës specifike për ujitjen dhe kullimin dhe 

fondet e miratuara nga buxheti i bashkisë për mirëmbajtjen e kanaleve vaditëse 

 Jane kryer pagesat për ish punonjësit e Bordeve të Kullimit per muajin Dhjetor dhe Janar me 

daten 19.02.2016, pasi shkresa e transferimit te punonjesve nga Bordi Rajonal I Kullimit ka 

ardhe ne Bashkine Shkoder me daten 18.02.2016.  

Me email te ardhur nga AZRT te dates 19.02.2016, per pezullimin e transferimit te 

personelit, jane anulluar pagesat e muajit janar. Me shkresen nr 2571, date 03.03.2016” 

Informacion mbi pezullimin e procesit te transferimit te punonjesve te Bordit te Kullimit tek 
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Bashkia” kemi vene ne dijeni Bordin Rajonal te Kullimit Lezhe, dhe Prefektin e Qarkut 

Shkoder per proceduren e ndjekur. 

Pas shkreses tuaj tnr 225/1, date 16.03.2016, ardhe ne Bashkine Shkoder me daten 

21.03.2016,  jemi ne proces shqyrtimi te listes se sjelle nga AZRT. 

 

Ujësjellësat 

 Bashkia Shkoder, ne zbatim te VKM-se nr 63, date 27.01.2016 “ Per riorganizimin e 

operatoreve qe ofrojne sherbimin me uje…….” ka ngritur grupin e punes me Urdherin nr 85, 

date 04.03.2016, per marrjen ne dorezim te aktiveve te qendrueshme e qarkulluese te  

Ujesjellesit Fshat….  

Me korespondence te vazhdueshme  me Ujesjellesin Fshat sh.a, eshte kerkuar fillimi i 

zbatimit te VKM 63. Dhe eshte ndjeke e gjithe procedura. 

Eshte perfunduar procesi i marrjes ne dorezim i ujesjellesave ne NJA Berdice,  

Jane ne process marrjes ne dorezim ujesjellesat ne NJA Ana Malit, Rrethina, (Zues, Zogaj). 

 

Me shkresen nr 2390, date 29.02.2016, drejtuar Ujesjelles Fshat sh.a, kemi kerkuar 

ndryshimin e grafikut te dorezimit te ujesjellesave duke vene prioritet dorezimin e 

Ujesjellesit Velipoje, si zone turistike per marrjen e masave urgjente per pergatitjen e sezonit 

turistik. 

Me shkresen nr 120, date 04.03.2016 te Ujesjelles Fshat sh.a eshte shprehur gatishmeria e 

fillimit te dorezimit , pas mbylljes se bilancit te vitit 2015. 

Me shkresen tone nr 3292, date 23.03.2016, drejtuar Ministrise se Transportit dhe 

Infrastruktures dhe Drejt Pergj Ujesj Kanalizime, kemi informuar ne lidhje me procedurat e 

fillimit te transferimit dhe kemi kerkuar qe te nderhyhet nga ana e tyre per percaktimin e 

grafikut te dorezimeve sipas kerkeses tone.  

 Eshte miratuar statuti I ri I sh.a Ujesjellesit sipas standardit qe ka parashikuar vkm nr. 63, 

datë 27.1.2016. “Për riorganizimin e operatorëve. që ofrojnë shërbimin e furnizimit. me ujë të 

pijshëm, grumbullimin…..” me Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.:28 Dt.:  01.06.2016 

Bujqësia 

Organizimi i punës nga bashkia për Regjistrimin e akteve të marrjes së tokes 

në pronësi, në zbatim te VKM nr. 994, dt.09.12.2015: 

 Eshte evidentuar gjendja  e plotesimit te  AMTP  ne  cdo njesi nepermjet informacioneve 

Zyrtare dhe takimeve  e  kontakteve  ne  Njesi..Jane  pa plotesuar pjeswrisht AMTP nw 

Nj.AShalw fshatrat5 fshatra, Gimaj,Lotaj,Vuksanaj,Abat.Lekaj; Nj.A, Shosh,janw plotwsuar 

vetem ne tre fshatra: Nj A Pult,4 fshatra ,Plan,Xhan,Brucaj,Gjuraj:  Ne Nj.A rrethina jane  

162 kerkesa  per te cilat ka filluar procedura dhe ka arritur deri te Plotesimi  me  Harta  

1:2500  , detyre ligjore kjo e  ZRRPP  Shkoder. Megjithe kerkesat e vazhdueshme, kontaktet 

direkte, kerkesen pranw Zyyres qendorre te Rregjistrimit, akoma nuk wshtw realizuar paisja 

me hartat e kerkuara. 

 Ne  komunen Dajç jane pa plotesuar te gjitha AMTP ne fshatinPentar , ne  fshatin Mushan 

jane 34 cope AMTP per te cilat ka nje  procedure  te plotesuar por te  pa perfunduar. 
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 Ne  Komunen Velipoje rezulton se jane me shume problem  AMTP  fshati Reçi  I  Ri dhe 

Fshati Sektor. Ne keto fshatra rezulron se ka plotesime te AMTP te perseritura. Me vendim 

teProkurorise Prane Gjykatws tw shkalles Parw Shkodwr datw 19.2.2016  ka vendosur 

sekuestrimin e te gjitha AMTP te fshatrave Sektor-Velipojw,Reci I Ri,Pulaj-Plazh, 

sektoriVilun,dhe fshati Rrjoll.Kopja e ketyre dokumentave eshte dorzuar me process Verbal 

date 10.03.2016  nga Bashkija Shkoder. 

 Ne  Njesite   Ana  Malit, Berdice ,Guri  I  Zi , Postribe jane plotesuar  AMTP  duke  

perjashtuar ndonje familje te veçante por qw deri tani nuk ka kerkesa per aplikim. 

 Me  date  03.12.2015  kemi bere takimin  me  Administratore dhe specialistet qe jane marre 

me  pronat  , ne te cilat kemi paraqitur  , bazen ligjore, detyrimin ligjor, procedure  e 

plotesimit    AMTP   deri  me  30 qershor  2016. 

 Kemi marre takim  ne   7(shtate)  Njesi duke  sqaruar dhe kerkuar plotesimin  e kesaj detyre.  

 Njesia Dajç ka nxjerre  listen e  familjeve perfituese te fshatit Pentar por akoma nuk eshte 

publikuar dhe akoma s’ka filluar procedurat e plotesimit te AMTP . 

 

 Bashkia Shkoder, ne strukturen e saj Brenda Drejtorise se Bujqesise, ka ngritur sektorin e 

AMTP-ve, I cili ndjek te gjithe procesin sipas ligjit. 

Ne te gjitha Nja-te jane shperndare posterat, fletepalosjet. 

Bashkëpunimi me ZVRPP  

Nga Zyra qendrore    e  ZRPP  Tirane dhe   Shkoder  me  Shkrese Zyrtare  nr  

10897 date  24/11/2015  kemi kerkuar plotesimin sipas detyrimitl igjor  me  

Harta  1: 2500  ne  fshatrat ku eshte bere rregjistrimi fillestar.Deri tani kjo 

nuk eshte plotesuar duke  u  bere pengese  ne  vazhdimin   e proçedures. 

 Per  kete qellim dy  here  kemi kontaktuar direkt  me  Drejtorin dhe specialistet  e ZRPP  

Shkoder. 

 Kemi kontaktuar per te bashkepunuar   me Komisionin  Vendor  te Verifikimit te Titujve te 

pronesise ku kemi gjetur gatishmerine  per  bashkepunim, 

 Shume  intensive eshte ardhja e praktikave  per ti derguar  ne  ZRPP  per rregjistrim. Deri 

tani kane ardhur 235 praktika ,nga te cilat 180 kane marre pergjigjen . 

 Per  rastet qe  ZRPP    kerkohen domosdoshmerisht konfirmimi nga Bashkia behet verifikimi 

dhe plotesojme dokumentacionin percjelles. 

Administrimi pyjeve dhe organizimi i punës 

 Bashkia Shkodër ne  Strukturën Organizative, ka ngritur  Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe 

Administrimit të Ujrave. Kjo drejtori ka në përbërjen e saj edhe Sektorin e Administrimit 

/menaxhimit të Pyjeve/kullotave i cili ka në vartësi dy zyra , atë të menaxhim/administrimit 

të pyjeve dhe atë të Kadastrës pyje,kullota. Kjo drejtori përbëhet nga një personel prej 7 

personash. 

 Bashkia Shkoder me Urdherin nr 14, date19.01.2016 ka krijuar institucionin “ Drejtoria e 

Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjore” Brenda te cilit eshte sektori i pyjeve me 6 persona , I cili 

do te merret me vrojtimin dhe ruajtjen e pyjeve. 
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 Punonjesit e transferuar jane paguar ne kohe si per muajin dhjetor ashtu edhe ne vazhdim. 

Arsimi Parashkollor 

 Nga transferimi i punonjësve te arsimit parashkollor (kopshtet e fëmijëve), edukatorë dhe 

punonjës në Qendrat Kulturore të Fëmijëve shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 

9-vjecar (Parashkollori +  Qendrat Kulturore), problem eshte mungesa e fondit te  pagave 

dhe sigurimeve shoqerore me shumen totale prej 7,431 mije leke. 

 Nga transferimi I punonjesve te shërbimeve mbështetëse, Arsimi i Mesëm problem eshte 

mungesa e fondit te pagave dhe sigurimeve shoqerore eshte ne shumen 2,078 mije leke. 

 Me shkresen nr 343, date 15.01.2016 te Ministrise se arsimit drejtuar Bashkise Shkoder dhe 

Drejtorise Arsimore Rajonale, ne zbatim te VKM-se nr 1102, date 28.12.2015 jemi njoftuar 

per kalimin e kompetences ne pagesen e transportit te punonjesve arsimore qe punojne 

dhe te nxenesve qe mesojne jashte vendbanimit.Ne kete shkrese cilesohet qe Drejtoria 

Arsimore duhet te na vinte ne dispozicion cdo muaj numrin  e punonjesve dhe nxenesve qe 

perfitojne nga ky sherbim. 

Eshte realizuar procesi I pagesave per muajt janar-Prill 2016. 

Procesi I prokurimit te ketij sherbimi eshte ne vazhdim, pasi ka deshtuar procedura e pare. 

Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi 

 Bashkia Shkoder me Urdherin nr 13, date19.01.2016 ka krijuar institucionin “ Drejtoria e 

Emergjencave Civile, Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimie” i cili ne perberje te tij ka edhe 

sektorin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimi 

 Bashkia Shkodër në zbatim të shkreses se Ministrise se Puneve te Brendshme nr.04. date 

05.01.2016”Per kalimin e dokumentacionit te pageses se personelit dhe te inventarit te 

aktiveve te sherbimit Zjarrfikes prane Njeseive te Qeverisjes Vendore” ka ngritur grupin e 

punës me Urdhërin e Brendshëm nr. 4 datë 12.01.2016  

 

Me date 11.03.2016, Prefektura Shkoder ka derguar prane Bashkise Shkoder shkresen nr.221 

date 08.03.2016 mbi ”Kalimin e dokumentacionit te inventareve te Aktiveve te Qendrueshme 

e Qarkulluese ne Administrim te Sherbimit  Zjarrfikes” 

 

 


