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 “ KONSULTIM PUBLIK ME 
PROJEKT BUXHETIN 2020 DHE INVESTIMET E PRITSHME

 
Bazuar në Ligjin Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1.2 a), c), neni 16 pika 
1, neni 18, neni 54 shkronja e), si 
Konsultimin Publik”, Bashkia Skrapar organizoi sot
ambientet e Bashkisë Skrapar konsultimin publik mbi “
pjesëmarrjen e banorëve të qytetit Çorovodë

 
Takimi nisi në orën 11:05 

 
z. Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë

Përshëndetje! Ju falenderoj që jeni në këtë dëgjesë publike që organizon bashkia për çështje që 
kanë të bëjnë me përgatitjen e Buxhetit 2020, ju kërkoj edhe ndjesë se është pak ftohtë por këto 
kushte kemi. Në kuadër të përgatitjes së Buxhetit për vitin e ardhshëm Bashki
sërë dëgjesash kemi organizuar një sërë dëgjesash në një nga sallat e bashkisë 
Vogël por kemi organizuar dhe dëgjesa me njësitë administrative të Skraparit nga e cila kemi 
marrë mendime nga banorët e komunitetit, nga shtres
këtë buxhet në përputhje me aq buxhet sa na ka dhene qeveria por edhe me të ardhurat që mund 
të realizoj bashkia nga të ardhurat e saj. Duke ju falenderuar edhe një herë për pjesëmarrjen dhe 
për kohën dhe interesin që i kushtoni aktiviteteve që bën bashkia ja jap fjalën së pari Sabri 
Alimadhit dhe njëherësh që ju të njiheni shkurtimisht me disa taksa dhe tarifa që prekin familjet 
tuaja dhe pastaj si pjesë e dytë të prezantojmë disa projekte prioritare që ka ndërmend 
zhvilloj, jo domosdoshmërisht do të ndodhin këtë vit por e parë si pjesë e buxhetit afatmesëm që 
përfshin projektet e ardhshme për këtë bashki. Ndaj pa humbur kohë ja jap fjalën z.Sabri 
Alimadhi i cili është edhe specialist i fushës por edhe për
Bashkinë e Skraparit për të vijuar më pas me një prezantim që do shikoni projektet prioritare. Ju 
faleminderit! Sabri fjala është për ju.

 

z.Sabri Alimadhi (Përgjegjës i Sektorit të Tatim 
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KONSULTIM PUBLIK ME BANORËT E KOMUNITETIT ÇOROVODË PËR 
PROJEKT BUXHETIN 2020 DHE INVESTIMET E PRITSHME

Bazuar në Ligjin Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1.2 a), c), neni 16 pika 
1, neni 18, neni 54 shkronja e), si dhe referuar Ligjit Nr.146/2014, “Për Njoftimin dhe 

ultimin Publik”, Bashkia Skrapar organizoi sot, e premte15nëntor 201
ambientet e Bashkisë Skrapar konsultimin publik mbi “ProjektPaketën Fiskale 2020

banorëve të qytetit Çorovodë në Skrapar. 

Kryetar i Bashkisë):  

Ju falenderoj që jeni në këtë dëgjesë publike që organizon bashkia për çështje që 
kanë të bëjnë me përgatitjen e Buxhetit 2020, ju kërkoj edhe ndjesë se është pak ftohtë por këto 
kushte kemi. Në kuadër të përgatitjes së Buxhetit për vitin e ardhshëm Bashkia ka ndërmarrë një 
sërë dëgjesash kemi organizuar një sërë dëgjesash në një nga sallat e bashkisë 
Vogël por kemi organizuar dhe dëgjesa me njësitë administrative të Skraparit nga e cila kemi 
marrë mendime nga banorët e komunitetit, nga shtresat e interesuara se cfare do të bëjmë me 

në përputhje me aq buxhet sa na ka dhene qeveria por edhe me të ardhurat që mund 
të realizoj bashkia nga të ardhurat e saj. Duke ju falenderuar edhe një herë për pjesëmarrjen dhe 

që i kushtoni aktiviteteve që bën bashkia ja jap fjalën së pari Sabri 
Alimadhit dhe njëherësh që ju të njiheni shkurtimisht me disa taksa dhe tarifa që prekin familjet 
tuaja dhe pastaj si pjesë e dytë të prezantojmë disa projekte prioritare që ka ndërmend 
zhvilloj, jo domosdoshmërisht do të ndodhin këtë vit por e parë si pjesë e buxhetit afatmesëm që 
përfshin projektet e ardhshme për këtë bashki. Ndaj pa humbur kohë ja jap fjalën z.Sabri 
Alimadhi i cili është edhe specialist i fushës por edhe përgjegjës i sektorit të tatim taksave në 
Bashkinë e Skraparit për të vijuar më pas me një prezantim që do shikoni projektet prioritare. Ju 
faleminderit! Sabri fjala është për ju. 

z.Sabri Alimadhi (Përgjegjës i Sektorit të Tatim – Taksave ) 
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BANORËT E KOMUNITETIT ÇOROVODË PËR 
PROJEKT BUXHETIN 2020 DHE INVESTIMET E PRITSHME ”  

Bazuar në Ligjin Nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 9 pika 1.2 a), c), neni 16 pika 
“Për Njoftimin dhe 
2019 ora 11:00 në 

Paketën Fiskale 2020” me 

Ju falenderoj që jeni në këtë dëgjesë publike që organizon bashkia për çështje që 
kanë të bëjnë me përgatitjen e Buxhetit 2020, ju kërkoj edhe ndjesë se është pak ftohtë por këto 

a ka ndërmarrë një 
sërë dëgjesash kemi organizuar një sërë dëgjesash në një nga sallat e bashkisë me Biznesin e 
Vogël por kemi organizuar dhe dëgjesa me njësitë administrative të Skraparit nga e cila kemi 

at e interesuara se cfare do të bëjmë me 
në përputhje me aq buxhet sa na ka dhene qeveria por edhe me të ardhurat që mund 

të realizoj bashkia nga të ardhurat e saj. Duke ju falenderuar edhe një herë për pjesëmarrjen dhe 
që i kushtoni aktiviteteve që bën bashkia ja jap fjalën së pari Sabri 

Alimadhit dhe njëherësh që ju të njiheni shkurtimisht me disa taksa dhe tarifa që prekin familjet 
tuaja dhe pastaj si pjesë e dytë të prezantojmë disa projekte prioritare që ka ndërmend bashkia të 
zhvilloj, jo domosdoshmërisht do të ndodhin këtë vit por e parë si pjesë e buxhetit afatmesëm që 
përfshin projektet e ardhshme për këtë bashki. Ndaj pa humbur kohë ja jap fjalën z.Sabri 

gjegjës i sektorit të tatim taksave në 
Bashkinë e Skraparit për të vijuar më pas me një prezantim që do shikoni projektet prioritare. Ju 
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Shkurt pak për paketa fiskale e viti 2020 lind si domosdoshmëri e rregullimit të paketës duke u 
mbështetur në aktet ligjore  dhe nënligjore të cilat mbështetemi për paketën njëkohësisht për tu 
bërë sa më e kuptueshme sa më e lehtë 
taksapaguesin. Shkurt baza e Paketës fiskale e vitit 2020 është paketa ekzistuese, jemi 
mbështetur në paketën ekzistuese Ne kemi bërë disa ndryshime në formatim dhe disa ndryshime 
në tarifa që do të sjellim pak më poshtë. Paketa fiskale 
taksat vendore që janë të përcaktuara me ligj. Ato që na ka lejuar ligji për Qeverisjen Vendore 
dhe Financat Vendore ne kemi miratuar nivelin e taksës së ndërtesës ndryshime plus minus, 
taksë e cila është miratuar nga Kë
kemi organizuar siç e tha edhe Kryetari ne kemi bërë një dëgjesë dhe e sqaruam. Mbetemi 
kryesisht tek Taksat familjare e pamë të arsyeshme të mbeten në të njëjtin nivel që kanë qënë. 
(Për familjet në përgjithësi). Taksa e pastrimit ka qënë 1200 lekë dhe mbetett e njëjtë 1200 lekë 
ndërsa për veteranë, ndihmë ekonomike, invalidë mbetet 400 lekë për familje, pra nuk kemi bërë 
ndryshime të taksës. Ne kemi një projekt zvicerian për Menaxhimin e Mbetj
një kosto, mbase për 2020 do mbetet e njëjtë nëse nuk fillon 
tarifat vendosen ligjit pët Tarifat Vendore është e përcaktuar se Niveli i tarifave të jetë i barabartë 
me ato që harxhon bashkia pra ...

z. Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë): 

Të ndërpres pak... Duhet  të dini që projekti zvicerian në të cilin Bashkia e Sskraparit është pjesë 
por edhe Bashkitë e qarkut Berat në finalen e tij
Corovodes dhe njësive  përreth të mos administrohen si sot por 
madh midis Beratit dhe Kuçovë
përveç kostos ka edhe një impakt social për njerë
gjëra të tilla dhe kemi një mjedis të pastë
parë do të jepet do të jetë përmirësimi i kë
projektit zvicerian, dje kemi patur edhe 
urbane që ne hedhim, të mos hidhen si sot
landfillin e madh që 2023 është i finalizuar. Ne nuk jemi ende në gjendje të themi sesa do jetë
kostoja, por duam t’ju themi që duke filluar që
një kosto shtesë, për shkak se projekti vet
qeveria zviceriane... por në fund t
kapacitetet teknike, njerëzore por duhet t
sesa është por aman nëse e keni ndjekur p
nëBashkinë e Korçës, aty është ndërtuar njëpikë e madhe 
apo s’duam ne, në fund të fundit unë e quaj një gjë të mirëqë do të
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keta fiskale e viti 2020 lind si domosdoshmëri e rregullimit të paketës duke u 
mbështetur në aktet ligjore  dhe nënligjore të cilat mbështetemi për paketën njëkohësisht për tu 
bërë sa më e kuptueshme sa më e lehtë lehtësisht e asimilueshme si për biznesin 

Shkurt baza e Paketës fiskale e vitit 2020 është paketa ekzistuese, jemi 
mbështetur në paketën ekzistuese Ne kemi bërë disa ndryshime në formatim dhe disa ndryshime 
në tarifa që do të sjellim pak më poshtë. Paketa fiskale përbëhet nga pjessa e parë që merret me 
taksat vendore që janë të përcaktuara me ligj. Ato që na ka lejuar ligji për Qeverisjen Vendore 
dhe Financat Vendore ne kemi miratuar nivelin e taksës së ndërtesës ndryshime plus minus, 
taksë e cila është miratuar nga Këshilli i Bashkisë dhe është funksionale. Tashi për biznesin ne 
kemi organizuar siç e tha edhe Kryetari ne kemi bërë një dëgjesë dhe e sqaruam. Mbetemi 
kryesisht tek Taksat familjare e pamë të arsyeshme të mbeten në të njëjtin nivel që kanë qënë. 

jet në përgjithësi). Taksa e pastrimit ka qënë 1200 lekë dhe mbetett e njëjtë 1200 lekë 
ndërsa për veteranë, ndihmë ekonomike, invalidë mbetet 400 lekë për familje, pra nuk kemi bërë 
ndryshime të taksës. Ne kemi një projekt zvicerian për Menaxhimin e Mbetjeve normalisht ka 
një kosto, mbase për 2020 do mbetet e njëjtë nëse nuk fillon por në 2021 ky projekt sipas ligjit 

ligjit pët Tarifat Vendore është e përcaktuar se Niveli i tarifave të jetë i barabartë 
me ato që harxhon bashkia pra ... 

Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë):  

Të ndërpres pak... Duhet  të dini që projekti zvicerian në të cilin Bashkia e Sskraparit është pjesë 
Berat në finalen e tij parashikon që mbetjet urbane në

rreth të mos administrohen si sot por mendojme të ngrihet një
madh midis Beratit dhe Kuçovës. Janë ende ne negociata pasi ndërtimi i një

ç kostos ka edhe një impakt social për njerëzit. Shyqyr zotit ne jemi pak larg 
gjëra të tilla dhe kemi një mjedis të pastër. Mendohet se sipas fazave që do eci ky projekt gjëja e 
parë do të jepet do të jetë përmirësimi i kësaj fushe së mbetjeve që ne kemi sot

dje kemi patur edhe një takim me nje projekt gjerman në mënyre që mbetjet 
mos hidhen si sot, por të selektohen, të diferencohen, të transportohen në

që 2023 është i finalizuar. Ne nuk jemi ende në gjendje të themi sesa do jetë
u themi që duke filluar që nga 2021 duhet të jemi të përgatit

r shkak se projekti vetë në vetvete në thelb, pavarësisht se ai financohet nga 
fund të fundit në jemi këtu, Zvicra n’a jep dor

zore por duhet të jemi ne t’a vazhdojmë. Sot s’jemi në
se e keni ndjekur përmes televizorit një gjë e tillë ka ndodhur edhe 

, aty është ndërtuar njëpikë e madhe e trajtimit të mbetjeve urbane. Duam 
ë fund të fundit unë e quaj një gjë të mirëqë do të ndodhi edhe me 

mail: info@bashkiaskrapar.gov.al Faqe2 

keta fiskale e viti 2020 lind si domosdoshmëri e rregullimit të paketës duke u 
mbështetur në aktet ligjore  dhe nënligjore të cilat mbështetemi për paketën njëkohësisht për tu 

si për biznesin ashtu edhe për 
Shkurt baza e Paketës fiskale e vitit 2020 është paketa ekzistuese, jemi 

mbështetur në paketën ekzistuese Ne kemi bërë disa ndryshime në formatim dhe disa ndryshime 
ëhet nga pjessa e parë që merret me 

taksat vendore që janë të përcaktuara me ligj. Ato që na ka lejuar ligji për Qeverisjen Vendore 
dhe Financat Vendore ne kemi miratuar nivelin e taksës së ndërtesës ndryshime plus minus, 

shilli i Bashkisë dhe është funksionale. Tashi për biznesin ne 
kemi organizuar siç e tha edhe Kryetari ne kemi bërë një dëgjesë dhe e sqaruam. Mbetemi 
kryesisht tek Taksat familjare e pamë të arsyeshme të mbeten në të njëjtin nivel që kanë qënë. 

jet në përgjithësi). Taksa e pastrimit ka qënë 1200 lekë dhe mbetett e njëjtë 1200 lekë 
ndërsa për veteranë, ndihmë ekonomike, invalidë mbetet 400 lekë për familje, pra nuk kemi bërë 

eve normalisht ka 
ky projekt sipas ligjit 

ligjit pët Tarifat Vendore është e përcaktuar se Niveli i tarifave të jetë i barabartë 

Të ndërpres pak... Duhet  të dini që projekti zvicerian në të cilin Bashkia e Sskraparit është pjesë 
parashikon që mbetjet urbane në qytetin e 

mendojme të ngrihet një landfill i 
ë landfilli të tillë 

zit. Shyqyr zotit ne jemi pak larg nuk na prekin 
sipas fazave që do eci ky projekt gjëja e 

ne kemi sot, ku përveç 
ë mënyre që mbetjet 
, të transportohen në 

që 2023 është i finalizuar. Ne nuk jemi ende në gjendje të themi sesa do jetë 
duhet të jemi të përgatitur që do të ketë 

sisht se ai financohet nga 
a jep dorën e parë për 

ë gjendje të themi 
ka ndodhur edhe 

mbetjeve urbane. Duam 
ndodhi edhe me Bashkine e 
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Skraparit por edhe me Qarkun e 
sfidë e madhe që ndodh në gjith
ambjentin.  

z.Sabri Alimadhi (Përgjegjës i Sektorit të Tatim 

Gjithashtu edhe afati i pagesës do t
paguhet brenda 31 dhjetorit. Ne 
familjarët të nxiten më shumë dhe t
bashkitë e tjera e kanë me shpejt
në 31 tetor. Gjithashtu ju vëmë në dijeni se bashkë me paketën fiskale do të
i mbledhjes së detyrimeve ku duhet të zbatojme ligjin. Të gjithë subjektet që shkelin afatin ligjor 
do të aplikohet kamatëvonesa pas 31 tetorit
pagesen ke kamatë, kështu që kjo gjë nuk do të tolerohet. Në
gjitha. Kushdo nga subjektet ka të drejtë
ne mund të bëjme gabime. Sidomo
të them se arketimi deri tani është në nivele të kë
tëprapambetura të papaguara, ne nxisim të

z. Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë): 

Nëse keni ndonjë pyetje, ndonjë 
Atëhërë nëse nuk ka, kalojmë në 
e këtyre projekteve kanë qënë të administratë
prezantoj, drejtori i planifikimit të territorit në monitor për ju. Altin mund të
 
z. Altin Lamçe ( Drejtori i Planifikim Territorit në Bashkinë Skra par):

Përshëndetje të gjithëve, Siç e tha Kryetari ky prezant
fazën e zbatimit, të cilet janë sfidë pë
të ardhura për t’u implementuar. 
tëriparohen rregullohen dhe kjo dëgjesë këtë

Nëkëtëprezantim, jepetnjëpanoramë e përgjithshme, e 
projektevetëinvestimeveqëkanëdispozicionBashkiaSkrapar, tëcilëtjanëtëplotësuarderinëfazën e 
projektzbatimit.Prajanëtëgatshëmpërimplementimnërasttëalokimittëfondevepërkëtoprojekte

SHUMA TOTALE E PROJEKTEVE:  2,130,118,484 LEKË

 
 
 
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA SKRAPAR 

Rruga: “Pasho Hysi”, Lagjia: “Çlirimi”, Çorovodë, Skrapar Kod Postar 5401 Telefon: +35531222512 e-mail: info@bashkiaskrapar.gov.al

arkun e Beratit. Duhet te dini se trajtimi i mbetjeve urbane 
gjithë botën. Transferimi i mbetjeve urbane ka nj

z.Sabri Alimadhi (Përgjegjës i Sektorit të Tatim – Taksave ) 

s do të ndryshoj. Nuk na duket e arsyeshme që taksa e pages
 mendojme se afati do spostohet në 31 tetor,me q

dhe të mos i lënë detyrimet për fund vitin. Nga eksperiencat e tjera 
me shpejt këtë afat, në gjashtë mujorin e parë madje, ne kemi propozuar
u vëmë në dijeni se bashkë me paketën fiskale do të mir

i mbledhjes së detyrimeve ku duhet të zbatojme ligjin. Të gjithë subjektet që shkelin afatin ligjor 
vonesa pas 31 tetorit, do aplikohet kamata 0.06%  Ngado

ke kamatë, kështu që kjo gjë nuk do të tolerohet. Në paketën fiskale janë parashikuar të
itha. Kushdo nga subjektet ka të drejtë edhe te ankimohet apo apeloj vendimet tona pasi edhe 

jme gabime. Sidomos me taksen e ndertesës. Këto kisha për paketen fiskale. Dua 
të them se arketimi deri tani është në nivele të kënaqshme. Ka shume familjare që kanë

, ne nxisim të kryehen pagesat. 

z. Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë):  

 gjë për t’u sqaruar. Në thelb nuk ka ndonjë ndryshim thelbesor. 
 pikën e prezantimit të disa prej projekteve prioritare. Një pjesë 

e këtyre projekteve kanë qënë të administratës së mëparshme si dhe disa projekte të tjera që
, drejtori i planifikimit të territorit në monitor për ju. Altin mund të fillosh.

( Drejtori i Planifikim Territorit në Bashkinë Skra par):  

e tha Kryetari ky prezantim lidhet me disa projekte të plota deri ne 
, të cilet janë sfidë për Bashkinë Skrapar ku do mundohet për të gjetur fonde apo 
u implementuar. Çdo projekt deri në fazën kur lidhen kontratat kanë

rregullohen dhe kjo dëgjesë këtë synon. Kjo është lista e Projekteve.

Nëkëtëprezantim, jepetnjëpanoramë e përgjithshme, e 
projektevetëinvestimeveqëkanëdispozicionBashkiaSkrapar, tëcilëtjanëtëplotësuarderinëfazën e 
projektzbatimit.Prajanëtëgatshëmpërimplementimnërasttëalokimittëfondevepërkëtoprojekte

SHUMA TOTALE E PROJEKTEVE:  2,130,118,484 LEKË 
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eratit. Duhet te dini se trajtimi i mbetjeve urbane është një 
n. Transferimi i mbetjeve urbane ka një impakt për 

taksa e pagesës të 
me qëllim që edhe 

r fund vitin. Nga eksperiencat e tjera 
këtë afat, në gjashtë mujorin e parë madje, ne kemi propozuar 

miratohet edhe plani 
i mbledhjes së detyrimeve ku duhet të zbatojme ligjin. Të gjithë subjektet që shkelin afatin ligjor 

Ngado po u vonove 
tën fiskale janë parashikuar të 

edhe te ankimohet apo apeloj vendimet tona pasi edhe 
me taksen e ndertesës. Këto kisha për paketen fiskale. Dua 

Ka shume familjare që kanë detyrime 

’u sqaruar. Në thelb nuk ka ndonjë ndryshim thelbesor. 
teve prioritare. Një pjesë 

dhe disa projekte të tjera që do ti 
fillosh. 

disa projekte të plota deri ne 
ar ku do mundohet për të gjetur fonde apo 

ontratat kanë mundësi 
lista e Projekteve. 

Nëkëtëprezantim, jepetnjëpanoramë e përgjithshme, e 
projektevetëinvestimeveqëkanëdispozicionBashkiaSkrapar, tëcilëtjanëtëplotësuarderinëfazën e 
projektzbatimit.Prajanëtëgatshëmpërimplementimnërasttëalokimittëfondevepërkëtoprojekte 
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Nëpërmjetkëtijprezantimi, synohetqëtëjepetinformacion i mjaftueshëmpërpublikun, 
përsecilinngaprojektet e investimeve, nëmë

� Caktimin e renditprioritartëinvestimeve
� Përmirësiminapondryshimin e njëprojektitëcaktuar.

� Rehabilitimi i ujësjellësit të qytetit Çorovodë dhe fshatrave Çerenishtë dhe Sharovë
 528,396,545 lekë 

� Rikualifikim i qëndrëssë qytetit të Çorovodës (faza II)
 319,329,329 lekë 

� Ndërtim i tregut të ri Bashkia Skrapar
 83,000,000 lekë 

� Rikonstruksion i fasadave të disa pallateve në Çorovodë
 80,159,536 lekë 

� Punime restauruese te salles se Teatrit Çorovode
 20,238,955 lekë 

� Hapësirë  rekreative në  lagjen 5 shtatori Çorovodë
 20,232,175 lekë 

� Sistemim dhe rijetëzim i qendrës Bogovë dhe rruga lidhëse për tek Ujvara
 156,849,088 lekë 

� Sistemimi i lumit të Çorovodës Skrapar
 500,820,855 lekë 

� Rikonstruksion për shtrim me pllaka guri dhe asfaltim Rruga e Dëshnorëve
 118,016,278 lekë 

� Rehabilitimi i kanalit ujitës Vëndreshë (dega e majtë + e djathtë) faza II
 41,108,688 lekë 

� Kanali ujitës Therepel  
 23,747,861 lekë

� Ndërtimi i K.U.Z. Bogovë
 54,741,181 lekë 
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Nëpërmjetkëtijprezantimi, synohetqëtëjepetinformacion i mjaftueshëmpërpublikun, 
përsecilinngaprojektet e investimeve, nëmënyrëqëtëkrijohetnjëgjykimsamë i saktëlidhur me:

Caktimin e renditprioritartëinvestimeve 
Përmirësiminapondryshimin e njëprojektitëcaktuar. 

Rehabilitimi i ujësjellësit të qytetit Çorovodë dhe fshatrave Çerenishtë dhe Sharovë
 

qëndrëssë qytetit të Çorovodës (faza II)   
 

Ndërtim i tregut të ri Bashkia Skrapar     

Rikonstruksion i fasadave të disa pallateve në Çorovodë   

Punime restauruese te salles se Teatrit Çorovode    

Hapësirë  rekreative në  lagjen 5 shtatori Çorovodë    

Sistemim dhe rijetëzim i qendrës Bogovë dhe rruga lidhëse për tek Ujvara
 

Sistemimi i lumit të Çorovodës Skrapar     
 

për shtrim me pllaka guri dhe asfaltim Rruga e Dëshnorëve
 

Rehabilitimi i kanalit ujitës Vëndreshë (dega e majtë + e djathtë) faza II 

      
lekë 

Ndërtimi i K.U.Z. Bogovë       
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Nëpërmjetkëtijprezantimi, synohetqëtëjepetinformacion i mjaftueshëmpërpublikun, 
nyrëqëtëkrijohetnjëgjykimsamë i saktëlidhur me: 

Rehabilitimi i ujësjellësit të qytetit Çorovodë dhe fshatrave Çerenishtë dhe Sharovë

 

  

 

 

 

Sistemim dhe rijetëzim i qendrës Bogovë dhe rruga lidhëse për tek Ujvara 

  

për shtrim me pllaka guri dhe asfaltim Rruga e Dëshnorëve 
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� Ndërtimi i K.U.Z. Çerenisht
 24,605,696 lekë 

� Ndërtimi i K.U.Z. Çepan 
 25,351,023 lekë 

� Ndërtimi i K.U.Z. Radësh
 99,910,456 lekë 

� Ndërtimi i K.U.Z. Vërzhezhë
 33,610,818 lekë 

( Fillon në paraqitje grafike prezantimi i

 
z. Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë): 

Ne kontaktet qe kemi patur ne kete studio ne parashikojme qe nderhyrja te behet qe tek Ura e 
Spitalit, Ura qe paraqet rrezikshmeri sot te pakten ne ato trotuare te ngushta qe ka te jene te 
mbrojtura me mbrojtese anesore per kalimtaret dhe projekti parashikon qe ajo pjesa ku sot jane 2 
cezma dhe siper nje magazine te vjeter te behet si diska qe i parangjet hyrjes se Permetit. Eshte 
nje transformim total i asaj zone nese do te ishte per te ber
Dmth jemi duke kerkuar dicka shumerrenjesore si nje hyrje e nje qyteti te ri. Jane disa ndertime 
qe ne jemi duke verifikuar statusin ligjor. Eshte nje projekt qe nuk dua te them se ky eshte gabim 
pro mendojme per nje hapesire rekreative per te gjitha moshat, te rinje, pleq, te moshuar kende 
lojrash shume gjeleberim. Sapo ta kemi gati do ta prezantojme ate projekt qe ta njohini ajo qe 
dua tju them se Bashkia Do aplikoj  ne nje organizate te huaj per kete projekt pasi 
pamundur te aplikojme nga buzxheti i shettit , ajo ka aplikuar ne disa projekte sic edhet shkolla 
zylyftar veleshnja apo projekte per gjate kanioneve, shpresojme qe me nje arsyetim te mire ne te 
mund ta bejme kete gje. Nese ka ndonje gje prioritare
duhet te jete prioritar. Dua te them
qe jane punime specifike shume punime nese do jemi serisht jane se aty ku ndodhemi sot eshte 
se kemi marre garancine e berjes se ujesjellesit mirepor 
disa vonesa ne berjen e projekteve te tjera pasi ne nuk duam qe te asfaltojme rruge dhe pastaj te 
fillojme te prishim ato nga e para. Por projekti i 5 shtatorit nuk ndikohet 

(Vijon prezantimi ne PowerPoint i Projekteve ) 

z. Asqeri Hasa (pensionist) 
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Ndërtimi i K.U.Z. Çerenisht       

       

Ndërtimi i K.U.Z. Radësh       

Ndërtimi i K.U.Z. Vërzhezhë       

( Fillon në paraqitje grafike prezantimi i te gjitha projekteve) 

z. Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë):  

Ne kontaktet qe kemi patur ne kete studio ne parashikojme qe nderhyrja te behet qe tek Ura e 
Spitalit, Ura qe paraqet rrezikshmeri sot te pakten ne ato trotuare te ngushta qe ka te jene te 
mbrojtura me mbrojtese anesore per kalimtaret dhe projekti parashikon qe ajo pjesa ku sot jane 2 
cezma dhe siper nje magazine te vjeter te behet si diska qe i parangjet hyrjes se Permetit. Eshte 
nje transformim total i asaj zone nese do te ishte per te bere fusha keshtu une sdo ta miratoja fare. 
Dmth jemi duke kerkuar dicka shumerrenjesore si nje hyrje e nje qyteti te ri. Jane disa ndertime 
qe ne jemi duke verifikuar statusin ligjor. Eshte nje projekt qe nuk dua te them se ky eshte gabim 

e hapesire rekreative per te gjitha moshat, te rinje, pleq, te moshuar kende 
lojrash shume gjeleberim. Sapo ta kemi gati do ta prezantojme ate projekt qe ta njohini ajo qe 
dua tju them se Bashkia Do aplikoj  ne nje organizate te huaj per kete projekt pasi 
pamundur te aplikojme nga buzxheti i shettit , ajo ka aplikuar ne disa projekte sic edhet shkolla 
zylyftar veleshnja apo projekte per gjate kanioneve, shpresojme qe me nje arsyetim te mire ne te 
mund ta bejme kete gje. Nese ka ndonje gje prioritare per mua si kryetar per vitin 2020ky projekt 
duhet te jete prioritar. Dua te them edhe dicka tjeter qe perjashto projektin e fasadave te pallateve 
qe jane punime specifike shume punime nese do jemi serisht jane se aty ku ndodhemi sot eshte 

rancine e berjes se ujesjellesit mirepor berja e ujesjellesit do na 
disa vonesa ne berjen e projekteve te tjera pasi ne nuk duam qe te asfaltojme rruge dhe pastaj te 
fillojme te prishim ato nga e para. Por projekti i 5 shtatorit nuk ndikohet nga kjo.... vazhdojmë

(Vijon prezantimi ne PowerPoint i Projekteve )  
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Ne kontaktet qe kemi patur ne kete studio ne parashikojme qe nderhyrja te behet qe tek Ura e 
Spitalit, Ura qe paraqet rrezikshmeri sot te pakten ne ato trotuare te ngushta qe ka te jene te 
mbrojtura me mbrojtese anesore per kalimtaret dhe projekti parashikon qe ajo pjesa ku sot jane 2 
cezma dhe siper nje magazine te vjeter te behet si diska qe i parangjet hyrjes se Permetit. Eshte 

e fusha keshtu une sdo ta miratoja fare. 
Dmth jemi duke kerkuar dicka shumerrenjesore si nje hyrje e nje qyteti te ri. Jane disa ndertime 
qe ne jemi duke verifikuar statusin ligjor. Eshte nje projekt qe nuk dua te them se ky eshte gabim 

e hapesire rekreative per te gjitha moshat, te rinje, pleq, te moshuar kende 
lojrash shume gjeleberim. Sapo ta kemi gati do ta prezantojme ate projekt qe ta njohini ajo qe 
dua tju them se Bashkia Do aplikoj  ne nje organizate te huaj per kete projekt pasi eshte e 
pamundur te aplikojme nga buzxheti i shettit , ajo ka aplikuar ne disa projekte sic edhet shkolla 
zylyftar veleshnja apo projekte per gjate kanioneve, shpresojme qe me nje arsyetim te mire ne te 

per mua si kryetar per vitin 2020ky projekt 
qe perjashto projektin e fasadave te pallateve 

qe jane punime specifike shume punime nese do jemi serisht jane se aty ku ndodhemi sot eshte 
berja e ujesjellesit do na influencoj ne 

disa vonesa ne berjen e projekteve te tjera pasi ne nuk duam qe te asfaltojme rruge dhe pastaj te 
nga kjo.... vazhdojmë 
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Ju falenderojme dhe jam krejtesisht dakord me te gjitha keto parashikimet qe keni bere. I degjova 
me vemendje dhe u kenaqa. Por Per aty te verori sikur te nde
veprohet ti merret atij pronarit dhe te behet. Ajo eshte zemra e qytetit te corovodes. 
 
z. Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë): 

Qe tja marresh eshte e pamundur

z. Asqeri Hasa (pensionist) 

Meqe spo ben gje tja marrim 

z. Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë): 

Une kam pyetur shume por ai mur mbajtes i takon bashkise ta bej, cfare ben ai siper edhe 
financim i tij. Une ndertoj nje mur per te mbrojtur qytetin nga lumi atij i duhet nje mur te mbaj 
bazamentin e biznesit.  
 
z. Asqeri Hasa (pensionist) 

Ju faleminderit 

z. Sefedin Methoxha (qytetar): 

Une jam i mendimit qe bashkia eshte nje porte e madhe ku pritet qytetarei, Edhe kjo trasnparence 
e sotme i sherben. Une jam dakord me projektet por do ishte mire te kishim edhe afatet se kur d
behen.  

z. Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë): 

Fondi eshte i frikshem por afatet jane ne varesi te fondit. Qe ta dini fonid eshte i vogel, ne vit ne 
marrim nga qeveria  300 – 400 milion lek te vjetra ne vit kaq marrim. Kete 300 
na duhet ta perdorim me aq nikoqirllek pasi duhet ta perdorime dh te heqim dicka menjane per 
nje qender ditore per te moshurait, per ndonje familje ne nmevoje... keshtu qe me aq lek sa 
marrim do te mbeshtetemi ne zyra te huaja... sot qe po flasim kemi trokitur tek 
per shkak te nje projekti te borxhi 
miratimin nga Ambasada Japoneze per disa gjera qe kane te bejne me pastrimin e qytetit, marrjen 
e disa koshave nje makine pastrimi. Nje projekt tjeter qe e kemi ne konfirmim e siper eshte ai i 
menaxhimit te mbetjeve, po ashtu kemi nga TAP ne
ka nje makine te re zjarrefikse te re juve qe ju duket e re ajo nuk ben asnje lek, ai eshte mall turk 
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Ju falenderojme dhe jam krejtesisht dakord me te gjitha keto parashikimet qe keni bere. I degjova 
me vemendje dhe u kenaqa. Por Per aty te verori sikur te nderhyet nese eshte e mundshme. Te 
veprohet ti merret atij pronarit dhe te behet. Ajo eshte zemra e qytetit te corovodes. 

z. Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë):  

Qe tja marresh eshte e pamundur 

atik Mema (Kryetar i Bashkisë):  

Une kam pyetur shume por ai mur mbajtes i takon bashkise ta bej, cfare ben ai siper edhe 
financim i tij. Une ndertoj nje mur per te mbrojtur qytetin nga lumi atij i duhet nje mur te mbaj 

 

Une jam i mendimit qe bashkia eshte nje porte e madhe ku pritet qytetarei, Edhe kjo trasnparence 
e sotme i sherben. Une jam dakord me projektet por do ishte mire te kishim edhe afatet se kur d

z. Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë):  

Fondi eshte i frikshem por afatet jane ne varesi te fondit. Qe ta dini fonid eshte i vogel, ne vit ne 
400 milion lek te vjetra ne vit kaq marrim. Kete 300 

ta perdorim me aq nikoqirllek pasi duhet ta perdorime dh te heqim dicka menjane per 
nje qender ditore per te moshurait, per ndonje familje ne nmevoje... keshtu qe me aq lek sa 
marrim do te mbeshtetemi ne zyra te huaja... sot qe po flasim kemi trokitur tek ambasada italiane 

borxhi qe po e perkthen ne investime. Jemi sot 
miratimin nga Ambasada Japoneze per disa gjera qe kane te bejne me pastrimin e qytetit, marrjen 
e disa koshave nje makine pastrimi. Nje projekt tjeter qe e kemi ne konfirmim e siper eshte ai i 
menaxhimit te mbetjeve, po ashtu kemi nga TAP negocime qe te marrim nje makine zjarrefiske, 
ka nje makine te re zjarrefikse te re juve qe ju duket e re ajo nuk ben asnje lek, ai eshte mall turk 
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Ju falenderojme dhe jam krejtesisht dakord me te gjitha keto parashikimet qe keni bere. I degjova 
rhyet nese eshte e mundshme. Te 

veprohet ti merret atij pronarit dhe te behet. Ajo eshte zemra e qytetit te corovodes.  

Une kam pyetur shume por ai mur mbajtes i takon bashkise ta bej, cfare ben ai siper edhe 
financim i tij. Une ndertoj nje mur per te mbrojtur qytetin nga lumi atij i duhet nje mur te mbaj 

Une jam i mendimit qe bashkia eshte nje porte e madhe ku pritet qytetarei, Edhe kjo trasnparence 
e sotme i sherben. Une jam dakord me projektet por do ishte mire te kishim edhe afatet se kur do 

Fondi eshte i frikshem por afatet jane ne varesi te fondit. Qe ta dini fonid eshte i vogel, ne vit ne 
400 milion lek te vjetra ne vit kaq marrim. Kete 300 – 400 milion do 

ta perdorim me aq nikoqirllek pasi duhet ta perdorime dh te heqim dicka menjane per 
nje qender ditore per te moshurait, per ndonje familje ne nmevoje... keshtu qe me aq lek sa 

ambasada italiane 
qe po e perkthen ne investime. Jemi sot dhe kemi marre 

miratimin nga Ambasada Japoneze per disa gjera qe kane te bejne me pastrimin e qytetit, marrjen 
e disa koshave nje makine pastrimi. Nje projekt tjeter qe e kemi ne konfirmim e siper eshte ai i 

gocime qe te marrim nje makine zjarrefiske, 
ka nje makine te re zjarrefikse te re juve qe ju duket e re ajo nuk ben asnje lek, ai eshte mall turk 
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sot zjarrefiksja mbahet nga nje makine e viteve 70 shyqyr qe e kemi. Ne keto tre muaj une nje 
dite te javes e kaloj me nje nga keto organizata. Shpresojme te bejme sa me shume. Do te thote 
qe do mundohemi sa me qeverine sa me organizatat e huaja, aty ku punojne skrapallinj te 
nderuar. Eshte nje pune qe kerkon kontributin e te gjitheve. Edhe ju vete mund te ndikoni
perhapur kete sa me shume. 

z. Enver Naska ( Kryetar i Komitetit të Veteranëve të Rrethit)

Keto investime jane madhore dhe që behen mire por une do thosha qe atje ku ne ate ze qe 
perfshin rehabilitimin e fasadave te disa pallateve une do thosha qe 
emergjente. Pershembull Varrezat e deshmoreve qe jane prishur duhet te ishte bere me rastin e 
75 vjetorit ajo eshte e para qe duhet bere dhe tjetra muzeu historik, fondi i muzeut qe eshte 
memorie e kesaj historie ajo ka rrezik qe te pris
ai fond po u shua ska histori per skraparin. Dhe tjetra nuk e di keto jane investime te tjera, per 
mirembajtjebn dhe rregullimin e gjithe simboleve per gjithe lapidaret por ketu tek shehsi ka qene 
nje monument qe simbolizonte historine e luftrave, vendi e ka midis lokalit te gilit dhe lulishtes

z. Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë): 

Qe te vendosesh monumente apo buste duhet marre mendimi i njerezve te specializuar, ndaj nuk 
e marr persiper te vendosim kutu
ishte ishte ne vendin e duhur me pare

z. Enver Naska ( Kryetar i Komitetit të Veteranëve të Rrethit)

I dashur Kryetar! Cdo monument cdo lapidar eshte nje faqe e ndritur e historise sone, ku duhet t
gjendet vendi 

z. Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë): 

Nuk po te kundershtoj, jam dakord por duhet mendim i specializuar qe percakton se ku vendosen 
keto simbolika. 

Ju faleminderit! 
 
Mbyllja e Takimit: 

Ora: 12:10 

Kohëzgjatja e Takimit: 70 minuta 
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sot zjarrefiksja mbahet nga nje makine e viteve 70 shyqyr qe e kemi. Ne keto tre muaj une nje 
kaloj me nje nga keto organizata. Shpresojme te bejme sa me shume. Do te thote 

qe do mundohemi sa me qeverine sa me organizatat e huaja, aty ku punojne skrapallinj te 
nderuar. Eshte nje pune qe kerkon kontributin e te gjitheve. Edhe ju vete mund te ndikoni

z. Enver Naska ( Kryetar i Komitetit të Veteranëve të Rrethit): 

Keto investime jane madhore dhe që behen mire por une do thosha qe atje ku ne ate ze qe 
perfshin rehabilitimin e fasadave te disa pallateve une do thosha qe duhen bere disa me 
emergjente. Pershembull Varrezat e deshmoreve qe jane prishur duhet te ishte bere me rastin e 
75 vjetorit ajo eshte e para qe duhet bere dhe tjetra muzeu historik, fondi i muzeut qe eshte 
memorie e kesaj historie ajo ka rrezik qe te prishet dhe eshte krejtesisht i dekompozuar dhe gjithe 
ai fond po u shua ska histori per skraparin. Dhe tjetra nuk e di keto jane investime te tjera, per 
mirembajtjebn dhe rregullimin e gjithe simboleve per gjithe lapidaret por ketu tek shehsi ka qene 

ment qe simbolizonte historine e luftrave, vendi e ka midis lokalit te gilit dhe lulishtes

z. Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë):  

Qe te vendosesh monumente apo buste duhet marre mendimi i njerezve te specializuar, ndaj nuk 
e marr persiper te vendosim kuturu monumente ne vende te pacaktuara. Mos kujto se atje ku 

ishte ne vendin e duhur me pare 

( Kryetar i Komitetit të Veteranëve të Rrethit): 

I dashur Kryetar! Cdo monument cdo lapidar eshte nje faqe e ndritur e historise sone, ku duhet t

z. Adriatik Mema (Kryetar i Bashkisë):  

Nuk po te kundershtoj, jam dakord por duhet mendim i specializuar qe percakton se ku vendosen 

Çorovodë,

mail: info@bashkiaskrapar.gov.al Faqe7 

sot zjarrefiksja mbahet nga nje makine e viteve 70 shyqyr qe e kemi. Ne keto tre muaj une nje 
kaloj me nje nga keto organizata. Shpresojme te bejme sa me shume. Do te thote 

qe do mundohemi sa me qeverine sa me organizatat e huaja, aty ku punojne skrapallinj te 
nderuar. Eshte nje pune qe kerkon kontributin e te gjitheve. Edhe ju vete mund te ndikoni duke e 

Keto investime jane madhore dhe që behen mire por une do thosha qe atje ku ne ate ze qe 
duhen bere disa me 

emergjente. Pershembull Varrezat e deshmoreve qe jane prishur duhet te ishte bere me rastin e 
75 vjetorit ajo eshte e para qe duhet bere dhe tjetra muzeu historik, fondi i muzeut qe eshte 

het dhe eshte krejtesisht i dekompozuar dhe gjithe 
ai fond po u shua ska histori per skraparin. Dhe tjetra nuk e di keto jane investime te tjera, per 
mirembajtjebn dhe rregullimin e gjithe simboleve per gjithe lapidaret por ketu tek shehsi ka qene 

ment qe simbolizonte historine e luftrave, vendi e ka midis lokalit te gilit dhe lulishtes 

Qe te vendosesh monumente apo buste duhet marre mendimi i njerezve te specializuar, ndaj nuk 
ru monumente ne vende te pacaktuara. Mos kujto se atje ku 

I dashur Kryetar! Cdo monument cdo lapidar eshte nje faqe e ndritur e historise sone, ku duhet ti 

Nuk po te kundershtoj, jam dakord por duhet mendim i specializuar qe percakton se ku vendosen 

Çorovodë, sot më 15.11.2019 

Protokoll: z. Fatjon Kaloçi 
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