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DËGJESË PUBLIKE PËR PROJEKT BUXHETIN E VITIT 2020
 
 
 
Bashkia Pogradec, Kryetari i saj z. Ilir Xhakolli ka nisur konsultimin me publikun në 
lidhje me përgatitjen e projekt-
shoqëruar nga kabineti i tij dhe drejtor
mbledhjen e kërkesave të banor
kërkohen nga ana e tyre. Në kë
banorë, biznese dhe grupe të ndryshme interesi. N
njësinë administrative Udënisht
banorët dhe kryepleqtë kanë renditur nj
bëhen pjesë e buxhetit për vitin e ardhsh
 
KËRKESAT NGA FSHATI LIN
-Rikonstruksion të godinës së shkollës së fshatit dhe ambjeteve përreth
-Ndarja e shkollës nga Qendra Shëndetësore
-Investim në rrugët e brendshme të fshatit
-Zgjidha e problemit të ujit të pijshëm
-Vendosje të ndiçimit rrugor në rrugën hyrëse të fshatit Lin
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PROJEKT BUXHETIN E VITIT 2020 (BUÇIMAS)

 Pogradec më , 09.10

Bashkia Pogradec, Kryetari i saj z. Ilir Xhakolli ka nisur konsultimin me publikun në 
-buxhetit për vitin 2020. Në këto takime kryetari 

kabineti i tij dhe drejtorë të drejtorive vartëse. Takimet kanë
banorëve dhe investimeve apo ndërhyrjeve emergjente q

ëto takime kanë marrë pjesë kryetarët e fshatrave 
ndryshme interesi. Në dt 09.10.2019 dëgjesa  u zhvillua nj

Udënisht me prani të përmendur si më lart. Në këtë d
renditur një sërë kërkesash si më poshtë në më

r vitin e ardhshëm. 

LIN 
Rikonstruksion të godinës së shkollës së fshatit dhe ambjeteve përreth 
Ndarja e shkollës nga Qendra Shëndetësore 
Investim në rrugët e brendshme të fshatit 

ujit të pijshëm 
Vendosje të ndiçimit rrugor në rrugën hyrëse të fshatit Lin 

_________________________________         

(BUÇIMAS) 

Pogradec më , 09.10.2019 

Bashkia Pogradec, Kryetari i saj z. Ilir Xhakolli ka nisur konsultimin me publikun në 
to takime kryetari është 

ë si synim 
rhyrjeve emergjente që 

t e fshatrave respektive, 
gjesa  u zhvillua një 

dëgjesë të hapur 
ënyrë që ato të 



KËRKESAT NGA FSHATI MËMLISHT 
-Rrjet të ri ujësjellësi dhe furnizim me ujë 24 orë 
-Të ndahet ambulance nga shkolla 
-Sinjalistikë rrugore pranë shkollave 
-Shtrim të rrugëve dytësore 
 
KËRKESAT NGA FSHATI ÇERVENNAKË 
-Sistemim të sistemit të kanaleve për ujrat e zeza 
-Investim në rrugën kryesore të fshatit dhe rrugë të tjera 
-Furnizim me ujë të kopshtit të fshatit 
 
KËRKESAT NGA FSHATI POLE 
 
-Përfundimi i kanalizimeve të ujrave të zeza 
-Infrastrukturë rrugore të brendshme, ndriçim 
-Investim në ujësjellës 
-LAGJIA KRASTË DHE LAGJIA E LUMIT 
-Rrjet rrugor të shtruar 
-Pastrim të lumit nga mbetjet 
-Largimi i bagëtive nga zona e banuar 
-Sistemim të kanalizimeve të ujrave të zeza 
PESHKIMI 
Ndërtim të qendrës së re për OMP, ndërtim të moleve për vendosjen e varkave dhe 
kontrollin më të lehtë të tyre, shtim të numrit të licensave. 
 



 
 
PJESËMARRËS NË DËGJESË 
Kryetari i bashkisë             z. Ilir Xhakolli 
Zv/Kryetari                        z. Pasklino Ziko 
Këshilltari për Mediat        z. Artin Halili 
Drejtori i Tatim-Taksave   z. Vladimir Mato 
Administratori                    z. Klodian Selko 


