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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 Çerravë,
banorët dhe kryepleqtë kanë renditur nj
bëhen pjesë e buxhetit për vitin e ardhsh
 
KËRKESAT NGA FSHATI ÇERRAVE
-Zgjidhje të problemit për certifikatat e pron
-Investim në rrjetin rrugor të brendsh
-Pastrim të lumit dhe kanaleve kullues dhe vadit
-Furnizim me ujë të pijshëm. 
-Investim në oborrin e shkollës 9
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË          

                                                     BASHKIA POGRADEC 

DËGJESË PUBLIKE PËR 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 

ruar nga 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

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

r vitin e ardhshëm. 

ÇERRAVE 
r certifikatat e pronësisë 

brendshëm dhe lagjen fundore të Çerravë 
dhe kanaleve kullues dhe vaditës. 

s 9-vjeçare , kënde sportive etj. 
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(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 LESHNICE 
-Sistemim të kanalizimeve të ujrave të zeza 
-Pastrim i lumit të fshatit 
-Furnizim me ujë të pijshëm 
-Të rriten masat shtënguese ndaj ndotësve të ambjentit dhe lumenjve 
-Rikonstruksion të kopshtit të fshatit 
 -Disiplinimi i banjave në fshat 
-Te mbulohen kanalet e ujrave të zeza në fshat 
-Investim në rrjetin rrugor të brendshëm 
KËRKESAT NGA FSHATI ALARUP 
-Ndërtim ujësjellësi 
-Mirëmbajtje të varrezave të fshatit 
-Shkolla e fshatit të rrethohet dhe të lidhet uji i pijshëm 
-Investim në rrjetin rrugor dhe kanalizime 
 
KËRKESAT NGA FSHATI GRABOVICA 
 
-Përfundimi i kanalizimeve të ujrave të zeza 
-Infrastrukturë rrugore të brendshme 
-Furnizim me ujë të pijshëm 
 
 
 
 



 
KËRKESAT NGA FSHATI LUMAS 
-Sistemim të kanaleve kullues dhe sistemit vaditës 
-Hapja e rrugëve lidhëse në parcelat bujqësore 
-Përfundimi i kanalizimeve të ujrave të zeza 
-Investim në shkollën e fshatit 
KËRKESAT NGA FSHATI PETRUSHE 
-Sistem vaditës 
-Investim në banjat e shkollës dhe furnizim me ujë 
-Investim në varrezat publike 
KËRKESAT NGA FSHATI NIZHAVEC 
-Sistemim të kanalizimeve të ujrave të zeza 
-Pastrimi i kanaleve kullues dhe vaditës 
-Rikonstruksion Kopshti 
-Mirëmbajtje të varrezave publike 
-Zyrë për pagesat e faturave 
-Fushë sportive 
KËRKESAT NGA FSHATI BLACE 
-Regjistrimi fillestar i pronave 
-Rikonstruksion të shkollës së mesme 
PJESËMARRËS NË DËGJESË 
Kryetari i Bashkisë             z. Ilir Xhakolli 
Sekretari i Përgjithshëm   znj. Klajda Gusho 
Shefi Kabinetit                   znj Alma Pano 
Këshilltari për Mediat        z. Artin Halili 



Drejtori i Tatim-Taksave   z. Vladimir Mato 
Administratori Çerravës   z. Olger Ibi 


