
 

 

KËRKESË PËR INFORMACION 

 

 

Emër Mbiemër: 

Z./Znj. _Fjoralba Sinoruka 

 

Adresa postare:   Rr. Mihal Grameno, Tirane 

 

Adresa elektronike: 

____fjori.sinoruka@gmail.com 

Nr. Tel:   069 26 62 200 

 

Data:  04/08/2018  

Nënshkrimi: 

 

(dërgimi i kërkesës elektronikisht kërkon emër, mbiemër, nënshkrim dhe dokument identifikimi të skanuar) 

 

Përshkrim i detajuar i informacionit të kërkuar 

_____________________________________________________________________________________ 

Në një vendim të Këshillit të Bashkisë Shkodër,  vendim nr. 51 në datë 19/07/2018, është shpallur 

vlerësimi i dëmeve për banorët e prekur nga përmbytja e fundit e muajit mars 2018, ku kërkohet të 

alokohet një fond nga Ministria e Mbrojtjes, për pamjaftueshmëri të fondeve të Bashkisë. 

 

Ministria e Mbrojtjes, na komunikoi se në Ministrinë e Mbrojtjes nuk është depozituar asnjë 

dokumentacion, dhe se me kontaktet me Institucionin e Prefektit të Qarkut Shkodër janë informuar se 

bashkia Shkodër nuk ka kryer plotësimet e nevojshme bazuar VKM-së nr. 329, datë 16.05.2012, “Për 

kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara 

nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”.  

 

  Konkretisht: Cilat janë kriteret që nuk ka plotësuar Bashkia Shkodër, bazuar në VKM, nr.329, datë 

16.05.2012? 

 

 

Të tjera të dhëna 

Në lidhje me çeshtjen vlersimit të demeve të shkaktuara nga rreshjet e shiut të muajit mars 2018 iu 

informojnse se pranë Prefektit te qarkut Shkoder nga ana e bashkise Shkoder është depozituar për 

shqyrtim VKB nr.34 datë 22.05.2018 “Për dhënien e pëlqimit për miratimin e vleres së dëmeve për 

familjare e prekur nga permbytjet”. Në shprehjen e ligjshmerise se institucionit të Prefektit të qarkut 

Shkoder jane konstatuar  mangësi në lidhje me perpilimin e dokumentacionit tekniko ligjore kryesisht në  

preventivat ndertimor dhe prevetivat për vlersimin e demeve të paisjeve elektro-shtepiake. 

 Ky  vendim është kthyer nga ana jonë për rishqyrtim në Këshillin Bashkiak të Shkodrës i cili me vendim 

nr.51 datë 19.07.2018 ka plotësuar mangësit e kontatuara dhe Institucioni i Prefektit ka dhëne pëlqimin 

per procedimin e metejshme të ketij procesi.  

 Është konstatuar në të njëjten kohe se Keshilli bashkiak Shkoder nuk ka marre vendim për dhenien 

ndihme finaciare të menjëhërshme nga buxheti i vitit 2018 .  

Për sa më siper bashkia Shkoder duhet të perpilonte dokumentacion për secilen nga familjet e përmbytura 

referuar preventivave ndertimore dhe atyre elektroshtepiake në zbatim të VKM-së nr  329/2012 kreu III 

me qëllim dërgimin e praktikave individuale pranë Prefektit të qarkut Shkoder dhe më pas percjelljen e 

tyre Ministrisë së Mbrojtes - Drejtorisë së Emergjencave Civile.  

Me shkresen tonë nr.1035/1 date 17.08.2018  drejtuar Bashkise Shkoder i është kërkuar të plotësoj dosjet 

individuale sipas kritereve ligjore duke zbatuar edhe afatet kohore. 

Jemi në pritje të plotësimit të ketyre kushteve të domosdoshme ligjore.  

Theksojmë se institucioni i Prefektit të qarkut Shkoder kurdohere ka shprehur gadishmerinë për 

bashkëpunim me bashkinë Shkoder në lidhje me rastin e shqyrtuar më sipër. 
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_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Forma që kërkohet informacioni / dokumentacioni: email 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Vetëm për përdorim zyrtar 

Data e marrjes: __/__/201_ Numri rendor  i kërkesës: Komente: __________________ 

___________________________ 

___________________________ 
 

 

 

 

Informacioni në këtë format dhe të dhënat e ID do të përpunohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 

10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”. 

 

 

 Adresa dhe kontaktet mund të gjenden nëpërmjet konsultimit pa pagesë të informacionit në mjediset e 

autoritetit publik, nëpërmjet portalit unik qeveritar e-albania.al apo, kur është rasti, nëpërmjet faqes 

zyrtare të autoritetit publik në internet. 

 Drejtoni kërkesën tuaj, Koordinatorit për të drejtën e informimit, të institucionit që mban 

informacionin e kërkuar. Kontaktet e tij, janë të publikuara në faqen zyrtare të institucionit.  

 Kur ju mendoni se ju kanë mohuar ndonjë prej të drejtave tuaja në bazë ligjit, keni të drejtë të 

ankoheni tek Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  


