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Të dhëna përmbledhëse të sondazhit të financuar nga Konrad 
Adenauer Siftung dhe Friedrich Ebert Siftung. 
 

 

Një sondazh, i financuar nga Konrad Adenauer Siftung dhe Friedrich Ebert Siftung, u krye nga fikse 
telefonike me njerëz nga zona urbane të Shkodrës në vitin 2016. Të intervistuarit u pyetën se çfarë 
ata mendojnë se është bërë e mirë dhe më të keq deri më tani nga administrata e re lokale; cilat 
janë pritshmëritë e njerëzve për përmirësime të mundshme në fusha të ndryshme të qeverisjes 
vendore; çfarë ata mendojnë se duhet të jenë prioritet numër një për Bashkinë. 
Rreth 1400 njerëz u kontaktuan me telefon në Shkodër për të arritur objektivin e deklaruar prej 800 
pyetësorëve të plotësuar. Kampioni u barazpeshua për të përfaqësuar sa më mirë grupmoshat, 
gjinitë dhe mënyrën e votimit në zgjedhjet e fundit lokale (sipas përqindjeve të atyre që votuan për 
kryebashkiaken aktuale, të atyre që votuan për rivalët e saj, dhe të atyre që nuk morën pjesë në 
votim). Maksimumi i marzhit të gabimit statistikor për këtë kampion ishte plus/minus 3.5%. 

 

 

Grafiku 1 Cili  duhet të jetë përparësia nr.1 e Bashkisë në tre vitet e ardhshme? 
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Grafiku 2 Punë më mirë/më keq e bërë nga Bashkia në tetë muajt e parë 2016 

 

 
Grafiku 3 Pritshmëria për përmirësim në tre vitet e ardhshme 

 

 Pritmëritë më të shumta pozitive për tri vitet e ardhshme janë për ndriçimin, pastrimin dhe 
përmirësimin e qendrës së qytetit (përkatësisht, 70%, 66% dhe 60% e të anketuarve kishin 
pritmëri pozitive në këto drejtime). 

  

42% Pastrimi

-54% Riparimi 
i rrugicave

Puna që ka bërë më mirë e më keq Bashkia në tetë muajt e 
parë të mandatit të ri

70% 66%
60%

46% 42% 40%

Pritshmëria për përmirësim në tre vitet e ardhshme



 
 

4 
 

Të dhëna përmbledhëse të sondazhit të realizuar nga bashkëpunimi 
me “Resurset natyrore ne zhvillim”, në kuadër të projektit programit 
“Lëviz Albania”, në partneritet me Bashkinë Shkodër 
 

Ne kuader te projektit “Zhvillim ekonomik permes perfshirjes se komunitetit ne vendimarrje”, 
financuar nga Ambasada Zvicerane nen inisiativen dhe mbikqyrjen e “Leviz Albania” dhe 
implementuar nga shoqata “Resurset natyrore ne zhvillim”, u zhvillua një sondazh në shtator 2016. 

U administruan rreth 600 pyetsore u administruan në 10 njësi administrative me numrin më të madh 
të popullsisë, Bashkia Shkodër qytet, Rrethina, Gur i Zi, Postrribe, Ana e Malit, Velipoje, Dajc. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 Anketim mbi propozimet për prioritetet  

a) Pyetjes “Per cfare vuan me shume komuniteti i zones ku jetoni - cilat jane shqetesimet kryesore 
qe keni?”, te anketuarit kane  listuar shqetesimet e meposhtme si pritoritare : 

 Mungesa e infrastruktures rrugore/ rrugice-16% 
 Papunesia/sigurimi i te ardhurave 16% 
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 Sigurimi i ujit te pijshem/kanalizime 15% 
 Menaxhimi i Mbetjeve Urbane, Pastrimi 10%  

e me radhe sic paraqitet ne grafikun e meposhtem: 
 
 

 

Grafiku 4 Shqetësimet kryesore të komunitetit  

b) Pyetjes “Nese Bashkia kerkon mendimin tuaj per tre investime qe duhen kryer vitin e ardhshem 
ne qytetin/ fshatin tuaj”, pergjigjet paraqiten si me poshte: 
 

• Investime ne infrastrukturen rrugore/ rrugice-19% 
• Investim ne ujesjellesa 15% 
• Investime per pastrimin e mbeturinave 12% 
• Investim ne rrjetin e energjise elektrike 11% 
• Investim ne kanale kulluese e vaditese 11% 
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Grafiku 5  Fushat prioritare për investime 

 
c) Pyetjes: “Si do ta argumentonit kerkesen tuaj?”, përgjigjet argumentojnë arsyet e prioritarizimit të 
bërë: 

 Përfitojnë më shumë banorë, 38% 
 Përmirëson nivelin e jetësës së banorëve, 30% 
 Zhvillon bizneset dhe ekonominë familjare, 17% 
 Rrit vlerën e tokës bujqësore, 9% 

 

Grafiku 6 Argumentimi i kërkeses për prioritete në investime 
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Grafiku 7 Prioritete NJA Rrethina 

 

 

Grafiku 8 Prioritete NJA Guri i Zi 
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Grafiku 9  Prioritete NJA Bërdicë 

  

 

Grafiku 10 Prioritete NJA Postribë 
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Grafiku 11 Prioritete NJA Dajç 

 

 

Grafiku 12 Prioritete NjA Velipojë 
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Grafiku 13 Aplikimet Z1N 20016 
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Foto 3 Diskutim për 
sistemin e taksave dhe 
tarifave vendore vendore 

Foto 2 Takim me përfaqësues të 
tregut biznesit, sektorit bankar 
dhe formimit profesional  
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Foto 4 Sfidat e turizmit dhe 
piroritetet në fushën e 
mbështetjes së turizmit 

Foto 5 Diskutim për 
sistemin e taksave dhe 
tarifave vendore 

Foto 6 Shërbimet sociale në 
kuadër të një plani social 
Bashkiak 


