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FALËNDERIME 
 

Ekipi dëshiron të falënderojë të gjithë përfaqësuesit nga bashkitë, institucionet e tjera dhe 
ekspertët e fushës që kontribuan nëpërmjet një procesi dinamik pjesëmarrës dhe shkëmbimit të 

informacioneve.  
 

Falënderime të veçanta për partnerin kryesor “Bashki të Forta” një projekt i Agjencisë Zvicerane 
për Zhvillim dhe Bashkepunim (SDC).  

 
 

 
 
 

HEQJE DORË NGA PËRGJEGJËSIA  
 

Ky botim u bë i mundur me mbështetjen financiare të projektit “Bashki të Forta”. Përmbajtja e tij 
është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorit. 
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Hyrje 

Në zbatim të Urdhërit nr. 76 datë 24/2/2022 të Kryeministrit, Ministria e Brendëshme ka filluar 
procesin për hartimin e Strategjisë për Decentralizim dhe Vetëqeverisje Vendore 2023-2030. 
Hartimi i kësaj strategjie pason një periudhë të një rëndësie të vecantë për NJVQV që përfshin atë 
të viteve 2014 – 2022, periudhë kur pa asnjë dyshim janë realizuar proceset më transformuese të 
vetëqeverisjes vendore në Shqipëri. 

Miratimi i Ligjit nr. 115/2014, “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes 
vendore në Republikën e Shqipërisë”, e cila çoi në zvogëlimin e numrit të njësive vendore nga 373 
(308 komuna dhe 65 bashki)  në 61 bashki, përbën reformën më të rëndësishme për vetëqeverisjen 
vendore në Shqipëri. 

Miratimi i Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2015-2020 
(SNDQV) shtroi rrugën për zbatimin e një “programi pune” që do të sillte transformim thelbësor 
të vetëqeverisjes vendore dhe fillimin e një procesi konsolidimi të njësive të reja të vetëqeverisjes 
vendore. 

Reforma u mbështet nga hartimi dhe miratimi i ligjit të ri 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, 
një ligj që krijoi më shumë hapësira për NJVQV, zgjeroi fushën e veprimtarisë, të funksioneve dhe 
kompetencave të vetëqeverisjes vendore, duke synuar konsolidim dhe një qeverisje më të mirë 
vendore në shërbim të komunitetit. 

Për herë të parë vetëqeverisja vendore ka një ligj të posacëm për financat vendore, Ligjin nr. 
68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” i cili krijoi për herë të parë mundësi të reja për 
fuqizim dhe konsolidim financiar të bashkive nëpërmjet përfitimit nga taksat e ndara, nga aplikimi 
i formulës për shpërndarjen e transfertës së pakushtëzuar, nga detyrimi për rritjen vit pas viti të 
saj, nga mundësi të reja për huamarrjen, nga aplikimi i taksave të përkohëshme, etj. Ligji saktëson 
procesin dhe afatet për hartimin e PBA dhe buxheteve vjetore si dhe garanton gjithashtu një 
monitorim më të mirë të performamncës financiare të NJVQV. 

Në zbatim të SNDQV 2015-2020 dhe në përputhje me parimin e subsidiaritetit, realizimi në vitin 
2016 dhe në vijim i decentralizimit të disa funksioneve të reja drejt bashkive ka synuar rritjen e 
përgjegjësive të tyre ndaj komunitetit kryesisht në fushën e arsimit parashkollor, administrimit të 
pyjeve dhe kullotave, shërbimit të mbrojtjes ndaj zjarrit dhe shpëtimit, mirëmbajtjes së rrugëve 
rurale si dhe ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore.  

Administrimi i bashkive të reja me një strukturë të re territoriale dhe jo vetëm, përpjekjet për 
zbatimin e legjislacionit të ri organik dhe sektorial si dhe ngarkesat e reja të krijuara pas 
decentralizimit të funksioneve, vendosi gjatë dy mandateve të fundit bashkitë e reja para sfidave 
të vështira të pandeshura më parë. 
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Megjithë përpjekjet për fuqizim dhe konsolidim të njësive të vetëqeverisjes vendore, raportet 
vlerësuese të zbatimit të Strategjisë 2015-2020 dhe të procesit të decentralizimit, tregojnë se 
bashkitë kanë akoma shumë për të bërë, por edhe kanë akoma më më shumë nevojë për mbështetje 
në arritjen e objektivave dhe synimeve të reformave të kryera. Mbështetja e qeverisë është pa asnjë 
dyshim një nga elementët më të rëndësishëm për suksesin e dëshiruar në drejtim të sigurimit të 
konsolidimit të bashkive të reja, të kontrollit dhe administrimit të territoreve të reja, të sigurimit të 
burimeve të mjaftueshme financiare, të hartimit dhe përmirësimit të legjislacionit organik dhe atij 
sektorial, të forcimitt të kapaciteteve njerëzore, të zgjerimit të shtrirjes në të gjithë territorin dhe 
përmirësimit të cilësisë së shërbimeve të ofruara dhe sigurimin e efektivitetit dhe eficencës së 
ushtrimit të funksioneve të veta. 

Përpjekjet për një qeverisje të mirë vendore në shërbim të komunitetit dhe për institucione vendore 
të konsoliduara janë dhe duhet të përbëjnë një proces të vazhdueshëm, që konsolidohet dhe synon 
progres në arritjen e objektivave afatgjata. 

 

Problematikat e evidentuara 

Megjithë arritjet e realizuara në procesin e decentralizimit dhe krijimit nga ana e qeverisë të një 
ambjenti bashkëpunues dhe mbështetës për NJVQV, qeverisja vendore vazhdon të ndeshet me 
problematika dhe vështirësi të cilat e kanë burimin në shumë shkaqe objektive dhe subjektive, ndër 
të cilat mund të përmendim: 

Ø Shumëllojshmëria dhe vecoritë specifike të 61 bashkive në lidhje me madhësinë, territorin që 
mbulojnë, numrin e popullsisë dhe vecoritë specifike të secilës. 

Ø Zhvillimi ekonomik i pabarabartë dhe mungesa për një kohë të gjatë e sistemit, instrumentave 
dhe mekanizmave të kompensimit dhe balancimit të zhvillimit ekonomik në nivel vendor, 
rajonal dhe kombëtar. 

Ø Mungesa e përvojës në administrimin dhe kontrollin e një territori të ri dhe të një bashkie të re 
që përmban njëkohësisht zona urbane dhe zona rurale me vecori dhe kërkesa të ndryshme të 
pandeshura më parë. 

Ø Mungesa e kohës së nevojshme për konsolidimin e 61 bashkive të reja të krijuara pas Reformës 
Administrative Territoriale, e aplikuar për herë ta parë në zgjedhjet vendore të vitit 2015. 

Ø Mungesa e mekanizmave dhe instrumentave financiarë dhe jo vetëm, që inkurajojnë 
përfshirjen në administratën vendore të specialistëve dhe ekspertëve më të mirë lokalë. 

Ø Pamjaftueshmëria e kapaciteteve dhe e mbështetjes së nevojshme financiare për një numër të 
konsiderueshëm të bashkive (kryesisht për bashkitë e vogla dhe të mesme) për ushtrimin e 
funksioneve dhe kompetencave të dhëna me ligj. 

Ø Mungesa e mbështetjes së mjaftueshme financiare për realizimin e funksioneve të transferuara 
rishtaz si dhe për funksionet e deleguara. 
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Ø Mungesa e standarteve të shërbimeve të ofruara nga bashkitë dhe e mbështetjes së nevojshme 
financiare dhe jo vetëm për aplikimin e standarteve minimale atje ku ato ekzistojnë. 

Ø Mungesa e një sistemi të vlerësimit të performancës së NJVQV si një mekanizëm i nevojshëm 
për llogaridhënien dhe eficencën e shërbimeve në nivel vendor, bazuar në standarte dhe tregues 
të qartë dhe lehtësisht të matshëm si dhe përcaktimi i një institucioni që monitoron dhe vlerëson 
këtë performancë. 

Ø Paqartësia në ushtrimin e të ashtuquajturave “funksione të veta“, dublimi i disa institucioneve 
dhe kompetencave që pengojnë ushtrimin efektiv të këtyre funksioneve nga ana e NJVQV. 

Ø Mungesa e harmonizimit të plotë ligjor, vecanërisht e ligjit organik me legjislacionin sektorial 
që vjen në disa raste për shkak të mungesës ligjore dhe në raste të tjera për shkak të 
mbivendosjes së roleve dhe kompetencave ndërmjet strukturave vendore dhe qëndrore, apo të 
mospërputhjes ndërmjet ligjeve. 

 

Bashkitë ndeshen sot me vështirësi të cilat reflektojnë jo vetëm gjendjen e tyre të vështirë, por 
edhe janë bërë pengesë për zhvillimin e një aktiviteti normal në ushtrimin e funksioneve të tyre 
dhe ofrimin e shërbimeve cilësore ndaj qytetarëve. 

Për arsyet e paraqitura më lart, por edhe për arsye të tjera subjektive dhe specifike për secilën 
kategori të bashkive, shqetësimet kryesore në nivelin e vetëqeverisjes vendore vazhdojnë të 
mbeten cështjet në vijim:  

Ø Burimet njerëzore ndjejnë nevojën për forcim kapacitetesh. Administrata e bashkive të vogla 
dhe të mesme është në shumë raste e paplotë, mungojnë specialistët ose nuk kanë kualifikimin 
e nevojshëm për ushtrimin e detyrave të tyre, për shkak të lëvizjes demografike dhe trajtimit 
financiar të pamjaftueshëm. 

Ø Konsolidimi financiar i NJVQV vazhdon të mbetet një objektiv i parealizuar. Një numër i 
konsiderueshëm i NJVQV ndeshen me mungesë dhe vështirësi financiare si pasojë e mungesës 
së burimeve, e nevojës për më shumë mbështetje nga ana e qeverise por edhe i nevojës për një 
menaxhim më të mirë nga ana e tyre e burimeve financiare ekzistuese. 

Ø Kontrolli i territorit vazhdon të mbetet shqetësues. Bashkitë ndeshen me vështirësi në 
administrimin dhe kontrollin e territoreve të reja, të cilat pas Reformës Territoriale jo vetëm 
janë zmadhuar, por një pjesë e tyre vecanërisht ato të zonave rurale janë lënë jashtë vëmëndjes 
së autoriteteve vendore dhe qëndrore. 

Ø Ushtrimi i funksioneve dhe kompetencave si dhe shërbimet e ofruara nuk janë në nivelin e 
kërkuar. Funksionet e veta, ato të deleguara si dhe decentralizimi i funksioneve të reja në të 61 
bashkitë pa konsideruar kapacitetet individuale të tyre, kanë krijuar në disa bashki mbingarkesë 
dhe pamundësi në ofrimin e shërbimeve cilësore, në mbulimin e të gjithë territorit me këto 
shërbime si dhe në rritjen e eficencës dhe efektivitetit të tyre. Mungojnë standartet për 
shërbimet e ofruara dhe kjo pamundëson matjen e performancën së NJVQV në ofrimin e 
shërbimeve ndaj komunitetit. 



 

 
 
Shoqata për Autonomi Vendore 

Rruga Reshit Collaku, P. 38, Shk.2 
Tiranë  
Email. info@shav.al 

- 7 -  

Ø Nëse ndarjet e funksioneve dhe kompetencave janë të paqarta, kjo vjen për shkak se kuadri 
ligjor vazhdon të shfaqë problematika dhe me gjithë përmirësimet e ndodhura, akoma nuk ka 
mundur dot të rregullojë strukturën dhe të ndajë rolet dhe kompetencat e autoriteteve qendrore 
dhe vendore. Krahas problematikave që paraqet legjislacioni aktual, zbatueshmëria e ligjit 
përbën gjithashtu një pengesë serioze në funksionimin e NJVQV. 

Ø Mardhëniet ndërinstitucionale vazhdojnë të mbeten në shumë aspekte konfliktuale dhe të 
paqartësuara. Krijimi i strukturave paralele për të njëjtat funksione si në strukturat vendore 
ashtu edhe në ato qendrore, ose dublimi i kompetencave me strukturat e dekoncentruara, kanë 
krijuar paqartësi, mbivendosje dhe në disa raste edhe konfliket ndërinstitucionale të 
panevojshme dhe të evitueshme në lidhje me shumë prej funksioneve të cilat janë përcaktuar 
si funksione të vetat të NJVQV. 

Ø Paqartësia në lidhje me kompetencat dhe ndarjen e roleve të organeve përbërëse të NJVQV, 
roli i papërcaktuar plotësisht i Njësive Administrative dhe mungesa e strukturave komunitare  
efektive janë shkak për vendimmarrje të pakonsultuara dhe për shërbime të munguara 
vecanërisht në zonat rurale. 

 

Rekomandime 

Rishikimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor dhe institucional të vetëqeverisjes vendore duhet të 
përbëjë një nga elementët më të rëndësishme të Strategjisë së re.	Përmirësimi dhe harmonizimi i 
kuadrit ligjor dhe institucional është kusht i nevojshëm për të rritur eficiencën e veprimtarisë së 
NJVQV. Për këtë arsye, fokusi i rekomandimeve të prezantuara në këtë dokument është pikërisht 
përmirësimi i kuadrit ligjor dhe institucional që përbën edhe celësin që siguron konsolidimin dhe 
zhvillimin e qëndrueshëm të vetëqeverisjes vendore, i cili në vetvete përbën dhe një prej 
objektivave kryesore të Strategjisë së re.			 

Ky dokument është një përmbledhje e diskutimeve, e opinioneve dhe rekomandimeve të të 
zgjedhurve vendorë të pozitës dhe opozitës si dhe e drejtuesve vendorë me eksperiencë në 
vetëqeverisjen vendore.  

Qeverisja e mirë vendore dhe roli saj në procesin e integrimit në BE 

 Qeverisja e mirë vendore bazuar në parimet e qeverisjes së hapur nevojitet të jetë prioritet i 
mbështetjes nga ana e qeverisë qendrore, vecanërisht në kushtet e hapjes së negociatave me 
BE që kërkon një rol të shtuar të një qeverisje vendore më demokratike. 

® Vendimmarrja vendore në dobi të komunitetit do të duhet të mbështetet dhe inkurajohet nga 
ana e qeverisë nëpërmjet politikave të saj, duke fuqizuar mekanizmat që sigurojnë konsultim 
publik më efektiv dhe pjesëmarrje komunitare në procesin e vendimmarrjes vendore. 

® Forcim i kapaciteteve të qeverisjes vendore do të nevojitet të mbështetet nëpërmjet fuqizimit 
të rolit të ASPA dhe institucioneve të tjera mbështetëse, ngritjes së institucioneve të reja në 
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mbështetje të fuqizimit të burimeve njërëzore të administratës dhe këshillave vendore si dhe 
inkurajimit të projekteve dhe programeve me financim vendas dhe të huaj. 

® Digitalizimi dhe e-qeverisja në nivel vendor do të duhet të jetë prioritet i qeverisë, duke u 
realizuar paralelisht me e-qeverisjen dhe shërbimet online të ofruara nga institucionet 
qendrore. 

® Saktësimi i detyrave dhe rolit të bashkive në procesin e integrimit në BE nevojitet të qartësohet 
nëpërmjet informimit, përfshirjes në proces dhe konsultimit të vazhdueshëm me grupin 
negociator gjatë gjithë procesit të realizimit të negociatave. 

® Nevojitet mbështetja e bashkive të vogla dhe të mesme me qëllim sigurimin e bashkëfinancimit 
prej 15% të projekteve të financuara nga BE si dhe garantimi i ribursimit të TVSH. 

® Ofrimi i asistencës së nevojshme për stafin e bashkive për aftësimin e tyre për hartimin e 
projekt-propozimeve për financim nga BE duhet të vazhdojë. 

® Ndarja e qartë e detyrave të organeve të NJVQV, duke saktësuar kompetencat e Këshillit 
Bashkiak si organ përfaqësues, mbikqyrës dhe vendimmarrës dhe Kryetarit të Bashkisë si 
organ ekzekutiv, vecanërisht në cështjet e konflikteve dhe mosmarrëveshjeve, duhet të synojë 
forcimin e demokracisë vendore dhe garantimin e llogaridhënies dhe balancimit të pushteteve. 

® Mbështetja për fuqizimin e rolit të Njësive Administrative si ofrues shërbimesh, për 
përmirësimin e procedurave për përzgjedhjen dhe emërimin e administratorëve si dhe të 
zgjedhjes se strukturave komunitare në qytet dhe në fshatra, si mekanizma përcjellëse të 
interesave të komunitetit në strukturat vendimmarrëse vendore, duhet të rritet. 

® Theksim i rolit të këshillit të bashkisë si organ perfaqësues i komunitetit, roli i tij në procesin 
e konsultimit publik, monitorimit dhe vendimmarrjes vendore duhet të pasqyrohet në cdo 
vendimmarje që lidhet me cështjet vendore me qëllim transformimin e tij në një parlament 
lokal. 

® Vendosja e sanksione për moskryerje të konsultimit publik, si një masë detyruese dhe 
rregulluese e procesit të konsultimit publik dhe pjesëmarrjes qytetare në vendimmarrjen 
vendore si dhe saktësimi i institucionit mbikqyrës dhe vlerësues të konsultimit publik dhe 
pjesëmarrjes qytetare duhet të jetë në funksion të arritjes së objektivit për një qeverisje të hapur 
vendore. 

® Përshtatja dhe harmonizimi i legjislacionit vendas me Kartën e Autoriteteve Vendore, zbatimi 
i rekomandimeve dhe kërkesave të shtruara në raportet e monitorimit të Kongresit të 
Autoriteteve Lokale dhe Rajonale pranë Këshillit të Europës, duhet të konsiderohet si një 
element i domosdoshëm për sigurimin e një demokracie vendore të qendrueshme. 

® Rritja e bashkëpunimit të qeverisjes vendore me NGO të cilat ofrojnë kryesisht shërbime të 
integruara sociale, të cilat janë në kompetencë të bashkive 

®  Hartimi i indexeve të matjes së proçesit të integrimit në nivel lokal 
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® Ngritja e strukturave komunitare për konsultim dhe transparencë, mbi përmirësimin e 
shërbimeve publike nëpërmjet përfshirjes së komuniteteve lokale të cilat duhen bazuar në 
legjislacionin aktual. 

® Hartimi i një sistemi të dixhitalizuar, të qëndërzuar dhe harmonizuar për të dhënat, i cili 
aksesohet edhe nga bashkitë, i cili do të shërbente edhe për krijimin e indekseve të 
performancës. 

® Thellimi i demokracisë lokale nëpërmjet përfaqësimit të komuniteteve rurale në këshillat 
bashkiake. 

 

Zhvillimi ekonomik vendor 

 Sigurimi i mbështetjes për fuqizimin e rolit të bashkive në zhvillimin ekonomik vendor, 
rajonal dhe kombëtar. 

® Nevojitet fuqizim real i rolit të bashkive në promovimin e zhvillimit ekonomik vendor, si një 
institucion lider dhe koordinues ndërmjet institucioneve vendore, institucioneve të 
dekoncentruara dhe atyre qëndrore me kontribut në këtë fushë, si zyrat e punës, shoqatat e 
biznesit, qendrat e formimit profesional dhe shkollat profesionale, agjencitë qeveritare për 
mbrojtjen e monumenteve dhe administrimin e zonave të mbrojtura, agjencitë qeveritare në 
mbështetje të turizmit dhe bregdetit, etj. 

® Ngritja e strukturave bashkiake që promovojnë zhvillimin ekonomik vendor dhe hartimit i 
planeve strategjike të zhvillimit ekonomik vendor, duhet të mbështetet me mekanizmat dhe 
instrumentat e nevojshëm që i bën ato të zbatueshme dhe efektive. 

® Nevojitet sigurimi i mbështetjes së nevojshme që bën të mundur hipotekimin e pronave të 
bashkisë, gjë që do të sillte një administrim më të mirë të tyre dhe venien në dispozicion të 
investitorëve strategjikë dhe lokalë, me qëllim zhvillimin ekonomik, nxitjen e punësimit dhe 
luftën ndaj varfërisë dhe pabarazisë. 

® Bashkitë nevojitet të kenë akses në të dhenat që administron qeveria qëndrore me qëllim 
përmirësimin e ushtrimit të funksioneve të përbashkëta dhe për përdorimin e të dhënave 
statistikorë që disponon qeveria në funksion të zhvillimit ekonomik vendor. 

® Tokat bujqësore dhe jo vetëm, të ashtuquajtura me pronar  “shtet“ ,duhet t’i kalohen bashkive 
dhe ti regjistrojnë bashkitë si prona të tyre për ti administruar, dhënë me qera, etj, me qëllim 
sigurimin e mbështetjes së zhvillimit ekonomik dhe rritjen e të ardhurave të bashkive. 

® Fuqizimi i rolit të Këshillave të Qarqeve/ Rajoneve në zhvillimin ekonomik lokal dhe rajonal 
dhe krijimi i instrumentave dhe mekanizmave që garantojnë zhvillim të balancuar dhe të 
qendrueshëm në nivel bashkie, rajoni dhe në nivel kombëtar nevojitet të jetë prioritet i qeverisë. 
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® Krijimi i platformave funksionale lokale dhe rajonale të bashkëpunimit për zhvillimin 
ekonomik në nivel lokal dhe rajonal, me pjesëmarrjen e bashkive, bizneseve, komunitetit, 
institucioneve financiare. 

®   Zbatimi dhe intensifikimi i konsultimeve Bashki- Biznese për të trajtuar dhe analizuar 
zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm. Ngritja dhe forcimi i këshillit ekonomik pranë bashkive, 
është një mekanizëm i rëndësishëm i forcimit të bashkëpunimit mes biznesit dhe qeverisjes 
vendore 

® Ndertimi i një mekanizmi të përbashkët me aktor të ndryshëm lokal si bordi këshillimor (Think 
Tank) i cili gjeneron mundësira e instrumenta financiar të ndryshëm bazuar në specifikat e 
profilit ekonomik të bashkive dhe rivitalizimin ekonomik të territoreve lokale 

® Pushteti vendor të ofrojë paketa lehtësuese për të rritur investimet kapitalet, si vënia në 
dispozicion e ndërtesave lokale për zhvillimin ekonomik. Shpërndarja e rritjes ekononomik në 
të gjithë territoret lokale dhe shërndarjes së dinamikës ekonomike duke krijuar incentive 
lokale. 

 

Funksionet dhe kompetencat vendore 

 Qeveria do të nevojitet të sigurojë mbështetjen e nevojshme për bashkitë me qëllim realizimin 
me sukses të funksioneve që ju jep ligji dhe ofrimin e shërbimeve cilësore ndaj komunitetit. 
Decentralizimi i funksioneve të reja do të vazhdojë të konsiderohet si një proces i 
pandërprerë i bazuar tek parimi i subsidiaritetit. 

® Nevojitet mbështetje e vazhdueshme nga ana e qeverisë për funksionet e veta të bashkive, për 
funksionet e transferuara dhe ato të deleguara. Kjo mbështetje duhet të konsistojë jo vetëm 
mbështetje financiare për pagat e punonjësve të transferuar, por edhe në mbështetje për 
investime dhe asistencë teknike me qëllim përmirësimin e shërbimit.  

® Kërkohet më shumë mbështetje vecanërisht për bujqësinë, për ujitjen dhe kullimin në kushtet 
kur cdo bashki ka në administrim përvec zonave urbane, edhe zona rurale me zhvillim bujqësor 
dhe blegtoral. 

® Nevojitet më shumë mbështetje financiare për bashkitë sipas specifikave dhe karakteristikave 
që ato kanë për funksionet që kanë prioritet, si psh bashki me aktivitet të theksuar bujqësor, 
pyjor, minerar, turizëm dhe bregdet, zona të mbrojtura, etj. 

® Bordi i kullimit dhe shërbimet bujqësore nevojitet të decentralizohen plotësisht. Organizimi i 
drejtorive rajonale në 4 rajone, e ka larguar ofruesin e shërbimit nga bashkitë dhe 
moskoordinimi i duhur i administrimit të ujrave midis strukturave rajonale dhe bashkive sjell 
mungesë të shërbimit në kohë dhe cilësi për përfituesit. 
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® Bashkitë kanë nevojë për mbështetje me qëllim që fondi pyjor të hipotekohet nga ana e tyre 
duke garantuar mirëadministrimin e tij dhe mbrojtjen nga abuzimi dhe për realizimin e këtij 
procesi nevojitet mbështetje nga qeveria jo me ngritje strukturash paralele, por nëpërmjet 
lehtësirave proceduriale dhe financiare për regjistrim si dhe nëpërmjet fuqizimit të strukturave 
bashkiake. 

® Situata me tërmetin dhe pandeminë treguan se emergjencat civile të bashkive kanë nevojë për 
më shumë mbështetje financiare dhe njerëzore nga qeveria. Fuqizimi i strukturave të 
emergjencave civile vendore, mbështetja me mjete, me financa dhe me asistencë teknike, i 
shërben përballimit të situatave emergjente në kohë dhe me efektivitet. 

® Dixhitalizimi i proceseve dhe shërbimet online që ofron qeveria është një hap pozitiv, por duhet 
të shtrihet edhe në shërbimet vendore dhe për këtë nevojitet mbështetje nga qeveria, me qëllim 
sigurimin e shërbimeve më të shpejta dhe më të mira të bashkive vecanërisht për zonat e largëta 
rurale. 

® Performanca e NJVQV duhet të vlerësohet duke përcaktuar indikatorë për matjen e saj dhe 
duke saktësuar institucionin përgjegjës për monitorimin e saj, me qëllim jo vetëm vlerësimin 
e performancës, por edhe përdorimin e incentivave për mbështetjen e bashkive edhe duke u 
bazuar tek performanca e tyre. 

® Nevojiten përcaktimi i standarteve minimale për shërbimet që ofron bashkia. Mbështetja me 
standarte dhe tregues bashkëkohorë për shërbimet publike të ofruara nga bashkitë si dhe 
sigurimi i mbështetjes së nevojshme financiare dhe asistencës teknike për zbatimin e tyre duhet 
të konsiderohet si një element i rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve vendore 
krahas atyre të qeverisë qëndrore. 

® Objektivi afatgjatë i synuar i procesit të decentralizimit duhet të jetë një Qeveri Qendrore që 
harton politika dhe monitoron zbatimin e tyre, ndërkohë që shërbimi ofrohet nga NJVQV. 

® Decentralizimi asimetrik mund të konsiderohet në vijim si celësi i decentralizimit të 
suksesshëm që decentralizon funksione dhe kompetenca tek bashkitë që disponojnë kapacitetet 
e nevojshme për ushtrimin e tyre dhe që nuk mbingarkon bashkitë e vogla dhe të mesme me 
mundësi dhe kapacitete më të kufizuara. 

® Nevojitet të decentralizohet funksione të reja si arsimi parauniversitar, duke qartësuar 
kompetencat ndërmjet bashkisë dhe ministrisë përgjegjëse për arsimin.  

® Rekomandohet të decentralizohet funksioni i shëndetit publik që ka lidhje me kujdesin parësor, 
duke qartësuar kompetencat ndërmjet bashkisë dhe ministrisë përgjegjëse. 

® Nevojitet decentralizim i plotë i shërbimeve sociale me qëllim sqarimin e konfuzionit të krijuar 
ndërmjet bashkisë dhe “sistemeve” që përzgjedhin njerëzit në nevojë, ndërkohë që bashkia 
„korrigjon“ sistemin nëpërmjet përdorimit të fondit prej 6% të ndihmës sociale. 

® Monumentet e kulturës mund të administrohen nga ana e bashkive, të cilat realizojnë të gjithë 
kujdesin dhe shërbimin ndaj tyre. 
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® Plotësimi i 61 bashkive me institucionet e dekoncentruara si psh komisariate policie, zyra 
arsimore, zyra të punës, etj. është një nevojë emergjente. Këto shërbime janë të domosdoshme 
të ofrohen në bashki dhe jo të udhëtojnë banorët drejt qendrave të qarqeve ose bashkive fqinje. 

® Bashkitë kanë nevojë për polici bashkiake të fortë,me kompetenca të qarta dhe të ndara, ose në 
rast të kundërt mund të konsiderohet edhe shkrirja e saj në rast se bashkia mund të ketë 
kompetencat dhe të drejtat e saj tek policia e rendit, duke ushtruar të drejtat e saj në realizimin 
e funksionit të sigurisë dhe rendit publik. 

® Menaxhimi i plazheve publike nevojitet të bëhet nga bashkia, me qëllim ofrimin e një shërbimi 
më të mirë dhe sigurimin e të ardhurave për përmirësimin e plazheve. 

® Menaxhimi i konvikteve dhe i zjarrfikëseve duhet ti kalojë në vartësi totale bashkisë dhe jo të 
jenë në vartësi dyfishe me ministritë e linjës të cilat nuk kanë asnjë rol ndihmës, përvecse 
krijojnë konfuzion dhe paqartësi në ushtrimin e funksioneve. 

® Administrimi i ri i të gjithë ujësjellësave nga qeveria për të gjitha bashkitë konsiderohet si një 
hap pas. Ujësjellësat mund të administrohen nga bashkitë sepse është një shërbim bazë që 
mund të ofrohet vetëm në nivelin vendor. Institucionet qendrore nuk mund të ofrojë shërbim 
të furnizimit me ujë më të mirë se bashkia. Vetëm në rastet kur bashkia në pamundësi të 
administrimit kërkon ndihmë nga qeveria, administrimi mund të kryhet i përbashkët. 

® Administrimi i hipotekave nga bashkitë do të sillte përmirësim të shërbimit dhe zgjidhje 
përfundimtare të cështjes së regjistrimit të pronave. 

® NJVQV dhe institucionet qendrore dhe ato të dekoncentruara, nevojitet të kenë kompetenca 
qartësisht të ndara që sigurojnë bashkëpunimin ndëristitucional dhe mbështetjen reciproke, në 
vend të mbivendosjes dhe krijimit të konflikteve që dëmtojnë cilësinë e ofrimit të shërbimeve 
ndaj komunitetit në nivel vendor. 

® Inspektoriatet paralele duhet të reduktohen dhe kompetencat e cdo inspektoriati të mund të 
qartësohen më akte ligjore dhe nënligjore me qëllim shmangien e konflikteve. Inspektoriati i 
ndërtimit, inspektoriati i mjedisit dhe inspektoriate të tjera ndeshen me paqartësi dhe dublime 
të panevojshme dhe të dëmshme. 

® Funksionet e dhëna bashkive të qartësohen më tej në legjislacionin sektorial, duke krijuar 
hapësirat e nevojshme në ushtrimin e tyre. Shembulli i arsimit, shëndetësisë, i shërbimeve 
bujqësore, i policisë bashkiake, pyjeve dhe kullotave, shërbimit të mbrojtjes ndaj zjarrit dhe 
shpëtimit, shërbimet sociale, etj. tregojnë që ka nevojë urgjente për përmirësim. 

® Nevojitet hartim dhe miratim i legjislacionit sektorial në rastet e mungesave, rishikim dhe 
përmirësim i atij ekzistues duke i përshtatur me ligjin e ri organik. 

® Decentralizimi i funksioneve të reja nevojitet të kryhet i plotë dhe pa krijuar paqartësi në 
ushtrimin e tyre paralelisht me institucionet e dekoncentruara. 

® Legjislacioni nevojitet të mbështetet me akte nënligjore që saktësojnë, sqarojnë dhe detajojnë 
zbatimin e ligjit. 



 

 
 
Shoqata për Autonomi Vendore 

Rruga Reshit Collaku, P. 38, Shk.2 
Tiranë  
Email. info@shav.al 

- 13 -  

® Qartësimi i shërbimeve në fushën e sigurisë, forcimin e këshillave vendore të sigurisë publike, 
bashkëpunim me institucionet e tjera bazuar në parimin e partneritetit. Shpërndarja e 
praktikave të mira në drejtim të sigurisë pubike në replikimin e tyre në bashki të tjera. 

 

Konsolidimi financiar dhe forcimi i kapaciteteve 

 Qeveria do të nevojitet të mbështesë forcimin e kapaciteteve të administratës vendore si dhe 
të sigurojë një autonomi financiare të qëndrueshme për bashkitë, me qëllim garantimin e 
rolit të tyre në ushtrim të funksioneve dhe kompetencave që ju ngarkon ligji. 

® Sistemi i pagave të punonjësve të bashkive nevojitet të rishikohet në funksion të sigurimit të 
një administrate të aftë dhe të mirëpaguar, vecanërisht në bashkitë e konsideruara si të vogla 
dhe të mesme, që ndeshen me xhvendosje të vazhdueshme demografike drejt zonave më të 
zhvilluara urbane. Sanksionimi i liberalizimit të pagave të punonjëve të administratës vendore 
duhet të synojë barazimin e tyre me ato të administratën qendrore. 

® Transferta e pakushtëzuar duhet të shpërndahet bazuar në më shumë kritere, bazuar edhe tek 
specifikat e bashkive dhe performancën e tyre dhe për realizimin e kësaj nevojitet përmirësimi 
i formulës së shpërndarjes së saj. 

® Rekomandohet ndarje e tatimit mbi të ardhurat personale ndërmjet qeverisë dhe bashkisë, duke 
e konsideruar si një të ardhur ku bashkia duhet të ketë pjesën e vet. 

® Duhet të kompensohen bashkitë për efektet e vendimeve të qeverisë për mbështetjen e 
investitorëve strategjikë, që përjashtohen nga pagesa e taksave nga qeveria qendrore duke sjellë 
mungesa të ardhurash në buxhetin e bashkisë. 

® Transfertat specifike për funksionet e transferuara rishtaz duhet të bëhen pjesë e transfertës së 
pakushtëzuar dhe të sigurohet rritje e saj në proces me qëllim përmirësimin e shërbimeve që 
kanë lidhje me këto funksione. 

® Përqindja e taksave të ndara duhet të rishikohet në favor të bashkive, vecanërisht renta minerare 
që është bërë e zbatueshme, por duhet të rritet përqindja që i takon bashkive. 

® Shtim i taksave të ndara dhe ndryshim i përqindjes së ndarjes së taksave aktuale në favor të 
bashkive duhet të konsiderohet si një proces i vazhdueshëm. 

® Nevojitet mbështetja e qeverisë për krijimin e kadastrës fiskale për bashkitë, që do të sillte 
rritjen e të ardhurave për NJVQV dhe administrimin më të mirë të pronave dhe territoreve të 
veta. 

® Lehtësim dhe saktësimi i procedurave të hartimit, diskutimit dhe të miratimit të PBA dhe 
buxhetit vjetor nga ana e ekzekutivit dhe këshillit. 
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® Nevojitet parashikimi i një rritje të mbështetjes financiare për bashkitë nëpërmjet rritjes së 
dyshemesë së transfertës së pakushtëzuar nga 1% që është parashikuar aktualisht, në 2-3% të 
PBB. 

® Decentralizimi rajonal mundësi e mirë e zhvillimit ekonomik, gjenerimi i të ardhurave, 
investime ekonomike, përthithjen e investimeve startegjike 

® Hartimi i dtrategjive lokale të zhvillimit në strukturat lokale. Koncepti i zhvillimit lokal duke 
nxitur ekonominë e shkallës, tregues dhe mundësi që lejojnë zhvillimin lokal. 

 

Reforma Administrative Territoriale 

 Rishikimi i Reformës Territoriale mund të përmirësojë në vazhdimësi ndarjen territoriale 
dhe mund të japë zgjidhjen e nevojshme për problematikat e shfaqura. 

® Rishikimi i ndarjes territoriale për korrigjimin e disa pasaktësive të vogla në ndarjen aktuale, 
mund të sjellë përmirësim të shërbimeve ndaj qytetarëve në disa zona dhe fshatra që marrin 
shërbimet në bashki të tjera nga ato të cilave ju përkasin. 

® Korrigjimin i disa gabimeve ne kufijtë e tokave bujqësore, do bëjë të mundur që pronarët e 
tokave të administrojnë pronat që i përkasin territorit të bashkisë së tyre. 

® Rikonsiderimi i traditave dhe përkatësive kulturore të fshatrave dhe zonave të vecanta si dhe i 
kërkesave të banorëve për rishikimin e përkatësisë së tyre në bashki të tjera, duhet të trajtohet 
në vazhdimësi. 

® Rekomandohet zvogëlimi i numrit të bashkive me qëllim realizimin e ekonomisë së shkallës, 
vecanërisht në rastet kur kjo kërkohet nga vetë bashkitë.  

® Qarku si nivel i dytë i qeverisjes vendore duhet të rishikohet dhe të kalohet në ndarje me rajone  
duke fuqizuar rolin e tyre si dhe duke përcaktuar funksionet dhe kompetencat e tyre. 

® Nevojitet te bëhet regullimi i përkatësisë së parcelave, pyjeve dhe kullotave që janë vendosur 
nga njëra bashki tek tjetra dhe vendimmarrja përkatëse duhet të regullojë gabimet e bëra dhe 
të korrigjojë kufijtë në një proces që vazhdon. 

® Rishikimi i ndarja territoriale duhet konsideruar si një proces i vazhdueshëm që bazohet tek 
nevojat dhe kërkesat për përmirësim dhe jo si një proces politik që ndërmerret me fushata dhe 
në periudha të caktuara që keqpërdoren nga partitë politike për interesa të ngushta. 

®  Ndarja gjeografike e Njësive të Vetëqeverisjes vendore të bazohet në gjenerimet ekonomike 
dhe qëndrueshmërinë lokale. 
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Konkluzione 

Strategjia e re për Decentralizim dhe Vetëqeverisje Vendore 2023-2030, si një dokument strategjik 
afatgjatë, do të duhet të përbëjë një program pune të përbashkët ndërmjet Qeverisë Qëndrore dhe 
Vetëqeverisjes Vendore, zbatimi i të cilit nevojitet të cojë përpara arritjet e realizuara nga zbatimi 
i SNDQV 2015-2020. Opinioni dhe rekomandimet e përfaqësuesve të NJVQV është i një rëndësie 
të vecantë. 

Shoqata për Autonomi Vendore sjell para hartuesve të kësaj Strategjie pikërisht këtë opinion dhe 
rekomandimet e të zgjedhurve dhe drejtuesve vendorë me fokus nevojën për një mbështetje më të 
madhe në fushat e prezantuara si: 

 Qeverisja e mirë vendore dhe roli i saj në procesin e integrimit në BE 
 Rritja e rolit të NJVQV në zhvillimin ekonomik vendor 
 Fuqizim i funksioneve dhe kompetencave të NJVQV 
 Konsolidimi financiar dhe forcimi i kapacitetesh të NJVQV 
 Konsolidim i mëtejshëm i Reformës Administrative Territoriale 

Ky dokument përfaqëson një përmbledhje sintetike të diskutimeve, opinioneve dhe 
rekomandimeve të të zgjedhurve vendore, por edhe të përfaqësuesve të opozitës si dhe të 
drejtuesve vendorë me eksperience shumëvjecare në vetëqeverisejn vendore, e vlerësuar kjo 
gjithashtu nga ekspertë dhe përfaqësues të shoqërisë civile të intervistuar në lidhje me të njëjtat 
cështje. 

Metodologjia e ndjekur për hartimit të këtij dokumentit përfshin disa aktivitete, të konsideruara si 
të efektshëm për marrjen e opinionit të një numri të konsiderueshëm të drejtuesve vendorë. Këto 
aktivitete përfshijnë: 

® Hartimin e një pyetësori me drejtues vendorë në lidhje me cështjet kryesore që lidhen me 
vetëqeverisjen vendore në Shqipëri. 

o Pyetësori përfshin 191 pyetje që mbulojnë të gjitha aspektet e veprimtarisë së vetqëqeverisjes 
vendore në Shqipëri. 

o Pyetësori u plotësua nga 236 përfaqësues të të zgjedhurve dhe drejtues vendorë. 
o Përvec përgjigjes ndaj pyetjeve të shtruara, nga ana e pjesëmarrësve u paraqitën më shumë 

se 200 rekomandime specifike dhe sugjerime për përmirësime ligjore apo mundësi 
decentralizimi. 
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® Organizimin e 7 takimeve rajonale me drejtues vendorë dhe ish drejtues vendorë, duke 
përfshirë edhe ish drejtues vendorë përfaqësues të opozitës, në kushtet e mungesës së të 
zgjedhurve vendorë të opozitës në NJVQV aktuale (përvec Bashkisë Shkodër). 
Realizimi i këtyre takimeve synoi nga njëra anë prezantimin e rezultateve të pyetësorit (si një 
nxitje për vijimin e diskutimeve dhe analizave), por edhe diskutimin dhe nxitjen e debatit direkt 
në tryeza pune me përfaqësuesit më të lartë drejtues ne nivel vendor, Kryetarët e Bashkive dhe 
ish Kryetarë Bashkie.  
Në takimet konsultative morrën pjesë më shumë se 110 përfaqësues, kryetarë bashkie, ish 
kryetarë bashkie përfaqësues të opozitës si dhe drejtues të tjerë vendorë. 

® Intervistimi dhe marrja në konsideratë e opinionit të përfaqësuesve të shoqërisë civile, ekspertë 
të qeverisjs vendore dhe jo vetëm, si dhe të përfaqësuesve të organizatave me përvojë në 
monitorimin, vlerësimin dhe ofrimin e asistencës së nevojshme ndaj vetëqeverisjes vendore në 
Shqipëri, plotësoi spektrin e gjërë të gjetjeve dhe rekomandimeve 
 

Megjithëse situata atipike në të cilën ndodhen sot 60 bashki vështirëson gjetjet reale të momentit 
dhe mund të japë një pasqyrë paksa të deformuar të situatës reale, problematikat kryesore me të 
cilat janë ndeshur bashkitë në vitet e kaluara dhe ato me të cilat do të ballafaqohen sërish pas 
zgjedhjeve të ardhëshme vendore, janë pasqyruar mjaftueshëm në këtë material. 

Analiza dhe diskutimi i drejtuesve vendorë e ka bazën tek përvoja shumëvjecare në drejtimin e 
bashkive të reja të krijuara pas Reformës Administrative Territoriale si dhe në ballafaqimin e 
përditshëm me komunitetet vendore të cilave ata ju shërbejnë. Si e tillë, ajo duhet konsideruar si 
një kontribut i cmuar i sjellë nga ofruesit direkt të shërbimeve vendore në dispozicion të hartuesve 
të Strategjisë së re për Decentralizim dhe Vetëqeverisje Vendore 2023-2030. 

 

 


