KELMEND
MARGEGAJ
TROPOJË

MALËSI
E MADHE

TROPOJË
BAJRAM
CURRI

SHALË
KASTRAT

BUJAN

LEKBIBAJ

SHKREL

LLUGAJ

BYTYÇ

FIERZË
QENDËR
KOPLIK

QENDËR

Qeverisja vendore
në Shqipëri

GOLAJ

PULT
SHOSH

IBALLË

KRUMË
FAJZË

BLERIM

GJINAJ

SHLLAK

RRETHINAT
SHKODËR
GURI
I ZI

VAU I
DEJËS

MALZI
KOLSH

RRAPE

GJEGJAN

BLINISHT

KALIS

MIRDITË

KOLSH

RRËSHEN

RUBIK

SLLOVË
ARRAS FUSHË-ÇIDHËN

DERJAN

KASTRIOT

DIBËR

ULËZ

BURREL

BAZ

MAMURRAS

LUZNI

LIS

SELISHTË
SHUPENZË

SUÇ

KOMSI

THUMANË

XHAFZOTAJ SHIJAK

BULQIZË

ZALL-BASTAR

MARTANESH

TREBISHT

PASKUQAN
DAJT

TIRANË

GJEPALAJ
VAQARR

NDROQ

SHËNGJERGJ

STEBLEVË

FARKË

ORENJË

LUNIK

PETRELË

SYNEJ

PEZË

BËRZHITË

HELMËS

KAVAJË
LUZ I
VOGËL

BALDUSHK

KARINË

GJOCAJ
DUSHK

BELSH

FIER
QENDËR

PORTEZ

CUKALAT URA
VAJGURORE

ROSKOVEC

BALLSH

SHUSHICË SELENICË

HEKAL

ARMEN

VLORË

KUTË

S K R A PA R
ÇOROVODË

MOLLAS

BALLABAN
ÇEPAN

LUFTINJË

ÇLIRIM

KELCYRË
SUKË

MEMALIAJ
MEMALIAJ
FSHAT

QENDËR
ERSEKË

FRASHËR
NOVOSELË

DISHNICË

TEPELENË

PËRMET

KELCYRË

QËNDËR
TEPELENË

ERSEKË

KOLONJË

QENDËR

TEPELENË
KURVELESH

BARMASH

PËRMET
PETRAN

HORË-VRANISHT

ODRIE

QËNDER
LESKOVIK

ZAGORIE
PICAR

LIBOHOVË
G J I R O K A S T ËLUNXHËRI
R

HIMARË

HIMARË

LESKOVIK
ÇARÇOVË

CEPO
ANTIGONË
QENDËR
GJIROKASTËR
LIBOHOVË

LUKOVË

LAZARAT

POGON

LIBOHOVË

VERGO

D E LV I N Ë

DELVINË

FINIQ
SARANDË

S A R A N D Ë ALIKO

DROPULL
I POSHTËM

MESOPOTAM

FINIQ

DROPULL
DROPULL
I SIPËRM

DHIVER

LIVADHJA
KSAMIL
XARRË

MARKAT

KONISPOL
KONISPOL

Shoqata
e Bashkive
të Shqipërisë

Tiranë, 2019

BILISHT

DEVOLL
MIRAS

VITHKUQ
POTOM

MEMALIAJ
QESARAT

LOPËS

HOÇISHT

MOLLAJ

BUZ

BRATAJ

KORÇË

DRENOVË

KORÇË

LESHNJE

QENDËR

VËNDRESHË

KRAHËS

SEVASTËR

ORIKUM

BILISHT
QENDËR

QENDËR

VOSKOP

LEKAS

BOGOVË

TËRPAN

KOTË

SELENICE

VLORË

PROGËR

LIBONIK

VOSKOPOJË
GJERBËS

POLIÇAN

FRATAR

VLLAHINË

POJAN

MALIQ

MOGLICË

VËRTOP

PUSTEC

VRESHTAS

GORE

MALIQ

POLIÇAN

PUSTEC

PIRG

LENIE

ZHEPË

SINJË

SELITË

ÇËRRAVË

DARDHAS

ROSHNIK

MALLAKASTËR

POGRADEC
BUÇIMAS

POGRADEC

KUKUR

KUSHOVË
SKËNDERBEGAS

OTLLAK

TREBINJË

KODOVJAT

GRAMSH

B E R AT

ARANITES

GRESHICË

QENDËR

UDENISHT

GRAMSH
TUNJË

LUMAS

VELABISHT

NGRAÇAN

QENDËR
CAKRAN

SULT

VELÇAN

BERAT

KURJAN
RUZHDIE

PATOS

FRAKULL
NOVOSELË

URA
VAJGURORE

KUMAN
ZHARRËZ
PATOS

LEVAN

PERONDI
KUÇOVË

POROÇAN

PISHAJ

KOZARE

KUTALLI
STRUM
URA
ROSKOVEC

MOLLAS

KUÇOVË

ALLKAJ POSHNJE

MBROSTAR
URA

FIER

DERMENAS

PROPTISHT

CËRRIK

GREKAN

KRUTJE

PRRENJAS

STRAVAJ
ZAVALINË

KLOS

FIERZË KAJAN

BUBULLIMË

RRAJCË

QUKËS

PRRENJAS
GJINAR

TREGAN

BELSH

FIER
SHEGAN

KOLONJË
LIBOFSHË

TOPOJË

HOTOLISHT
POLIS

SHUSHICË
SHIRGJAN

GOSTIMË
RRASË

HYSGJOKAJ

LU SH NJ E

GRADISHTË
REMAS

ELBASAN

PAPËR

GJERGJAN
SHALËS CËRRIK

SHEZË

BALLAGAT

GOLEM

QENDËR
LIBRAZHD

ELBASAN

PËRPARIM
PAJOVË

PEQIN

PEQIN

TËRBUF

GRABJAN

DIVJAKË

LABINOT
MAL

FUNAR

BRADASHESH LABINOT
FUSHË

SINABALLAJ

RROGOZHINË

GOSË

KRRABË

GRACEN

LEKAJ

KRYEVIDH

RR OGO ZH INË

DIVJAKË

LIBRAZHD

TIRANË

GOLEM

K AVA J Ë

OSTREN

KAMËZ K A M Ë Z

KASHAR

SHIJAK

XIBËR

ZALL
HERR

BËRXULLË

GJORICË

BULQIZË
ZERQAN

NIKËL

PREZË

VORË

RRASHBULL

K L O S KLOS

KRUJË

FUSHË
KRUJË

VORË

MAQELLARË

FUSHË
BULQIZË

GURRË

CUDHI

KRUJË

BUBQ
MANËZ

MAMINAS

PESHKOPI
MELAN
TOMIN

MACUKULL

M AT

LAÇ

KURBIN

DURRËS

MUHURR

RUKAJ

MILOT

FUSHË
KUQE

ISHËM

KALA E
DODËS

ZALL-DARDHË

SELITË

KTHJELLË

ZEJMEN
SHËNKOLL

SUKTH

GRYKË
CAJE

ZALL-REÇ
LURË

SHËNGJIN

DURRËS

TOPOJAN

UJMISHT

BUSHTRICË

OROSH

KATUND
I RI

SHISHTAVEC

KUKËS

FAN

L E Z H Ë KALLMET
LEZHË

BICAJ

KAÇINAR

UNGREJ

ZAPOD

SHTIQËN

SURROJ

ARRËN

DAJÇ
BALLDRE

KUKËS

QAFË-MAL

PUKË

VIG-MNELË

HAJMEL

VELIPOJË

TËRTHORE

FUSHË-ARRËS

PUKË
QERRET

BËRDICË
DAJÇ
BUSHAT

QELËZ

VA U I
DEJËS

LUSHNJEKARBUNARË

Raport mbi situatën aktuale

HAS

FUSHË
ARRËS

TEMAL

POSTRIBË

ANA E
MALIT

FIERZË

SHKODËR

GRUEMIRË

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë

Qeverisja vendore
në Shqipëri
Raport mbi situatën aktuale

Tiranë, 2019

RAPORT MBI QEVERISJEN VENDORE NË SHQIPËRI

Autor:
Agron Haxhimali
Bashkëpunëtorë:
Aida Cacaj, Kelmend Zajazi

Ky publikim është përgatitur nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe me
mbështetjen financiare të Fondacionit Hanns Seidel, Shqipëri. Ky botim
pasqyron qëndrimet e Shoqatës së Bashkive dhe jo domosdoshmërisht të
Fondacionit Hanns Seidel. Autorët garantojnë pasqyrimin me korrektësi
të të dhënave të marra nga materialet e referencës të përdorura.

2

RAPORT MBI QEVERISJEN VENDORE NË SHQIPËRI

TABELA E PËRMBAJTJES
I.

HYRJE .......................................................................................................................... 5

II.

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE ...................................................................... 7

III. METODOLOGJIA ................................................................................................. 10
IV.

KONTEKSTI ........................................................................................................... 11
1. Rrethanat kombëtare të reformës ................................................................ 11
2. Kordinimi i ndihmës së huaj............................................................................ 12

V.

KORNIZA LIGJORE PËR REFORMËN ..................................................... 14
1. Legjislacioni për Qeverisjen Vendore ........................................................... 14
2. Axhenda e decentralizimit ............................................................................... 16
3. Historiku i ndarjes territoriale ...................................................................... 20
4. Ndarja e re territoriale administrative ........................................................ 21
5. Reforma Administrative Territoriale në shifra dhe fakte ...................... 24

VI.

KORNIZA INSTITUCIONALE ...................................................................... 29
1. Institucionet Qendrore vs Vendore ............................................................... 29
2. Burimet Njerëzore .............................................................................................. 30

VII. ANGAZHIMI, PJESËMARRJA QYTETARE
DHE TRANSPARENCA ..................................................................................... 33
VIII. MARRËDHËNIET MES NIVELIT QENDROR
DHE VENDOR ....................................................................................................... 35
1. Këshilli Konsultativ ............................................................................................ 36
2. Agjencia për Mbështetjen e Qeverisjes Vendore ....................................... 37

3

RAPORT MBI QEVERISJEN VENDORE NË SHQIPËRI

IX.

PUSHTETI VENDOR DHE NDËRVEPRIMI
INSTITUCIONAL ................................................................................................. 38

X.

DECENTRALIZIMI DHE FUNKSIONET E REJA ................................. 44
1. Shërbimet Sociale ............................................................................................... 45
2. Mbrojtja nga zjarri .............................................................................................. 45
3. Arsimi .................................................................................................................... 45
4. Shërbimi Pyjor ..................................................................................................... 46
5. Vaditja dhe Kullimi ............................................................................................. 47
6. Rrugët lokale ........................................................................................................ 48

XI.

DECENTRALIZIMI FISKAL ........................................................................... 49

XII. SHËRBIMET E TJERA PUBLIKE

...................................................... 58

1. Furnizimi me ujë ................................................................................................. 58
2. Menaxhimi i mbetjeve ....................................................................................... 60
3. Planifikimi i territorit ....................................................................................... 61
4. Infrastruktura vendore ..................................................................................... 61
5. Shërbimet sociale ............................................................................................... 62

XIII. PËRGATITJA PËR INTEGRIMIN EUROPIAN ................................... 64

4

RAPORT MBI QEVERISJEN VENDORE NË SHQIPËRI

I. HYRJE
Shqipëria ndërmorri sërish, në vitin 2014, iniciativën për të reformuar
pushtetin vendor në përpjekje për të arritur një decentralizim real e të
domosdoshëm pas disa reformimeve të mëparshme jorrënjësore. Kjo
iniciativë kishte si objektiv sistemimin një herë e mirë të vetqeverisjes
vendore duke i dhënë pushtet financiar dhe ekonomik, duke i dhënë të drejta
dhe përgjegjësi, duke i dhënë kompetenca administrative e rregullatore,
shërbimi dhe investimi, për funksionet bazike, duke shkuar dhe një hap më
tej me transferimin e disa funksioneve të reja.
Nga ana tjetër, reforma territoriale administrative kishte për qëllim
sistemimin e territorit nëpër kufij të rinj administrativ duke riorganizuar
njësitë e qeverisjes vendore që konsideroheshin shumë të fragmetizuara
çka sillte si pasojë faktin se shërbimet publike të ofruara për komunitetet
lokale nuk ishin të kënaqshme dhe nuk kishte ekonomi shkalle por kishte
shpenzime të tepërta administrative.

Për të adresuar këto probleme dhe për të përmirësuar qeverisjen vendore,
qeveria është angazhuar në pregatitjen e strategjisë ndërsektoriale të
decentralizimit, dhe ka ndërhyrë në kuadrin ligjor. Kësaj përpjekje i janë
bashkangjitur dhe programe e projekte të ndryshme të asistencës teknike
që duke njohur mirë rrethanat kanë planifikuar ndërhyrje në aspekte të
ndryshme. Këto përpjekje i kanë dhënë një formësim kësaj reforme.
Por dhe pas përpjekjeve deri diku të harmonizuara të qeverisë dhe
donatorëve sërish dhe pas 3 viteve nga reforma, panorama vendore paraqitet
me dritëhijet e saj në disa drejtime kryesore si:
1. Realizimi i autonomisë (decentralizimi fiskal dhe administrativ);
2. Cilësia dhe shtrirja e shërbimeve;

3. Përfaqësimi qytetar në organet drejtuese vendore;

4. Bashkëpunimi dhe marrëdhëniet ndër-institucionale ku përfshihet
dhe pozicionimi i Shoqatës për dialog.

Raporti mbi situatën aktuale të qeverisjes vendore në Shqipëri synon të
kontribuojë në debatin për reformën territoriale dhe ndikimin që ajo ka
pasur në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve, në nxitjen e decentralizimit
vendor, të parashtrojë argumenta për diskutime, për sfida të mëtejshme të
kësaj reforme si dhe të pasqyrojë dinamikën e gjithë procesit deri sot.
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Ky raport është një përmbledhje dhe përpunim i Shoqatës së Bashkive
nga diskutime dhe ide të gjeneruara në nivel vendor, me përfshirjen e të
zgjedhurve vendorë, specialistëve të bashkive dhe ekspertëve të jashtëm të
angazhuar në takime rajonale, mbledhje të Komitetit Drejtues e të forumeve
profesionale.

Raporti sjell në vëmendje të lexuesit, qoftë qeverisë apo institucioneve
qendrore e vendore, institucioneve të huaja e çdo pale të interesuar
problematikat dhe vështirësitë e pushtetit vendor në ofrimin e shërbimeve
dhe organizimin e funksionimin e tyre, problematika të shfaqura nga Reforma
Territoriale Administrative apo të trashëguara dhe një apel që ndërmarrja e
reformave kërkon medoemos konsensus sa më të gjerë dhe një qasje sa më
demokratike.
Çështjet, rekomandimet dhe sugjerimet e këtij raporti mund të jenë mundësi
zgjidhjeje në të ardhmen, mundësi të hapura për përmirësime dhe rishikime
të mëtejshme, prezantuar në kuadër të një diskutimi teknik në vazhdimësi
për Reformën Territoriale Administrative dhe decentralizimin.
SHOQATA E BASHKIVE
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë është një shoqatë jopolitike, jofetare dhe
jofitimprurëse. Shoqata e Bashkive të Shqipërisë është një bashkim vullnetar
dhe i pavarur i bashkive të Shqipërisë. ShBSh u themelua më 12 tetor 1993,
me kërkesë të një grupi prej 10 kryetarë bashkish. Fillimi i punës së Shoqatës
nuk ishte shumë i lehtë për arsyen se për herë të parë në ambientin shqiptar
krijohej një organizatë e tillë e cila do të mbronte interesat e përbashkëta të
bashkive shqiptare për zhvillimin dhe demokratizimin e tyre.
Përpjekjet e saj të vazhdueshme kanë synuar sensibilizimin e strukturave
dhe institucioneve të pushtetit qendror për përshpejtimin e proçesit të
decentralizimit, si dhe konsolidimi i rolit të bashkive në ushtrim të rolit të tyre
qeverisës, duke dhënë në vazhdimësi rezultate konkrete. Roli dhe kontributi
i Shoqatës sot është mjaft i vlerësuar dhe i njohur jo vetëm nga anëtarët e
saj por edhe nga institucionet në pushtetin qendror, donatorët, shoqatat
ndërkombëtare të autoriteteve vendore.

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, qysh nga themelimi i saj e deri tani, ka
krijuar një vizion gjithnjë e më të qartë të veprimtarisë së saj, të rolit që
ajo duhet të luajë në konsolidimin e bashkive, në ushtrim nga ana e tyre të
funksioneve qeverisëse.
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II. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Edhe pse kishte një dakortësi mes palëve të interesuara për nevojën e
një refome të tillë dhe besim për qëllimin e mirë, ajo që është konstatuar
gjerësisht gjatë kësaj periudhe është fakti se qeveria u përqendrua më shumë
tek bërja e reformës territoriale, ose tek ndryshimi i kufijve dhe bashkimi
i njësive vendore dhe shumë pak tek procesi i decentralizimit dhe reforma
administrative. Gjithashtu, shumë më tepër vëmendje mori pritshmëria për
uljen e kostove administrative, çka nuk u materializua në praktikë, ndërsa më
pak u përqëndrua vëmendja në hapat e duhura për t’u siguruar vazhdimësia e
shërbimeve sidomos për banorët e ish-komunave me akses të kufizuar. Efekti
territorial i pritur nuk mund të arrihet pa realizuar reformim administrativ
dhe decentralizimin fiskal e kjo na çon në përfundimin se reforma në pushtetin
vendor mbetet një proces i papërfunduar për nivelin e parë të qeverisjes
vendore (bashkitë) dhe i panisur në nivelin e dytë të qeverisjes (qarqet).
Ndarja territoriale – administrative në fuqi është subjekt ndryshimi dhe duhet
konsideruar në funksion të demokracisë vendore dhe të shpërndarjes sa më
të mirë të shërbimeve. Në përfundim të vlerësimeve të kryera për gjendjen
e bashkive sot një mandat pas reformës, mendojmë se ka vend dhe arsye për
riorganizim territorial, i cili duhet vlerësuar në dy opsione:
a. me ndryshim të kufijve - Qytetarët duhen ftuar të kontribojnë me
mendimet e tyre, pasi qëllimi i çdo rishikimi duhet të ketë si synim
adresimin e shqetësimeve dhe problemeve të tyre. Rekomandojmë
fort ndërhyrje ligjore për referendumet lokale.

b. pa ndryshim të tyre, në një rregullim më praktik të organizimit të
nëndarjeve të bashkive. Bashkitë në përgjithësi hasin vështirësi në
arritjen me shërbime të njësive të largëta administrative kjo dhe si
pasojë e statusit “pasiv” të këtyre nëndarjeve. Ne rekomandojmë
ndërhyrje në kuadrin ligjor për një status më aktiv të njësive
administrative për të ekzekutuar shërbime, edhe për mundësinë e
bashkimit të dy apo më shumë njësive administrative, duke krijuar një
entitet me një autonomi të lehtë dhe të kontrolluar nën juridiksionin
e bashkisë.

Marrëdhënia mes Kryetarit të bashkisë dhe Këshillit jo gjithmonë ka qenë e
lehtë dhe problemet kanë ardhur tërësisht prej ndikimit të politikës. Politika
gjithashtu ka ndikuar në vështirësimin e bashkëpunimit të bashkive kryesisht
të djathta me qeverinë apo institucione të tjera qendrore. Të penalizuar
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në çdo rast janë qytetarët, qoftë kur buxheti i bashkisë nuk miratohet
qoftë kur bashkia nuk fiton me projektet e saj fonde të investimeve në
infrastrukturë. Klima e dialogut politik është ashpërsuar shumë veçanërisht
vitet e fundit. Është tani koha ti kthehemi një dialogu konstruktiv, për një
klimë të mirë bashkëpunimi dhe mirëbesimi ndërmjet pushtetit qendror dhe
atij vendor për të përparuar në ngritjen e fuqizimin e shtetit të së drejtës, në
decentralizim dhe demokraci vendore.
Reforma u pasua nga ngritja e një sërë strukturash qendrore në mbështetje të
bashkive, si Këshilli Konsultativ, Agjencia për Mbështetjen e Pushtetit Vendor
etj. Pas katër viteve, bindja jonë është që rezultati i punës së tyre është i
vakët, pa ndonjë rëndësi të veçantë. Këshilli Konsultativ dhe pse u ngrit si
një platformë konsultimi funksionon thjesht në formatin e një konference,
ndërsa Agjensia përpiqet të kryejë ato çfarë janë detyra që mundet dhe
i kryejnë Shoqatat e Bashkive. Mund të jetë momenti që këto struktura të
fragmentarizuar të përqëndrohen në një Ministri të Pushtetit Vendor, e cila
do të kishte burimet dhe mjetet për të ndihmuar realisht bashkitë, si dhe do
ti jepte një rëndësi më të madhe zhvillimeve vendore.
Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme konform parashikimeve të Ligjit
për Financat e Vetëqeverisjes Vendore nuk mund të jetë më pak se 1% e PBBsë dhe faktikisht ka shënuar një rritje në krahasim me 2015, vitin e parë të
mandatit pas reformës. E megjithatë, Shqipëria është ende shumë pas jo
vetëm vendeve të Bashkimit Europian por dhe vendeve të rajonit, të themi të
krahasueshme nga zhvillimi ekonomik dhe kushtet demografike.

Propozimi ynë, gjatë hartimit të Ligjit për Financat Vendore ishte për një
rritje të ndjeshme të transfertës së pakushtëzuar. Në kushtet ekonomike
aktuale një rritje në 2% të PBB nisur nga viti i ardhshëm 2020, mbetet dhe
sot mjaft e domosdoshme. Ky dyfishim do të ulë hendekun mes kostos së
shërbimeve dhe burimeve financiare. Për taskat e ndara, Shoqata e Bashkive
vazhdon të mbështesë dy rekomandime: së pari rritjen e përqindjes së të
ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale nga 2% në 5%, dhe së dyti
përfshirjen në taksat e ndara të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar sipas kontributit
të secilës njësi vendore.
Shpërndarja e fondeve të investimit nga Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve,
apo miratimi i projekteve infrastrukturore të Fondit Shqiptar të Zhvillimit ka
favorizuar bashkitë e majta. Vetëm gjatë vitit 2017, Komiteti për Zhvillimin
e Rajoneve ndau 93% të fondit për bashki të majta dhe vetëm 7 % për
bashki të djathta. Shoqata e Bashkive ka shprehur gjithnjë shqetësimin se ky
mekanizëm është jo efektiv dhe nuk duhet të ekzistojë pasi bashkitë nuk duhet
8
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të konkurrojnë tek pushteti qendror për shërbimet e tyre. Rekomandimi
ynë konkret ka qenë se këto fonde duhet tu shpërndahen bashkive sipas një
formule të dakortësuar me vetë bashkitë.

Edhe pse me gjasë është akoma herët të vlerësohet rrjedha dhe efektet e
ndarjes territoriale dhe reformat tjera shoqëruese, konstatohet se efekti
i pritur i zvogëlimit të shpenzimeve akoma nuk duket në horizont, ndërsa
qasja e qytetarit në shërbime është tanimë e vështirësuar, veçanërisht në
zonat rurale apo ish komunat.
Në rezultatet që kemi sot vëmë re se shërbimet publike në nivel vendor janë
konsiderueshëm jo efiçente shoqëruar dhe me pamjaftueshmëri të burimeve
njerëzore e financiare. Në këto kushte, reforma nuk është e dukshme për
qytetarin dhe nuk ka plotësuar pritshmëritë e tij në nivel të përfitimit të
shërbimeve vendore apo të asistencës së kërkuar në këtë nivel.

Bashkitë vetë duhet të kryejnë studime dhe analiza për mundësitë reale të
ofrimit të shërbimeve, nisur nga infrastruktura e trashëguar dhe burimet
në dispozicion. Ato duhet të eksplorojnë vetë mundësi të bashkëpunimit
mes tyre për të ofruar një apo disa shërbime. P.sh. rajonalizimi i disa prej
shërbimeve mund të jetë një mundësi ashtu si dhe krijimi i ndërmarrjeve të
përbashkëta publike të disa bashkive.
Qeveria qendore duhet të miratojë standarte të ofrimit të shërbimeve për
tu zbatuar në nivel vendor. Kjo duhet të shoqërohet dhe me një analizë të
kostove për arritjen e standarteve të miratuara, duke ju mundësuar bashkive
të llogarisin fondet e të planifikojnë kohën e duhur.

Mungesa e bazës ligjore, mospërputhja dhe mbivendosja janë nga problemet
kryesore të ushtrimit të funksioneve të reja, të vërejtura këto në të gjitha
funksionet, veçanërisht në arsim, emergjenca civile, polici bashkiake etj.
Pritshmëritë e bashkive janë që kjo bazë ligjore do të adresojë çështje të
mbivendosjes së autoritetit mes pushtetit vendore dhe atij qendor duke bërë
një ndarje të qartë të detyrave dhe përgjegjësive dhe kompetencave të të
gjithë llojeve, si hapi i parë emergjent.

Një hap i dytë do të ishte buxhetimi i tyre sipas parimit të mjaftueshmërisë
financiare. Transfertat specifike të dedikuara për një trevjeçar për financimin
e tyre nuk mundën të plotësonin nevojat e bashkive e këtu mjafton të
përmendim vetëm gjendjen e stacioneve të mbrojtjes nga zjarri, që ishte
shumë larg nevojave të bashkive.

Një hap i tretë lidhur me funksionet e “reja”, por jo vetëm, mund të jenë edhe
regullimet ligjore drejt parimit të asimetrisë.
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III. METODOLOGJIA
Raporti synon të marrë në konsideratë zhvillimet e fundit, si në kuadër të
reformave në nivel qendror, por dhe të punës së organeve të vetëqeverisjes
vendore dhe ndryshimeve të ndodhura kryesisht gjatë periudhës 20152018. Raporti është përgatitur nga një grup pune, i përbërë nga ekspertë të
çështjeve vendore, nën drejtimin e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë.
Kryesisht, raporti bazohet në analizimin e gjetjeve të identifikuara nga:
•

•

•

Veprimtaria e Shoqatës së Bashkive përgjatë periudhës 3 vjeçare që
mbulon kohën nga zgjedhjet vendore të vitit 2015, si zgjedhjet e para
pas ndarjes së re territoriale. Kjo veprimtari ka ndjekur sistematikisht
procesin në bazën e tij, në bashki, por dhe zhvillimet në nivel
qendror. Këtu përfshihen opinionet dhe qëndrimet e Shoqatës mbi
Reformën dhe proceset përkatëse, mbi kuadrin ligjor në dinamikën
e tij, konkluzionet dhe rekomandimet dalë nga takimet e Forumeve
Profesionale në fushat e veprimtarisë së qeverisjes vendore, opinione
dhe rekomandime nga takimet rajonale me Administratorët e Njësive
Administrative, opinione dhe rekomandime nga vizitat nëpër bashki
si dhe nga mendimet e punonjësve të bashkive gjatë trajnimeve në
vendin e punës, por dhe nga burime të tjera nga bashkëpunimi me
projekte, donatorë, ekspertë e partnerë të Shoqatës së Bashkive.

Hulumtime të raporteve, botimeve apo artikujve të ndryshëm të
pregatitur si pjesë e projekteve apo e veprimtarisë së institucioneve të
ndryshme publike që veprojnë në fushën e pushtetit vendor. Raporti
nuk është hartuar në një terren të parrahur. Aktualisht janë bërë
raportime dhe analiza të mëparshme në fushën e reformës territorialeadministrative nga institucione kombëtare dhe ndërkombëtare,
gjetjet e të cilave janë përdorur gjerësisht në pregatitjen e raportit.
Rezultate krahasimore të performancës së pushtetit vendor mes
Shqipërisë dhe vendeve të tjera të rajonit të Europës Juglindore, të
mundësuara nga NALAS (Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Vendore
për Europën Juglindore), ku Shoqata e Bashkive është anëtare.
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IV.

KONTEKSTI

1. Rrethanat kombëtare të reformës
Reforma territoriale është një çështje e nxehtë që duhej dhe duhet ende të
adresohet në një debat konstruktiv kombëtar.

Ecuria e pushtetit vendor duhet të vlerësohet nga dy këndvështrime, së
pari nga efikasiteti i funksionimit dhe nga kapaciteti i decentralizimit real
që mbart jo vetëm korniza ligjore por dhe e gjithë veprimtaria shtetërore në
këtë drejtim.

Reformat territoriale janë bërë një tipar kryesor i reformës së administratës
publike në dekadat e fundit në Evropë. Pas valës së ndryshimeve që prekin
kryesisht vendet e Evropës Perëndimore në vitet 1970, ndryshime të
mëtejshme u iniciuan në Evropën Qendrore dhe Lindore në të njëjtin shekull
pas rënies së regjimeve jodemokratike. Në vitet e para të shekullit XX si
shkak i krizave financiare por dhe të kërkesave në rritje për shërbime dhe
ekonomi shkalle, por dhe tendencës për qeverisje të fortë vendore shumë
vende ndërmorrën reforma në pushtetin vendor.
Ky reformim kudo ka ndodhur, së paku në vendet e Europës ka konsumuar
shumë kohë dhe nuk është konsideruar një proces i shpejtë dhe kurrsesi nuk
ka ndodhur pa proces konsultimi gjithpërfshirës dhe konsensus të gjerë.

Qeveria shqiptare parashtroi për këtë reformë avantazhin që ajo do të sillte në
integrimin e vendit në Bashkimin Europian. Nga një këndvështrim kjo mund
të duket e pranueshme POR ndërmarrja e një reforme të tillë territoriale nuk
është domosdoshmërisht e nevojshme për të adresuar këto çështje. BE-ja
nuk do të detyrojë Shqipërinë të ndryshojë sistemin e vet të qeverisjes lokale.
Vende të tjera si Republika Çeke dhe Franca menaxhojnë autoritete më të
vogla lokale (duke u mbështetur në një bashkëpunim të gjerë ndër-komunal,
megjithëse ky bashkëpunim ka qenë i ngadalshëm në Shqipëri).

Si pjesë e kësaj reforme janë miratuar dhe instrumenta mjaft të rëndësishëm
ligjorë si Vendimi i Këshillit të Ministrave, nr. 691, datë 29.7.2015 “Për
Miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen
Vendore 2015–2020”, Ligji Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” dhe
Ligji Nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” shoqëruar dhe me
akte të tjera nënligjore.
11

RAPORT MBI QEVERISJEN VENDORE NË SHQIPËRI
Me kërkesën dhe presionin e vazhdueshëm të pushtetit vendor, qeveria
transferoi një grup prej 6 funksionesh në bashki, kjo si pjesë e reformimit,
por nëse analizojmë në thellësi kuadrin e mëparshëm ligjor, si p.sh. Ligjin
8652/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” vërejmë
se disa nga këto funksione mbarteshin edhe para reformës.
Një hap tjetër i ndërmarrë nga qeveria ishte dhe krijimi i disa institucioneve
shtesë që do të asistonin bashkitë e reja dhe reformën e konkretisht Agjencia
për Zbatimin e Reformës Territoriale, e cila në janar 2018 u shndërrua në
Agjencinë për Mbështetjen e Qeverisjes Vendore, dhe krijimi i Këshillit
Konsultativ. Deri tani nuk shihet ndonjë impakt e efektivitet domethënës nga
këto institucione.

Në këto rrethana, mbeten ende çështje të hapura për diskutim dhe rishikim
ashtu si dhe ka progres e përmirësim në aspekte të caktuara. Çështje që
mbeten ende për diskutim janë:
•

A është ndarja territoriale në 61 bashki ende një çështje për diskutim?

•

A mund të garantojë reforma barazi në ofrimin e shërbimeve dhe
kushte të njëjta jetese ndërmjet zonave urbane dhe rurale, dallim i
cili nuk ekziston në vendet e zhvilluara?

•

•
•
•
•

A është ezauruese reforma e deritanishme e shtrirë vetëm në nivelin
e parë të qeverises vendore, pa reformuar nivelin e dytë, qarqet, si
premisa për zhvillimin dhe rajonalizimit në Shqipëri?
A siguroi reforma autonomi financiare dhe decentralizim fiskal?

A janë plotësuar kërkesat dhe pritshmëritë e qytetarëve përmes
efiçensës në shërbime publike dhe efektivitetit të burimeve njerëzore?
A ishin kriteret mbi të cilat u realizua ndarja e re të studiurara dhe
analizuara mirë, dhe çfarë rezultatesh kemi 3 vjet pas zbatimit të saj?

A ka vend për përmirësime dhe korrigjime? Çfarë mund t`i propozohet
aktualisht politikës shqiptare në lidhje rritjen e efiçensës së reformës
territoriale në nivelin e parë dhe të dytë të pushtetit vendor?

2. Kordinimi i ndihmës së huaj
Suksesi dhe zhvillimi i pushtetit vendor vazhdon të mbetet akoma i lidhur
ngushtësisht me programet dhe projektet e donatoreve strategjikë. Paketa
e ndihmës së tyre ka një vlerë e madhe për demokracinë dhe zhvillimin e
12
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kapaciteteve dhe është plotësuese e boshllëkut dhe pamundësisë për tu
ofruar nga vetë shteti.

Këto projekte kanë dhënë kontribut në fusha të ndryshme të veprimtarisë
së bashkive e megjithatë ka ende nevojë për orientim drejt nevojave reale
të pushtetit vendor. Projektet STAR1 dhe STAR2 ofruan një kordinim të
donatorëve që veprojnë në Shqipëri në pushtetin vendor duke bashkuar
përpjekjet e shumë prej tyre në një projekt të vetëm.

Nga ana tjetër, gjetjet dhe rekomandimet e dala nga projektet duhet të ishin
konsideruar më seriozisht nga institucionet qendrore dhe vendore duke
u reflektuar në ndryshime dhe përmirësime në sistem dhe jo thjesht të
raportoheshin dhe të arkivoheshin.

Shoqata e Bashkive është ftuar dhe ka marrë pjesë në pozicione të ndryshme
në projekte, por kjo nuk ka mjaftuar. Do të duhej që vetë Shoqata por
dhe donatorët të mundësonin më shumë hapësirë në vendim-marrjen e
projekteve, e jo vetëm si vëzhguese apo anëtare bordesh pa këtë të drejtë në
marrjen e vendimeve. Gjykojmë se vetëm me pjesëmarrjen e Shoqatës, këto
projekte do të kishin një orientim më të saktë drejt nevojave lokale.
Mbetet e rëndësishme që në kohën e globalizmit dhe të integrimit drejt
Bashkimit Europian që bashkitë të tregojnë se janë institucione të pavaruara
siç parashikohet në Kushtetutë dhe në Kartën Europiane të Vetqeverisjes
Vendore, dhe jo monopol i pushtetit qendror kur i përkasin të njëjtit kah
politik e konkurrentë jo të denjë kur i përkasin krahut të kundërt politik.
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V.

KORNIZA LIGJORE PËR REFORMËN

1. Legjislacioni për Qeverisjen Vendore
Ndërmarrja e reformës territoriale administrative kërkoi detyrimisht veprime
dhe masa të menjëhershme, përsa i takon kuadrit ligjor për organizimin dhe
funksionimin dhe pregatitjes së një strategjie të re të decentralizimit.
Strategjia Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore
(SKNDQV) u miratua nga Këshilli i Ministrave në vitin 2015, dhe është
rishikuar në 2018, duke përcaktuar objektivat e procesit të decentralizimit
në Shqipëri.

Ligji 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore” rregullon organizimin dhe
funksionimin e qeverisjes vendore duke zëvendësuar ligjin e mëparshëm. Në
këtë ligj përmenden si njësi të nivelit të parë të qeverisjes vendore
vetëm bashkitë, duke eleminuar komunat të cilat u shndërruan në njësi
administrative, pjesë përbërëse e bashkive të reja.

Ligji 139/2015 në thelb nuk sjell ndryshime rrënjësore përsa i takon
organizimin të brendshëm të bashkive dhe roli i Kryetarit të bashkisë e këshillit
mbetet pak a shumë i njëjtë. Po ashtu dhe marrëdhënia mes këshillit dhe
kryetarit mbetet në të njëjtat raporte. Por kjo marrëdhënie varësie e kryetarit
nga këshilli i bashkisë në miratimin e vendimeve mjaft të rëndësishme nuk
përshtatet me mandatin e kryetarit të bashkisë, i cili tashmë zgjidhet nga një
numër shumë më i madh zgjedhësish në krahasim me ndarjen e mëparshme.
Ligji 139/2015 prezantoi konceptin e kufizimit të mandateve të kryetarit
të bashkisë duke i kufizuar në tre mandate të njëpasnjëshme me të drejtë
rizgjedhjeje. Kjo klauzolë është aktualisht çështje debati për zgjedhjet e
ardhshme vendore pasi ka paqartësi nëse mandatet e mëparshme do të
konsiderohen apo jo.

Ky ligj eleminoi funksionet e përbashkëta dhe zgjeroi gamën e veprimtarisë
së bashkive me disa funksione të reja ose më të zgjeruara.
Risi të tjera të këtij Ligji janë ngritja e Këshillit Konsultativ, koncepti i taksave
të ndara, krijimi i strukturave komunitare etj.
Ligji 115/2014 “Për ndarjen administrative dhe territoriale të njësive të
qeverisjes vendore në Shqipëri” parashikoi për ndarjen administrative në 12
qarqe dhe 61 bashki. Ky ligj u plotësua nga VKM nr. 510, datë 10.6.2015 “Për
procedurat për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, aseteve, personelit,
14
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arkivave dhe dokumenteve të tjera zyrtare për njësitë e qeverisjes vendore të
ndikuara nga riorganizimi territorial administrativ”.

Ligji 68/2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore” përgjithësisht ofron një
kuadër të detajuar dhe ambicioz përsa i përket financave vendore. Hartimi i
këtij ligji ka qenë një nga kërkesat e vazhdueshme dhe të Shoqatës së Bashkive
dhe ne jemi përfshirë aktivisht në diskutimet për të gjetur zgjidhjet më të
mira për njësitë e qeverisjes vendore, në përputhje dhe me objektivat e këtij
ligji.

Në këndvështrimin tonë, Ligji 68/2017 nuk ka një referencë ndaj “sigurimit
të kapacitetit fiskal të njësive të qeverisjes vendore për zbatimin e strategjive
të hartuara”. Ky është një aspekt mjaft i rëndësishëm pasi në nivel rajonal
Shqipëria është në vend të fundit në Europën Juglindore përsa i përket
investimeve të qeverisjes vendore për vitet 2006, 2009 dhe 2014.1 Ky ligj
është pikërisht ai që duhet të rregullonte alokimin e fondeve për investime
lokale. Përndryshe, ekziston rreziku që Kreu IV mbi Planifikimin Strategjik
nuk ka fuqinë për të rregulluar dhe nxitur planifikimin strategjik pasi
burimet financiare për investime kapitale nuk janë të qarta – në kuptimin që
nuk ka garanci që taksat e ndara dhe transferta e pakushtëzuar mund të jenë
të mjaftueshme për financime.

Ligji nuk i referohet skemave të investimeve nga ministritë e linjës – të cilat
duhet të përmenden për të pasur një transparencë se cilat fonde shkojnë
në xhepin e bashkive, projektet që financohen etj. Po kështu, dhe Fondi i
Zhvillimit të Rajoneve përfshirë dhe Fondin Shqiptar të Zhvillimit duhet të
ishte pjesë e këtij Ligji.

Përqindja e transfertës së pakushtëzuar në raport me Prodhimin e Brendshëm
Bruto dhe pse ka një rregullim te detajuar është ende shumë larg plotësimit
të nevojave të bashkive dhe përpjekjeve për decentralizim.
Shoqata e Bashkive vazhdon të mbështesë dhe dy rekomandime të tjera për
taksat e ndara. Konkretisht, rekomandimi i parë është për rritje të përqindjes
së të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale nga 2% në 5%, ndërsa
rekomandimi i dytë është përfshirja në taksat e ndara të Tatimit mbi Vlerën
e Shtuar sipas kontributit të secilës njësi vendore. Shoqata e Bashkive ka
dhënë një kontribut të madh për hartimin e këtij legjislacioni dhe qëndrimet
e rekomandimet konkrete mund të gjenden në faqen tonë të internetit.
1

NALAS, (2015). ‘Raport i Treguesve të Decentralizimit Fiskal në Evropën Juglindore 2006-2014’.
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Dinamika e zhvillimit të bashkive kërkon më shumë përkushtim e shumë
shpejtësi në pregatitjen dhe miratimin e ndryshimeve të tjera ligjore të
nevojshme për pushtetin vendor.
Kjo për faktin se ende ka shumë ligje të hartuara para reformës që i referohen
ndarjes së vjetër bashki dhe komuna si p.sh. për policinë e bashkisë dhe
komunës etj. Kjo situatë sjell pa dyshim vështirësi për bashkitë e reja.

Tjetër aspekt lidhet me vonesa tashmë të pajustifikueshme në pregatitjen
e akteve ligjore dhe nënligjore për funksionet e reja të transferuara, ku
përmendim si rastin më evident atë të emergjencave civile.

2. Axhenda e decentralizimit
Decentralizimi është një term i gjerë, i cili mund të përdoret për t’iu referuar
formave të ndryshme të qeverisjes. Në thelb, decentralizimi ka të bëjë
me transferimin e pushtetit nga qeveria qendrore në nivele më të ulëta
të qeverisjes. Kjo mund të përfshijë përgjegjësinë për planifikimin dhe
menaxhimin e funksioneve të qeverisë duke përfshirë rritjen dhe alokimin e
burimeve. Decentralizimi në përgjithësi nxitet për shkak se ai sjell ndikime
pozitive në zhvillimin lokal dhe kombëtar, duke përfshirë zvogëlimin e
varfërisë dhe arritjen e objektivave të zhvillimit të mijëvjecarit.
Në kuptimin teorik, decentralizimi është sistemi i qeverisjes, drejtimit
dhe organizimit politik, ekonomik, juridik që bazohet në shpërndarjen e
kompetencave nga organet e pushtetit qëndror në organet e pushtetit vendor.
Decentralizimi mund të realizohet në tre forma:
•

•

Dekoncentrimi si transferim i burimeve, përgjegjësive dhe autoritetit
brenda një institucioni apo administrate qendrore. Ai e transferon
pushtetin nga zyrat qëndrore për tek zyrat periferike të të njëjtës
strukturë administrative qëndrore, ose e transferon përgjegjësinë në
njësitë e administratës vendore që janë pjesë e strukturës së qeverisjes
qëndrore. Drejtimi, orientimi dhe vendimarrja, në thelb është e
administratës qëndrore. Megjithatë kjo lejon një lloj diskrecioni të
zyrtarëve në zyrat vendore, të vendosin pa u referuar në çdo kohë tek
zyra qëndrore, por duke vendosur në bazë të një tërësie rregullash
të përbashkëta. Të tilla janë drejtoritë arsimore apo shëndetësore të
ngritura në çdo qark.
Transferimi ka të bëjë me transferimin e përgjegjësive dhe autoritetit
vendimmarrës nga pushteti qëndror tek pushteti vendor, ku këto
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•

pushtete dhe organet përkatëse të tyre nga pikëpamja kushtetuese
dhe ligjore janë institucione krejtësisht të pavarura dhe legjitime dhe
përfaqësojnë nivele të ndryshme të qeverisjes. Është një nga format
e decentralizimit që njihen sot në botë dhe është mënyra se si është
realizuar decentralizimi në Shqipëri, dhe

Delegimi, si formë e decentralizimit që e dërgon përgjegësinë dhe
autoritetin në kryerjen e funksioneve të caktuara në institucione ose
agjenci shtetërore ose gjysëm autonome të vendosura në nivel lokal.
Kjo nënkupton një nivel kontrolli të lartë nga zyra qëndrore në atë
vendore. Të tilla përmendim zyrat e gjendjes civile.
Kjo e drejtë është e përcaktuar me ligj si e drejtë e organeve më të
larta për të kaluar atributet e ushtrimit të pushtetit të tyre tek organet
më të ulëta në shkallë hierarkie, brenda sistemit përkatës shtetëror.
Me Ligjin për Qeverisjen Vendore, Pushteti qëndror mund të delegojë
kompetenca të vetat tek Pushteti vendor.

Decentralizimi mund të jetë:
•

politik- transferimi i autoritetit politik në nivel vendor, në bazë të një
procesi përfaqësimi të bazuar në zgjedhje politike vendore;

•

financiar- zhvendosja e pushtetit financiar pranë nivelit vendor- që do
të thotë aftësia e nivelit vendor për mbledhjen e burimeve financiare,
menaxhimin dhe administrimin e të ardhurave dhe shpenzimeve.

•

administrativ- transferimi i çështjeve administrative në nivel vendor
ose

Në çdo vend ka ndërthurje të formave të ndryshme të decentralizimit, me
struktura përkatëse të dekoncentruara dhe të decentralizuara që veprojnë
paralelisht. Për shembull, Prefektët të emëruar në nivel qendror dhe bashkitë
me organet e tyre të zgjedhura mund të punojnë në të njëjtën komunitet. Këto
struktura paralele mund të çojnë shpesh në konflikte dhe në linja të pasigurta
të llogaridhënies. Situata bëhet edhe më komplekse në vendet që kanë nivele
të shumëfishta të qeverisjes nën-kombëtare. Dhe këtu kemi raste të shumta
konfliktesh midis bashkive dhe prefektëve, ku roli dhe ndërhyrja e këtyre
të fundit është jo në përputhje me frymën e bashkëpunimit. Institucioni i
Prefektit është tashmë shumë i diskutueshëm duke hedhur dhe mundësinë
që ai është diçka ‘paralele’ me qarkun dhe nëse duhet apo jo të ekzistojë.
Sa i përgjigjet decentralizimit Strategjia aktuale dhe realiteti me të cilën
ndeshen bashkitë?
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Reforma territoriale në të gjithë dimensionet e saj kërkonte një qasje të
menduari dhe të vepruari ndryshe. Pregatitja e një dokumenti strategjik në
nivel kombëtar ishte e domosdoshme. Institucionet qendrore dhe aktorë të
tjerë vendas dhe të huaj bënë një punë të mirë duke pregatitur dokumentin
i cili do të ishte udhërrëfyes për vetë qeverinë por dhe një instrument për
matjen dhe monitorimin për aktorët e tjerë dhe vetë bashkitë.
Mirëpo, qëllimi madhor i strategjisë si pjesë e programit të qeverisë “për ta
shndërruar Shqipërinë në një model që frymëzon paqen dhe zhvillimin në
rajon” nuk duket sa ka shumë lidhje me realitetin e ngjan kështu më shumë
si propagandë sesa si dokument për të adresuar realitetin e zhvillimit dhe
hapat konkretë për decentralizim.

Strategjia do të ishte më ambicioze nëse do të kishte më shumë përkushtim
ndaj përpjekjeve reale për decentralizim, si p.sh. në ndarjen e përgjegjësive dhe
sistemin e financimeve, apo në plane veprimi me objektiva të qarta në kohë
dhe përmbajtje për transferimin e funksioneve të reja. Pra strategjia duhet të
kishte detyra të mirëpërcaktuara të drejtimeve politike për Ministritë e linjës.
Dhe pas tre viteve të zbatimit, strategjia nuk ka mundur të qartësojë mjegullën
apo zonën gri që ekziston në ndarjen e përgjegjësive mes pushtetit qendror
dhe atij vendor në raste të caktuara. Bashkitë janë të paqarta ku fillon dhe
mbaron autoriteti rregullues apo administrativ mes tyre dhe qeverisë.

E mira do të ishte që për çdo funksion të kishte qartësi për të gjitha llojet
e kompetencave rregullatore, administrative, shërbimi dhe investimi për
të shmangur përplasjet institucionale. Përmendim këtu përplasjet mes
bashkive dhe drejtorive rajonale të arsimit për emërimin e personelit arsimor
apo rasti i dhënies së lejeve mjedisore midis bashkive dhe agjensive rajonale
të mjedisit.
Strategjia le jashtë edhe disa çështje kryesore si p.sh. roli i qarqeve, mungon një
objektiv për reformimin e qarkut si nivel i dytë i pushtetit vendor. Gjithashtu
strategjia nuk ka asnjë objektiv për dinamikën e njësive administrative, që
mund ti vinin në ndihmë drejtuesve të bashkive për të dekoncentruar më tej
shërbime apo për një riorganizim më efektiv.
Strategjia ka 4 objektiva strategjikë: efiçensën e strukturave, autonominë
fiskale dhe financiare, zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm dhe
mirëqeverisjen. Për të 4 këto objektiva është punuar nga qeveria por kryesisht
vëmendje të madhe ka pasur nga donatorët me projekte të shtrira në të gjitha
bashkitë, me projekte rajonale apo nga organizata me projekte specifike.
18
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Por a jemi sot në kushte që të themi se kemi decentralizim real dhe të
pranueshëm nga institucionet e bashkive? A ka vullnet nga institucionet
qendrore për të lëshuar pushtet në funksion të arritjes së këtyre 4 objektivave
strategjikë?

Ndërkohë që bashkitë mund të luajnë një rol më të madh në objektivat lidhur
me efiçensën e strukturave dhe mirëqeverisjen pasi dhe kuadri ligjor aktual
nuk parashikon pengesa, për dy objektivat e tjerë lidhur me autonominë
fiskale dhe zhvillimin ekonomik bashkitë janë shumë të kufizuara për shkak
të sistemit aktual financiar. Bashkitë janë thellësisht të varura nga financat
qendrore dhe nuk kanë mjetet e fuqinë e duhur për të arritur objektivin e
zhvillimit ekonomik vendor. Në fuqizimin e demokracisë dhe qeverisjes
vendore, elementi thelbësor është decentralizimi fiskal, i nënkuptuar si aftësia
për të përfituar dhe mbledhur burime të mjaftueshme financiare dhe për ti
përdorur këto burime për ti ofruar shërbime komunitetit, sipas nevojave dhe
preferencave të tyre, pa ndërhyrjen e tepërt apo të vazhdueshme të niveleve
më të larta të qeverisjes. Ky ështe një ndër parimet themelore të Kartës
Evropiane të Vetqeverisjes Vendore të Këshillit të Evropës.
Por këtu ndikojnë dhe faktorë të tjerë për të cilët duhet të marrin përgjegjësi
qeveria edhe vetë bashkitë, si psh faktori dhe klima politike (polarizimi në
skaje dhe përplasjet në këshilla apo mes kryetarit dhe këshillit); faktori
administrativ me legjislacion të paqartë e jo shterues dhe kapacitetet e dobta
për interpretim dhe zbatim, faktori financiar (1 % e PBB për transfertën e
pakushtëzuar është nivel shumë i ulët) por dhe kapaciteti i dobët vendor për
të gjeneruar të ardhura vendore, shpërndarja e fondeve për investime pa
kritere dhe proces transparent, faktori teknologjik (edhe pse shumë progres
është bërë kohët e fundit sërisht teknologjia nuk po arrin të përmirësojë
shërbimin për qytetarin).
Ndryshimi që solli reforma i gjeti të papregatitur vetë të zgjedhurit vendorë,
qoftë të rinjtë apo të zgjedhurit e tjerë të cilët hasën vështirësi në strukturën e
institucionit, në krijimin e një kulture organizative në shërbim të komunitetit,
dhe me përballjen e ndryshimit me komunitetet e zonave rurale (ish komuna)
të cilët nuk zgjidhnin më një kryetar e një këshill aq afër me ta por do të
kishin një administrator të emëruar si lidhja kyçe më bashkinë.

Rëndësi të madhe ka dhe faktori tjetër lidhur me infrastrukturën, me mungesa
të pranuara dhe të trashëguara. Mungesa në infrastrukturë, veçanërisht
rrugore, është më e dukshme dhe rëndon më shumë tek bashkitë tashmë me
një territor më të madh sidomos në zonat rurale.
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Raporti i Vlerësimit të Eksperiencave më të mira2, hartuar nga Shoqata
e Bashkive si pjesë e Projektit STAR2 tregoi nevojën për shërbime në
infrastrukturë publike nëpër bashkitë tashmë më të mëdhaja në aspektin
territorial dhe të popullsisë. Nevoja për përmirësime në infrastrukturë apo
për infrastrukturë të re haset në çdo bashki dhe ka marrë vëmendjen dhe një
pjesë të mirë të buxhetit vendor. Nga ky vlerësim kryer në 2018 rezultoi se në
total ishin 35 bashki kishin si prioritet infrastrukturën dhe shërbimet publike
përgjatë mandatit të tyre nga 61 bashki në total, ose mbi 57%.

3. Historiku i ndarjes territoriale
Qeverisja vendore në Shqipëri, përpara viteve 90, në thelb ishte një qeverisje
e kontrolluar, me organe të kufizuara vetqeverisëse (këshillat popullore)
brenda kuadrit të një sistemi vendimmarrës thellësisht të centralizuar,
qeverisje kjo e ngarkuar për menaxhimin e zbatimit të planeve ekonomike të
detajuara të qeverisë.

Pas viteve ’90, mund të themi se qeverisja vendore ka kaluar në tre faza të
zhvillimit.
Faza parë i përket periudhës 1992-2000 me Ligjin organik nr. 7572 i vitit
1992. Gjatë kësaj periudhe kishim 314 komuna, 44 bashki dhe 36 rrethe.
Në këtë fazë, decentralizimi fiskal dhe reformat ekonomike qëndrojnë në
disavantazh përkundrejt atij politik.

Në këtë kohë (Gusht 1992) u krijuan të parat organe te qeverisjes vendore
(sipas Ligjit mbi Organizimin dhe Funksionimin e Pushtetit Lokal). Kjo duhet
të gjykohet si një arritje tepër e rëndësishme. Organeve vendore iu kaluan disa
nga shërbimet dhe funksionet me përfitim të drejtpërdrejtë për publikun, së
bashku me më shumë autonomi administrative dhe financiare. Megjithatë,
përkundrejt qëndrueshmërisë së autonomisë politike, autonomia fiskale dhe
administrative mbeti tejet e kufizuar.

Ndryshimi kryesor strukturor i reformës ishte përvijimi i rolit të të dy niveleve
të qeverisjes vendore:
1. Bashkive dhe Komunave iu shtuan funksionet, si organe të nivelit të
parë të qeverisjes me përgjegjësi të drejtpërdrejta dhe me më shumë
autoritet, dhe

RAPORT Vlerësimi i situatës mbi arritjet dhe sfidat kryesore të Kryetarëve të Bashkive të Shqipërisë
gjatë periudhës post Reformës Administrative Territoriale Shtator 2015 – Shtator 2018, STAR2
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2. Këshilli i Rrethit u përvijua si një organ me një rol më shumë
koordinativ.

Në vitet e para të tranzicionit, vëmendja u përqëndrua kryesisht në reformat
qendrore për ngritjen e institucioneve kryesore (legjislativit, ekzekutivit dhe
gjyqësorit), sipas modeleve demokratike, si dhe në reformat bazë ekonomike
(stabiliteti makroekonomik, sistemi bankar, privatizimi, etj.). Si rrjedhim,
vëmendja dhe kujdesi për reformat në qeverisjen vendore qe më e ulët.
Megjithatë, në këtë periudhë u miratuan një numër ligjesh dhe vendimesh
të Këshillit të Ministrave, të cilët përcaktuan pak a shumë kompetencat dhe
autoritetin e organeve të qeverisjes vendore.

Faza e dytë i përket viteve 2000-2015 me Ligjin organik nr. 8652 të vitit
2000. Kjo periudhë nisi me zhvillimin e rëndësishëm të ratifikimit të Kartës
Europiane të Autonomisë Vendore në 1999. Statusi i pushtetit vendor filloi të
ndryshonte dhe me hartimin dhe miratimin e Kushtetutës së re të Shqipërisë.
Sipas Kushtetutës, Shqipëria është shtet unitar me dy nivele të pushtetit
vendor: bashkia/komuna në nivelin e parë dhe qarku në një nivel më të
lartë. Pushteti vendor në Shqipëri bazohet në parimin e decentralizimit të
pushtetit dhe ushtrohet sipas parimit të autonomisë vendore.

Që nga viti 1999/2000, u hodhën disa hapa të rëndësishëm për të krijuar
njësitë autonome të pushtetit vendor me autoritetin e plotë për të administruar
një pjesë të rëndësishme të sektorit publik. Modeli shqiptar i decentralizimit
u formua edhe më tej në Strategjinë Kombëtare për Decentralizimin dhe
Autonominë Vendore, e cila u miratua nga Qeveria qëndrore në vitin 2000.
Në këtë periudhë kishim 308 komuna, 65 bashki dhe 12 qarqe.
Faza e tretë i përket periudhës 2015 dhe aktualisht, pra periudhës së zbatimit
të reformës territoriale me Ligjin 139/2015, periudhë në të cilën kemi 61
bashki.
Po cilët janë avantazhet e fazës së tretë? A u përmbushën premtimet?

4. Ndarja e re territoriale administrative
Reforma nga këndvështrime të ndryshme vlerësohet ndryshe, dikush e
quan sukses dikush dështim, dikush në rrugën e duhur por me zhvillim të
ngadaltë. Shoqata e Bashkive ka qenë gjithnjë mbështetëse e vazhdueshme
e reformimit të pushtetit vendor, herë pas here ka pasur konstestime mbi
mënyrën se si u krye kjo reformë referuar disa fakteve dhe argumentave të
cilat ju referohen vendet që kanë ndërmarrë iniciativa të tilla si:
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•

Aspekti territorial dhe tendenca në BE,

•

Madhësia dhe funksionet e njësive vendore janë subjekt i ndryshimeve
me ndikim në cilësinë e shërbimeve dhe jo me ndikim politik.

•

Shërbime publike me standarte pavarësisht madhësisë së njësisë së
qeverisjes vendore;

Ka pasur ndryshime të mëdha përsa i përket numrit të popullsisë që do të
kishin bashkitë e reja sipas qarqeve. Konkretisht, në qarkun Gjirokastër me një
popullsi diku te 70 mijë banorë ose 2% e popullsisë totale3, projekti i qeverisë
për ndarjen territoriale parashikonte 7 bashki, ndërsa në qarkun e Tiranës ku
jetojnë 31% e popullsisë, afro 1.1 milion banorë, u krijuan 5 bashki. Pra, nuk
kemi një raport të balancuar dhe të drejtë mes shpërndarjes së popullsisë dhe
numrit të bashkive. Ky shqetësim përmendet dhe në raportin e Komisionit të
Monitorimit të Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të
Europës në 2015, raport i cili përmend rastet e bashkive Shkodër dhe Tiranë
të cilat zgjerohen shumë. Ky raport përmend dhe ngadalësimin e procesit të
hartimit të përshtatshëm të kuadrit ligjor.

Në rastin e hartës së bashkisë Tiranë ka pasur shumë pikpyetje zgjerimi i
bashkisë nga juglindja, kur orientimi dhe zhvillimi ekonomik ishte zgjerimi
në drejtimin verior nga Rinasi si pjesë e korridorit dhe zonës ekonomike
Tiranë-Durrës. Dhe këtu debati lidhej me ish - komunën Paskuqan, sot pjesë e
bashkisë Kamëz, e cila natyrshëm duhet të ishte një hapësirë zhvillimi social
dhe ekonomik i bashkisë Tiranë, sesa të bëhej një “pengesë për zhvillimin e
korridorit dalës të Tiranës. Ndërsa banorët e ish - komunës Zallher, sot njësi
administrative e bashkisë Tiranë, për të ardhur në Tiranë duhet të kalojnë
nëpër bashkinë Kamëz, do ishte më mirë ajo t’i bashkangjitej bashkisë Kamëz
si qendra me afër saj por dhe për bashkinë Kamëz do ishte zona e gjelbër e
bashkisë së re.

Secili vend zgjedh vetë modelin që i përshtatet në harmoni me sigurimin e
shërbimeve, traditën kombëtare dhe efiçensën ekonomike. Edhe kjo qasje nuk
është vlerësuar siç duhet, pasi ka shumë raste që janë eleminuar identitete
me vlera në çdo qark, si p.sh. Voskopja në Korçë, Ardenica në Lushnjë, Gjinari
në Elbasan, Shishtaveci në Kukës, Petrela në Tiranë, Velipoja në Shkodër,
Maqellara në Dibër, Ishmi në Durrës etj. raste që fare mirë mund të ishin njësi
më vete dhe do të përbënin një vlerë të shtuar në kontekstin e traditës dhe të
konkuronin brenda territorit dhe natyrës së tyre por jo vetëm.
3

instat.gov.al/media/5153/popullsia-1-janar-2019_final.pdf
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Por çfarë tregojnë shifrat për numrin e banorëve për njësi vendore? Në 28
vendet e BE mesatarja e popullsisë për njësi vendore është 5.580. Shqipëria
me 373 njësi vendore para reformës kishte një mesatare prej 8.566
banorësh për njësi (popullsi më e madhe krahasuar me vende si Moldavia
me 3.968 banorë, Rumania me 6.935 banorë apo Kroacia me 7.717 banorë
 për njësi). Sot, me 61 Bashki numri mesatar i popullsisë shkon në 47.000


 5
 5
banorë për bashki,
çka në dukje
tregon
për bashki të mëdha
me një numër të
konsiderueshëm banorësh e votuesish, të cilët mund të prodhojnë zgjedhje
e votuesish, të cilët mund të prodhojnë zgjedhje mjaft konkurente, por çështja mbetet tek
mjaft konkurente, por çështja mbetet tek shpërndarja e shërbimeve në të
shpërndarja e shërbimeve në të gjithë juridiksionin territorial të zgjeruar mjaftueshëm.
gjithë juridiksionin territorial të zgjeruar mjaftueshëm.

Popullsia
mesatare
përnjësi
njësitë
të nivelit
nivelit tëtë
parë
të qeverisjes
vendore
Popullsia
mesatare
për
parë
të qeverisjes
vendore
Çështja për diskutim të gjerë mbetet nëse na duhen bashki mjaftueshëm të mëdha por jo
mjaftueshëm
apo bashki
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Si përfundim mund të themi se në kushte të caktuara si njësitë të mëdha dhe ato të vogla
demokratike nga ana tjetër?
funksionojnë dhe performojnë shumë mirë. Prandaj procesi i rishikimit të hartës
administrative
duhet
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ato të vogla funksionojnë dhe performojnë shumë mirë. Prandaj procesi i

rishikimit të hartës administrative nuk duhet të konsiderohet i mbyllur por

Më poshtë do të paraqesim krahasimin e numrit të njësive vendore në vendet e Europës
gjithmonë duhet të ofrojë mundësinë për përmirësime aty ku mundet dhe
Juglindore4.

kur qytetarët e kërkojnë.
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Republika Serbska
Bullgaria
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Niveli i dytë
12 qarqe
11 kantone
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Më poshtë do të paraqesim krahasimin e numrit të njësive vendore në vendet
e Europës Juglindore.4
Vendi
Shqipëria
Bosnjë Hercegovinë
Republika Serbska
Bullgaria
Kroacia
Kosova
Maqedonia
Moldavia
Rumania
Serbia
Sllovenia
Turqia

Niveli i parë
Niveli i dytë
61 bashki
12 qarqe
144 bashki
11 kantone
64 bashki
265 bashki
556 bashki e komuna
21 qarqe
38 komuna
81 bashki
898 bashki e komuna
32 rajone, 1 provincë autonome
3181 komuna
41 qarqe
145 bashki
2 provinca autonome
212 bashki
51 Provinca Vetqeverisëse dhe 793 1398 bashki e komuna
rajone vetqeverisëse

5. Reforma Administrative Territoriale në shifra dhe fakte
Ndarja territoriale është në fakt një produkt i historisë dhe nëse e
shtrembërojmë artificialisht dhe dëmtojmë shumë traditën qeverisëse të
vendit.

Kjo reformë, vërtet e domosdoshme, u hartua dhe miratua e gjitha nën
imponimin e qeverisë, ndërkohë që duhej pasur një qasje më demokratike
e gjithpërfshirëse karshi modelit të ndjekur vertikal. Duhej të ishte siguruar
përfshirja e mendimit qytetar, në respektim të traditës dhe historisë së
komuniteteve dhe do duhej të punohej më shumë për arritjen e një konsensusi
politik që do të garantonte qëndrueshmëri afatgjatë.
Vetë diskutimet publike mbi reformën territoriale, politike ose jo, kanë krijuar
pritshmëri të mëdha që duhet të realizoheshin në një kohë të shkurtër. Por
nuk duhet të dalim nga konteksti i Shqipërisë, nga ritmet e zhvillimit, nga
faktorë politikë, ekonomikë, socialë etj. Le të jemi pak më të duruar për
të parë bashkitë e forta që t’ju përgjigjen këtyre pritshmërive. Reforma
Raporti i NALAS për Treguesit e Decentralizimit Fiskal në Evropën Jug-Lindore, Edicioni i VII,
Dhjetor 2018
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administrative – territoriale nuk është vetëm ndryshimi i kufijve, por një
tërësi ndryshimesh ligjore, që kanë nisur e që duan kohë për zbatimin e plotë
dhe efikas.

Nuk duhet të harrojmë që bashkitë përballen me sfida të njëjta si ato para
reformës dhe kushtet nuk kanë ndryshuar aq shumë sa t’ju kërkojmë
bashkive të bëjnë një progres jashtë mundësive të tyre. Për shembull, nëse
flasim për financat vendore, ligji i ri sjell rritje të konsiderueshme të buxhetit
të bashkive por jo në ato nivele sa për të mundësuar rritjen apo përmirësimin
e gamës së shërbimeve.
Ne identifikojmë një ngërç që lidhet me decentralizimin që aq shumë lakohet
për njësitë vendore: këto të fundit marrin më shumë kompetenca, por nuk ka
një faturë financiare që të përcaktojë sesa para duhen për ta ofruar fillimisht
një shërbim të caktuar dhe më pas me cilësi. Ndërkohë që kompetencat
shtohen, kjo duhet të shkojë në raport të drejtë edhe me burimet financiare
që bashkitë duhet të përpiqen t’i gjejnë edhe vetë përmes paketave fiskale “të
zgjuara”.
Një shqetësim tjetër ishte shpejtësia më të cilën u miratua ndarja territoriale
veçanërisht për fakin se kishim një reduktim drastik të numrit të njësive
vendore nga 373 njësi të konsideruara të fragmentizuara në 61 bashki me
territor më të gjerë por jo me më shumë burime dhe efiçensë për të ofruar më
shumë shërbime në sasi dhe cilësi më afër qytetarit.

Ndarja e re territoriale hyri në fuqi para pregatitjes dhe miratimit të paketës
përkatëse ligjore, kur duhej të ndodhte e kundërta. Do duhej të kishim një
kuadër të rregulluar ligjor e më pas të hynte në fuqi ndarja e re administrative.
Ky fakt solli probleme të mëdha veçanërisht gjatë vitit të parë të mandatit
2015 – 2019.
Në dimensionin demografik, shpërndarja e popullsisë nëpër bashki pësoi
ndryshime shumë të mëdha. Më poshtë paraqiten disa shifra të popullsisë të
qarqeve duke i krahasuar më pas me numrin e bashkive në qarqet përkatëse.

Popullsia e Shqipërisë në 1 Janar 2018, rezulton 2.870.324 banorë duke
pësuar një rënie me 0,2 % krahasuar me 1 Janar 2017. Nga përllogaritjet
e popullsisë në 1 Janar 2018 rezulton se vetëm tri qarqe të vendit shënuan
një rritje të popullsisë krahasuar me një vit më parë, ndërsa nëntë prej tyre
shënuan një rënie të saj.

Rritja më e madhe u vu re në Tiranë (+25,1 për 1000 banorë), duke u pasuar
nga Durrësi (+16,9 për 1000 banorë) dhe Vlora (+2,15 për 1000 banorë).
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Uljet më të mëdha të popullsisë u vunë re në Gjirokastër (-45,3 për 1000
banorë), Dibër (-36,6 për 1000 banorë) dhe Berat (-34,2 për 1000 banorë).

Në raport me bashkitë për secilin qark vërejmë se:
•

Në qarkun Tiranë jeton 31% e popullsisë e organizuar në 5 bashki;

•

Në qarkun Gjirokastër jeton 2% e popullsisë në rang vendi, organizuar
në 7 bashki;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Në qarkun Fier jeton 10% e popullsisë e organizuar në 6 bashki;
Në qarkun Kukës jeton 3% e popullsisë, ndarë në 3 bashki,
Në qarkun Dibër jeton 4% e popullsisë, ndarë në 4 bashki;

Në qarkun Lezhë jeton 4% e popullsisë, ndarë në 3 bashki;

Në qarkun Berat jeton 5% e popullsisë të cilët marrin shërbime nga 5
bashki ;
Në qarkun Vlorë jeton 7% e popullsisë, ndarë në 7 bashki;

Në qarkun Shkodër jeton 7% e popullsisë ndarë në 5 bashki;
Në qarkun Korçë jeton 7% ndarë në 6 bashki;

Në qarkun Durrës jeton 10% e popullsisë në 3 bashki;

Në qarkun Elbasan jeton 10% e popullsisë në 7 bashki.

Në dimensionin e shtrirjes gjeografike vërehen probleme, pasi zona të largëta
nga qendra e bashkisë, nuk po marrin shumë prej shërbimeve dhe janë jashtë
vëmendjes dhe në aspektin social. Dhënia e shërbimeve administrative,
kërkesa të ndryshme ankesa apo konflikte mes qytetarëve tashmë kërkojnë
shumë më tepër kohë për tu adresuar nga bashkia. Progres në këtë drejtim
kemi me ngritjen e zyrave me një ndalesë.

Nga 61 bashki, 17 prej tyre janë kufitare dhe 11 kanë dalje në det, e megjithatë
zhvillimi ekonomik dhe turizmi malor apo bregdetar lë shumë për të dëshiruar
dhe pas disa nismave si ajo e 100 fshatrave (nga 2995 fshatra që janë gjithsej)
që vjen tërësisht si inciativë e qeverisë qendrore.
Reforma u mbështet shumë në konceptin e ‘zonave të funksionalitetit’,
koncept që sot është e vështirë ta gjesh të zbatuar konkretisht, qoftë dhe
përmes projekteve të ndryshme. Madje ky koncept sot ka humbur vlerën
dhe si instrument për të matur ecurinë drejt decentralizimit dhe zhvillimit
ekonomik vendor.
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Këto shifra dhe tendenca tregojnë se kishte më shumë nevojë për analizë dhe
konsultime sa i përket ndarjes dhe numrit të bashkive me qëllim që t’ju jepen
mundësi sa më të barabarata qytetarëve. Pra, para se të arrinim tek harta me
61 njësi do të ishte mirë që të hapej diskutimi edhe për alternativa të tjera
mikse, si opsioni i bashkimit vullnetar, apo mbajtja e referendumeve lokale
apo rajonale, në kohë të ndryshme ose në të njëjtën kohë.

Detajet e decentralizimit dhe qeverisjes vendore ndryshojnë në çdo
vend. Struktura dhe organizimi preken nga konteksti historik, social dhe
politik. Në disa vende ka një përzierje të llojeve të decentralizimit dhe
aranxhimeve të ndryshme institucionale brenda një vendi të vetëm. Është
mirë të eksplorohen mundësitë praktike për hartëzimin e njësive vendore si
dhe mendimet e atyre që dëshirojnë të forcojnë qeverisjen vendore përmes
punës specifike të ndërtimit të kapaciteteve.
Sfidat kryesore në hartimin e reformave të decentralizimit janë ndarja e
përgjegjësive midis niveleve të qeverisjes, caktimi i juridiksioneve territoriale,
vendosja e marrëveshjeve zgjedhore, hartimi i strukturave të brendshme të
menaxhimit dhe krijimi i mekanizmave të duhur të llogaridhënies.
Pikëpamja përgjithësisht e pranuar është se një sektor apo funksion është një
domosdoshëri për decentralizimin nëse:
•

kërkesat lokale për një shërbim ndryshojnë në lokalitete të ndryshme;

•

nuk ka një shtrirje substanciale të kostove ose përfitimeve nga
shërbimi;

•

•
•
•

nuk ka ekonomi të konsiderueshme të shkallës së lidhur me
shërbimin;

shërbimi është i përshtatshëm për të paktën financimin e pjesshëm
vendor përmes taksave ose pagesave;
njësitë vendore kanë kapacitetin për të ofruar shërbimin, dhe

shërbimi nuk ka për qëllim të sigurojë rishpërndarje thelbësore të të
ardhurave ose pasurisë.

Nuk është e mundur të thuhet se disa shërbime duhet ose jo të
decentralizohen. Literatura sugjeron se konteksti i reformës është i
rëndësishëm (kriteri i madhësisë jo gjithmonë është i përshtatshëm)
dhe se vendet mund të kenë nevojë të marrin një qasje në rritje. Sigurimi
i marrëdhënieve të mira mes qeverisë së nivelit qendror dhe atij lokal
dhe ndërmjet niveleve në një sistem shumëplanësh, është i rëndësishëm
27
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për operacione efektive. Për fat të keq, marrëdhëniet qendrore / lokale
karakterizohen shpesh nga mosbesimi. Një burim i përbashkët i tensionit
lind nga niveli i kontrollit të ushtruar nga qeveria qendrore dhe llogaridhënia
që pritet nga qeveria lokale.
Përcaktimi i llogaridhënies dhe mekanizmave të koordinimit për të siguruar
marrëdhënie të balancuara dhe të harmonizuara qendrore / lokale është një
hap mjaft i vështirë.

Edhe pas reformës, ndihet influenca shumë e madhe e pushtetit qendor
referuar këtu ndikimit politik apo atij financiar, dhe më konkretisht ‘rilindja
urbane’ krijon përshtypjen e imponimit për një shije të përbashkët, krijon
një ide të monopolit e kontrollit të qeverisë mbi bashkitë. Kjo nuk është
gjë e mirë pasi janë dy pushtete të ndryshme, bashkitë janë të pavarura dhe
ndërveprimi mes pushteteve duhet bazuar vetëm në Kushtetutë dhe ligje.
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VI.

KORNIZA INSTITUCIONALE

Siç përmendëm më sipër në legjislacionin e hartuar në shërbim të reformës
dhe ndryshimet e bëra, organizimi dhe funksionimi i bashkive mbetet pak
a shumë i njëjti; financat kanë një rritje jo domethënëse gjatë këtyre viteve
pas reformës dhe funksionet e reja të transferuar ishin pjesërisht nën
përgjegjësinë e bashkive dhe para reformës.
Kjo na shtyn të mendojmë se reforma ishte vetëm amalgamimi, pra shkrirja e
ish komunave dhe bashkimi i tyre me bashkitë qendër qytetesh, si një bashkim
më shumë mekanik sesa ndryshim në thelb i tërë sistemit të pushtetit vendor.

1. Institucionet Qendrore vs Vendore

I gjithë aparati shtetëror në Republikën e Shqipërisë përbëhet nga 1 202
institucione. Burimi i këtij informacioni është lista e institucioneve nxjerrë
nga të dhënat e zyrës së Thesarit në Ministrinë e Financave dhe Bankës së
Shqipërisë.

Institucionet publike në Shqipëri mund ti ndajmë në dy grupe të mëdha
qendrore e të pavarura dhe institucionet vendore. Disproporcioni i financave
për shërbimet publike midis pushtetit vendor dhe qendror është i skajshëm:
8% kundrejt 92%.

Po si është raporti midis pushtetit vendor dhe atij qendror? Nga të 1202
institucionet e përmendura, 898 i përkasin qeverisë qendrore ndërsa 282
i përkasin pushtetit vendor e 22 të tjera janë ndërmarrje financiare dhe
jo financiare, Banka Qendrore dhe Fondi i Sigurimeve Shoqërore. Nga
institucionet e qeverisë qendrore, 835 njësi janë me financim të drejtpërdrejtë
nga buxheti i shtetit ndërsa 63 klasifikohen si extra-buxhetore, gjë që
nënkupton kompani në pronësi publike apo institucione që konsiderohen si
agjenci të pavarura me të ardhura të vetat apo institucione të ndërmjetme.
Qeveria qendrore kontrollon drejtpërsëdrejti 14 kompani publike. Disa nga
këto kompani publike kanë aktivitet të madh ekonomik, si KESH, OSHEE apo
OST. Disa të tjera e kanë më të kufizuar aktivitetin.

Pushteti vendor ka 192 institucione të financuara nga taksat dhe 90 të
klasifikuara si extra-buxhetore. Ndërmarrjet jo të financuara tërësisht
nga taksat nën varësi të pushtetit vendor janë më së shumti kompanitë
e ujësjellësve dhe skuadrat e futbollit. Në Shqipëri ka aktualisht 30 klube
sportive nën varësinë e bashkive dhe 58 ndërmarrje të ujësjellës-kanalizimeve.
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Referuar kësaj strukture të aparatit shtetëror dhe kësaj ndarje lind pyetja
nëse kemi një qeveri qendore të vogël dhe efiçente dhe nëse raporti 4 me 1 në
favor të pushtetit qendror është në përputhje dhe me ndarjen e përgjegjesivë
dhe detyrave mes dy niveleve të qeverisjes.

Qeveria qendrore krijoi në vitin 2016, 4 agjensi për zhvillimin e rajoneve, në
ndihmë të reformës dhe bashkive, pa analizuar dhe studiuar mirë nevojën
dhe domosdoshmërinë e tyre. Shoqata e Bashkive e kundërshtoi që në
fillim ngritjen e këtyre agjensive me argumentin që reformimi i pushtetit
vendor dhe krijimi i 61 bashkive të reja nuk ka nevojë për agjensi të tjera
qeveritare. Aktiviteti i tyre ishte pa efiçensë dhe qeveria u detyrua ti mbyllë
këto agjensi pas 3 viteve të funksionimit të tyre. Mbyllja e tyre ishte një
vendim i mirë edhe pse i vonuar dhe me një humbje financiare për 3 vjet. Në
këtë llogjikë mund të shihen dhe raste të institucioneve të tjera.

Por a kemi një situatë të ngjashme në pushtetin vendor? Edhe bashkitë
sigurisht duhet të jenë më të kujdesshme në krijimin apo mbajtjen e
institucioneve fianciare dhe extra-buxhetore, p.sh. klubet e futbollit.
Edhe pse më parë ka pasur probleme, tashmë kuadri ligjor nuk i pengon
bashkitë për ti privatizuar këto klube. Por ka dhe forma të tjera që
bashkitë mund të lehtësojnë sa më shumë barrën burokratike, duke u
orientuar nga ekonomika e shkallës, dhe këtu i referohemi ndërrmarrjeve
publike si shoqëritë e ujësjellës-kanalizimeve, që mund të orientohen drejt
bashkëpunimit në ndërrmarrje më të mëdha, apo qasja e rajonalizimit të
shërbimit të menaxhimit të mbetjeve etj.
Një drejtim tjetër ku bashkitë duhet të fokusohen më tej është dhe ulja e
numrit të kontratave të shërbimit me subjekte të tjerë privatë dhe ofrimi i
shërbimeve si pastrimi, gjelbërimi etj. nga vetë bashkitë me ndërmarrje të
tyre publike.

2. Burimet Njerëzore
Reforma territoriale pati si objektiv nga qeveria qendrore uljen e shpenzimeve
administrative dhe koston e burimeve njerëzore. Objektivi mund të ishte i
dëshirueshëm dhe pse mund të çonte në një reduktim drastik të numrit të
punonjësve në 61 bashkitë e reja.

Në vitin 2015, në të 65 bashkitë dhe 308 komunat, numri total i punonjësve
ishte 19.625, sipas Raportit të Avokatit të Popullit i vitit 2016. Po sipas këtij
raporti, në vetëm 51 bashki janë larguar në total 3059 punonjës.
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tyre është krejtësisht e varur nga bashkia në qendër. Kjo ka krijuar dhe
duhet të funksionojë administrata e njësisë administrative. Nga 1 janari 2018, këshilli i
bashkisë ka kompetencën të vendosë për riorganizimin e administratave të njësive
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administrative, të cilat mund të mbulojnë territorin e një ose më shumë njësive
administrative brenda bashkisë, sipas nevojave të komuniteteve vendore dhe efektshmërisë
administrative. Një rast të tillë e gjejmë tek bashkia Mallakastër.
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‘lodhje’ të qytetarëve dhe si pasojë e largësisë. Pra duhet nje raport i drejtë
midis efiçensës administrative dhe territorit.

Ligji 139/2015 ka përcaktuar se deri në datën 31 dhjetor 2017, në çdo njësi
administrative duhet të funksionojë administrata e njësisë administrative.
Nga 1 janari 2018, këshilli i bashkisë ka kompetencën të vendosë për
riorganizimin e administratave të njësive administrative, të cilat mund
të mbulojnë territorin e një ose më shumë njësive administrative brenda
bashkisë, sipas nevojave të komuniteteve vendore dhe efektshmërisë
administrative. Një rast të tillë e gjejmë tek bashkia Mallakastër.

Në të ardhmen e afërt, bashkitë do të duhet të ndërmarrin masa për të
mundësuar ofrimin e shërbimeve publike në të gjithë territorin e tyre në
përshtatje me lëvizjet e popullisë brenda territorit të tyre. Ligji duhet t’ju
mundësojë bashkive që me vendime të këshillave të mund të vendosin vetë
për riorganizimin e tyre të brendshëm qoftë dhe më krijimin e njësive të
shërbimit që mund të operojnë më vete pa këtë varësi kaq të madhe nga
Bashkia qendër.
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VII. ANGAZHIMI, PJESËMARRJA QYTETARE
DHE TRANSPARENCA
Angazhimi qytetar dhe pjesëmarrja aktive e të gjithë qytetarëve dhe grupeve
të ndryshme të interesit dhe shoqërisë civile në jetën rajonale dhe vendore,
është një vlerë e shtuar e cilësisë së vendimmarrjes si dhe valvul presioni
ndaj pushtetit.
Sipas Raportit ‘Vlerësimi kombëtar i qeverisjes vendore në Shqipëri’ kryer
nga IDRA në projektin STAR2 vetëm dyzet e dy bashki (69%) arrijnë në nivelin
“mesatar”, vetëm dhjetë bashki (16%) kualifikohen në nivelin “mirë” dhe
nëntë bashkitë që mbeten (15%) janë në nivelin “keq”, sa i takon pjesëmarrjes
dhe angazhimit qytetar.

Krijimi i 61 bashkive të reja çoi rrjedhimisht në një reduktim të ndjeshëm të
numrit të këshilltarëve vendorë. Nga rreth 5500 këshilltarë që ishin në 373
njësi vendore, sot janë vetëm 1595 këshilltarë bashkiakë . Ky tregues sasior
pritej të sillte një cilësi më të mirë të profilit të këshilltarit. Por edhe këtu
nuk na rezulton se kemi rezultatet e pritshme. Këshilltarët në të shumtën
e rasteve janë udhëhequr në ushtrimin e mandatit të tyre nga interesa të
ngushta personale, ose nga urdhëra politike. Rastet e përplasjeve mes këshillit
bashkiak dhe kryetarit janë të shumta pavarësisht madhësisë së bashkisë.
Dy raste të kohëve të fundit ilustrojnë pikërisht këtë problematikë. Rastet
e bashkive Skrapar dhe Prrenjas, në të cilat këshilli nuk arriti të miratojë
buxhetin vjetor për vitin 2019 sipas fazave dhe procedurave ligjore, derisa
kryetari ka bërë kërkesë për shpërndarjen e këshillit. Kjo tregoi se sistemi ka
probleme ligjore dhe institucionale, e akoma më keq probleme të ndikimit të
politikës që ndikojnë në përkeqsimin e klimës për qeverisje dhe shërbime të
vazhdueshme për qytetarët.
Shqetësim mbetet dhe përfaqësimi në këshill i komuniteteve të zonave rurale,
kjo për shkak dhe të parashikimeve të Kodit Zgjedhor me listat e mbyllura,
çka sjell humbjen e lidhjes së drejtpërdrejtë të këshilltarit me banorët.
Në aspektin gjinor, ndryshimet në Kodin Zgjedhor kanë sjellë pasojat e tyre
dhe tashmë kemi 552 këshilltare gra ose 34.6 % dhe ky tregues përbën një
lajm të mirë.

Përsa i përket Ligjit 139/2015, ai mban instrumenta të garantimit të
pjesëmarrjes qytetare si konsultimet më bashkësinë, e drejta e iniciativës
qytetare dhe strukturat komunitare. Kjo do të mundësonte që qytetarët
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të bashkëvepronin në mënyrë interaktive me bashkinë e tyre. Kur vjen
puna për zbatimin në praktikë të këtyre instrumentave, nuk ka shumë për
të thënë. Shumica e bashkive mbetet ende shumë mbrapa jo vetëm në
pjesëmarrjen qytetare në vendimmarje por në qeverisjen me transparencë
dhe informim të qytetarëve. Ka padyshim praktika të mira të buxhetimit
me pjesëmarrje, të kryerjes së punëve publike me kontributin e komunitetit
etj. Ajo që duhet dalluar është përdorimi i mjeteve të teknologjisë së
informacionit për ta çuar bashkinë tek qytetari, raste të konsoliduara të disa
prej bashkive kryesisht të mëdha.
Demokracia vendore përmes qeverisjes vendore me pjesëmarrje/
transparencë dhe përgjegjshmëri, është ende e brishtë në bashkitë tona
dhe pse janë bërë ndërhyrje me parashikime ligjore të qarta me të drejtën e
ankesës, kërkesës dhe inciativës qytetarë në Ligjin organik, me mekanizma
të ushtrimit të të drejtës për informim (kordinatori dhe regjistri i kërkesave,
faqja zyrtare e bashkisë etj). Këto mekanizma janë në realitet mjaft ambiziocë
për tu zbatuar në të gjitha bashkitë nisur nga mundësitë reale të administratës
dhe infrastrukturës lokale për mundësimin e tyre. Bashkitë janë angazhuar
dhe në eksperienca më të thjeshta dhe më të drejtpërdrejta për të stabilizuar
kanale komunikimi kryesisht me takime të kryetarit apo konsultime tashmë
të konsoliduara për paketën fiskale dhe planifikimin buxhetor.
E megjithatë, mbetet ende shumë punë nisur nga kryerja e transparencës
me ngritjen e faqes së internetit, miratimin dhe zbatimin e programeve të
transparencës dhe funksionimi i rregullt i koordinatorit për informim.
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VIII. MARRËDHËNIET MES NIVELIT
QENDROR DHE VENDOR
Mardhëdhëniet mes nivelit qendror dhe vendor janë një faktor kyç në
zhvillimin vendor dhe kombëtar, sepse sigurojnë një sinergji të përpjekjeve
dhe sjellin decentralizim të suksesshëm.

Por një bashkëpunim i tillë arrihen vetëm kur njësitë vendore angazhohen
fuqishëm në dialog politik me qeverinë qendrore dhe bashkëpunojnë mes
tyre nga njëra anë, dhe nga ana tjetër kur qeveria qendrore hap dyert e
bashkëpunmit, ndërton marrëdhënie reciproke dhe të drejta, bazuar në
parimin e subsidaritetit, në respekt të pavarësisë së institucioneve.

Edhe pse shumë i domosdoshëm, bashkëpunimi dhe koordinimi midis
qeverisë qendrore dhe asaj vendore mbetet problematik dhe i orientuar nga
ndasitë politike. Retorika e ashpër që karakterizon politikën në Shqipëri ka
prekur dhe marrëdhëniet mes qeverisë dhe bashkive të kahut tjetër politik.
Shumë e fortë ka qenë përballja dhe debati mes Kryeministrit me kryetarë
të bashkive të djathta. Këto përplasje nuk i shërbejnë asnjëherë debatit
konstruktiv dhe klimës së bashkëpunimit duke u kthyer në një model të
keq e shpeshherë dhe pengesë për financimin e projekteve të ndryshme për
bashkitë e djathta.
Kjo situatë është transmetuar fatkeqësisht dhe në ndarjen e fondeve të
investimit nga qeveria qendrore përmes ministrive apo agjenci të tjera. Pasojat
e kësaj retorike ndihen në shpërndarjen e fondeve të investimit nga Komiteti
për Zhvillimin e Rajoneve, apo miratimin e projekteve infrastrukturore të
Fondit Shqiptar të Zhvillimit, fonde dhe projekte të cilat në shumicë kanë
shkuar drejt bashkive të majta dhe ka pasur një çekuilibër domethënës sjellë
nga interesat partiake.
Ndër vite ky mekanizëm i granteve të qeverisë qendrore për bashkitë
nuk ka kontribuar për marrëdhënie të mira dhe klimës së mirëbesimit
të ndërsjelltë. Vitet 2016 e 2017 kanë qenë vite ku fondet nga Komiteti i
Zhvillimit të Rajoneve është ndarë i pa balancuar jo vetëm politikisht por
dhe në raportin mes bashkive të mëdha dhe bashkive të vogla. Marrëdhëniet
ndërqeveritare duhet të përmirësohen nëpërmjet ngritjes së mekanizmave
institucionale të dialogut dhe vendim-marrjes veçanërisht në fushën e
financave vendore.
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1. Këshilli Konsultativ
Njësitë e vetëqeverisjes vendore konsultohen, nëpërmjet shoqatave
përfaqësuese të vetëqeverisjes vendore dhe grupeve të tjera të interesit,
nëpërmjet të cilit u mundësohet prezantimi i opinioneve, komenteve
dhe propozimeve të tyre për politikat dhe legjislacionin që ka ndikim të
drejtpërdrejtë në ushtrimin e të drejtave dhe funksioneve të tyre. Struktura,
procedura, forma, mënyra e organizimit dhe funksionimit dhe natyra e
çështjeve për konsultim përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave5.

Bazuar në këtë dispozitë, u ngrit Këshilli Konsultativ me qëllim arritjen dhe
institucionalizimin e procesit të konsultimit mes qeverisjes qendrore dhe
vetëqeverisjes vendore, i cili është forumi kryesor ku qeverisja qendrore
konsultohet me njësitë e vetëqeverisjes vendore për projektligjet, projektvendimet e Këshillit të Ministrave, projekt-politikat dhe projekt-strategjitë që
rregullojnë ose kanë ndikim të drejtpërdrejtë në ushtrimin e të drejtave dhe
detyrimeve të njësive të vetëqeverisjes vendore6.

Deri më sot veprimtaria e Këshillit Konsultativ ka shërbyer për parashtrimin
e qëndrimeve të qeverisë dhe bashkiakëve për çështje të ndryshme pa u
shoqëruar me një vendim-marrje konkrete apo rezultat të prekshëm. Dhe pse
natyra e këtij institucioni është këshillimore, pritshmëritë janë në mënyrë të
pashmangshme drejt një vendim-marrje në mbrojtje të interesave vendore.

Shoqata e Bashkive, dhe pse ka siguruar një pjesëmarrje aktive në këtë
Këshill, ka qenë dhe mbetet skeptike për nevojën e një institucioni të tillë
si një hallkë e tepërt në zinxhirin e bashkëpunimit institucional. Edhe pse
kohët e fundit Këshilli ka qenë më dinamik, vëmë re se veprimtaria e Këshillit
është fokusuar thjesht në prezantimin e një numri shumë të madh projektesh
të akteve nënligjore në një kohë të pamjaftueshme për konsultim. Problem
themelor mbetet përcaktimi i axhendës së diskutimeve në Këshill. Këshilli,
në këtë mënyrë, nuk mblidhet për një objektiv të qartë më thelbësor e
domethënës për të cilin duhet dialogu dhe negociata mes pushtetit vendor
e qeverisë. Këshilli duhet të veprojë më strategjikisht, duke mos shpërdorur
përpjekjet dhe kohën e anëtarëve të tij në mënyrë shumë kaotike për çështje
shumë teknike e jo parësore. Gjykojmë se do ishte tregues më i mirë cilësia e
Neni 12, Konsultimi midis qeverisjes qendrore dhe njësive të vetëqeverisjes vendore. Ligj
139/2015
6
Vendim Nr. 910, datë 21.12.2016, Për çështjet, objekt konsultimi, dhe strukturën, procedurën,
formën, mënyrën e organizimit e të funksionimit të këshillit konsultativ të qeverisjes qendrore me
vetëqeverisjen Vendore.
5

36

RAPORT MBI QEVERISJEN VENDORE NË SHQIPËRI
kornizës ligjore që përcakton statusin e autoriteteve vendore dhe qartësinë
në përcaktimin e funksioneve që ndryshon në varësi të funksioneve, sesa
numri i takimeve, apo numri projektligjeve që kalohen.

2. Agjencia për Mbështetjen e Qeverisjes Vendore
Kjo Agjenci është vazhdim i Agjencisë për Zbatimin e Reformës
Territoriale. Dhe pse në dukje një instrument në mbështetje të bashkive, roli
i saj është shumë sipërfaqësor dhe për kompetencat e saj ligjore7. Kjo agjenci
ka kryesisht një rol kordinues për unifikimin e funsioneve të deleguara,
monitorimin e Strategjisë së Decentralizimit apo shërben si Sekretariat i
Këshillit Konsultativ. Ajo nuk ka burime njerëzore apo financiare për të
mbështetur bashkitë dhe roli i saj është shumë i paqartë. Mendojmë se roli
dhe funksionimi i saj duhet rishikuar. Një reformë kaq e rëndësishme do të
duhej të ndiqej nga një ministri linje e dedikuar, që të ishte një zë i fortë në
kabinetin qeveritar në vend të mekanizmave të tillë.

Pika 4, VENDIM Nr. 11, datë 12.1.2018 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 83, DATË
28.1.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË
PËR ZBATIMIN E REFORMËS TERRITORIALE”

7
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IX.

PUSHTETI VENDOR DHE NDËRVEPRIMI
INSTITUCIONAL

Qeverisja vendore nënkupton të drejtën e njerëzve në bashkësinë e caktuar
territoriale që në mënyrë të pavarur të qeverisin punët e tyre, nëpërmjet
organeve të cilat i zgjedhin vetë, ose në mënyrë të drejtpërdrejtë. Në Shqipëri
kjo realizohet në bazë të parimit të decentralizmit dhe të autonomisë vendore.
Aspektin e vet më të dukshëm, autonomia e pushtetit vendor e shpreh në
përcaktimin e qartë të kompetencave të njësive të qeverisjes vendore, të
parashikuara në Kushtetutë dhe në bazë të ligjit, për të vendosur vetë për
problemet që hyjnë në juridiksionin e tyre.

Përcaktimi i kompetencave drejtpërdrejt në Kushtetutë paraqet rëndësi të
veçantë, sepse një zgjidhje e tillë do ta bënte të pafuqishme prirjen e ekzekutivit
për iniciativa ligjore përpara ligjvënësit për ndryshime ligjore në çdo kohë. Kjo
garanton qëndrueshmërinë e kompetencave të pushtetit vendor, ndaj statusi
kushtetues i qeverisjes vendore ka si rezultat edhe pavarësinë e saj.
Duke pasur parasysh tre parimet afirmative, unitarizmi i shtetit, ndarja e
pushteteve dhe autonomia e pushtetit vendor, raporti i organeve të pushtetit
vendor me një sërë institucionesh të tjera, marrëdhënia e tij me to, pikat e
takimit dhe të ndarjes, meritojnë një analizë të detajuar.

Në një shtet demokratik, parimi i ndarjes dhe balancimit të pushteteve, si
dhe parimi i decentralizimit dhe autonomisë lokale, nuk kërkon vetëm
mosndërhyrjen në kompetencat e organeve që i përkasin pushteteve të
ndryshme, por gjithashtu kërkon dhe bashkëpunimin reciprok mes tyre,
përderisa qëllimi i përveçëm i çdo organi që i përket pushteteve të ndryshme
është forcimi i demokracisë në interes të vendit.
Parimi i bashkëpunimit institucional ka dy dimensione, negativ dhe pozitiv,
negativ sepse nuk duhet ndërhyrë dhe duhen respektuar kompetencat e secilit
organ nga tjetri dhe pozitiv sepse duhet bashkëpunuar në mënyrë aktive
dhe duhet mbështetje mes organeve, me qëllim përmbushjen e detyrimeve
kushtetuese.

Në vijim do të trajtohet ndërveprimi, bashkëpunimi dhe raporti i njësive
të qeverisjes vendore me pushtete dhe institucione si Presidenti, Kuvendi,
Këshilli i Ministrave, Prefekti, Gjykata Kushtetuese, Sistemi Gjyqsor, Avokati
i Popullit, Kontrolli i Lartë i Shtetit, Komisioneri për Mbrojtjen e të dhënave
personale etj.
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QEVERISJA VENDORE DHE PRESIDENTI
Presidenti cakton datën e zgjedhjeve për organet e pushtetit vendor. Nga
dispozitat kushtetuese, mund të konkludohet për tre pika takimi mes
pushtetit vendor dhe Presidentit:
•
•
•

Organet vendore janë të detyruar të japin informacione sa herë
që Presidenti kërkon të informohet për çështje që kanë lidhje me
kompetencat e tyre.
Presidenti shpall ditën e zgjedhjeve lokale.
Presidenti shpall ditën e zgjedhjeve në njësinë përkatëse vendore,
kur Gjykata Kushtetuese lë në fuqi vendimin e Këshillit të Ministrave
për shkarkimin e funksionarit vendor.

Gjatë 2018, Shoqata e Bashkive pati një bashkëbisedim me Presidentin
e Republikës për çështjen mjaft të debatuar të Teatrit Kombëtar, në
këndvështrimin e cënimit të autonomisë vendore dhe rolit të këshillit në
tjetërsimin e pasurive të paluajtshme shtetërore.

QEVERISJA VENDORE DHE KUVENDI
Funksioni i ligjvënësit materializohet, nga njëra anë, në miratimin e ligjeve
dhe, nga ana tjetër, në ushtrimin e kontrollit mbi pushtetet e tjera deri në atë
masë që ky pushtet zbatohet. Kuvendi ndërvepron me organet e pushtetit
vendor duke ushtruar funksionet e tij në lidhje me:
• Miratimin e kuadrit ligjor që prek organizimin dhe funksionimin e
pushtetit vendor.
• Ngritjen e komisioneve hetimore për të kontrolluar veprimtarinë e
vendorit për sa është e lejueshme.

Mund të themi se ka një përfshirje tashmë të konsoliduar të pushtetit vendor,
përmes shoqatave, në procesin e diskutimit të projektligjeve. Shoqata
ftohet të marrë pjesë e të paraqesë rekomandime në komisiove të ndryshme
parlamentare. E megjithatë, Shoqata e Bashkive nuk u ftua dhe konsultua gjatë
pregatitjes së buxhetit vjetor 2019 nga komisionet përkatëse parlamentare.

QEVERISJA VENDORE DHE KËSHILLI I MINISTRAVE
Parimi i decentralizimit kërkon autonomi në procesin e krijimit, financimit
dhe funksionit të pushtetit vendor përkundër atij qëndror, autonomi që
39

RAPORT MBI QEVERISJEN VENDORE NË SHQIPËRI
fillon me zgjedhjen e drejtpërdrejtë të drejtuesve vendorë, si shprehje e
sovranitetit. Por, Kushtetuta Shqiptare parashikon se Këshilli i Ministrave
mund të shpërndajë ose shkarkojë organin e zgjedhur drejtpërdrejt të njësisë
qeverisëse vendore, për shkelje të rënda të Kushtetutës dhe ligjeve.

Pra, Këshilli i Ministrave ka autoritetin e monitorimit të punës dhe shkarkimit
të organit të zgjedhur, në rastet kur kemi të bëjmë me shkelje të rënda të
Kushtetutës dhe Ligjeve.
Këshilli i Ministrave gjithashtu përcakton vijat e përgjithshme të politikave të
zhvillimit në vend, të cilat në përgjithësi duhet të merren në konsideratë nga
njësitë e qeverisjes vendore. Parimisht, suksesi i decentralizimi qëndron në
mbajtjen larg të ekzekutivit- pushetit qëndror nga punët e pushtetit vendor.
Praktikisht, nuk janë të pakta rastet kur ekzekutivi kërkon të uzurpojë
‘funksionet/kompetencat’ e pushtetit vendor.

QEVERISJA VENDORE DHE PREFEKTI
Prefekti është organ i parashikuar nga neni 114 i Kushtetutës. Ai është
përfaqësues i Këshillit të Ministrave në qark. Prefekti është organ i pushtetit
qendror, por me juridiksion të kufizuar territorial. Prefekti emërohet dhe
shkarkohet nga Këshilli i Ministrave.

Prefekti kontrollon realizimin e funksioneve dhe të përgjegjësive të deleguara
nga pushteti qendror dhe përdorimin e fondeve të parashikuara për to, si në
rastin kur ato janë të parashikuara në ligj, ashtu edhe kur janë përcaktuar në
marrëveshje të përbashkëta, ndërmjet një institucioni qëndror dhe organit
të qeverisjes vendore. Nuk ndërhyn në autoritetin dhe të drejtat e organeve
vendore në vendimmarrje dhe nuk është organ hierarkik i organeve të
pushtetit vendor.

Nga praktika mund të themi se ka raste të një bashkëpunimi të vështirë mes
bashkive dhe prefektit që çon në numrin e lartë të kthimit të akteve për
rishqyrtim nga Prefekti.

QEVERISJA VENDORE DHE GJYKATA KUSHTETUESE
Organet e qeverisjes vendore kanë një marrëdhënie të drejtpërdrejtë me
Gjykatën Kushtetuese (edhe pse nuk është funksionale për momentin, nuk
kemi konstatuar raste ankimimi). Këtë lidhje ato e reflektojnë në katër
aspekte:
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1. organet vendore si subjekt i legjitimuar për pretendime mbi
mosmarrëveshje të pushteteve- konflikt kompetencash midis
pushtetit qëndror dhe atij vendor;
2. organet vendore si subjekt i legjitimuar në rast të pretendimeve për
shkarkim të padrejtë nga Këshilli i Ministrave;
3. organet vendore si subjekt i legjitimuar për interpretim të Kushtetutës
apo papajtueshmëri të akteve normative me Kushtetutën dhe me
marrëveshjet ndërkombëtare, ku duhet të provojnë interesin e tyre;
4. organet vendore si subjekt të së drejtës për proces të rregullt ligjor.

QEVERISJA VENDORE DHE PUSHTETI GJYQËSOR
Organet e qeverisjes vendore mund tí drejtohen gjykatës në rast se cënohen
në të drejtat e tyre të vetëqeverisjes. Neni 113/3 i Kushtetutës sanksionon të
drejtën e tyre për të mbrojtur interest e tyre në gjykatë.

Nga ana tjetër individët dhe kushdo i drejtohet gjykatës nëse veprimtaria
administrative e organeve vendore bie ndesh me Kushtetutën dhe me ligjet
dhe i cënon ata në të drejtat dhe interesat e tyre të ligjshme. Kontrolli gjyqësor
ndaj akteve me karakter administrativ, është shprehje e parimit të kontrollit
dhe balancimit të pushteteve dhe është garanci për mbrojtjen e të drejtave të
individit ndaj abuzimeve nga organet publike.

QEVERISJA VENDORE DHE KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Sipas nenit 163 të Kushtetutës, Kontrolli i Lartë i Shtetit kontrollon:

a. veprimtarinë ekonomike të institucioneve shtetërore e të personave
të tjerë juridikë shtetërore;

b. përdorimin dhe mbrojtjen e fondeve shtetërore nga organet e
pushtetit qendror dhe atij vendor;

c. veprimtarinë ekonomike të personave juridikë, në të cilët shteti ka më
shumë se gjysmën e pjesëve ose të aksioneve, ose kur huatë, kreditë
dhe detyrimet e tyre garantohen nga shteti.

Çdo vit KLSH raporton në Kuvend mbi zbatimin e buxhetit publik edhe nga
organet vendore.
41

RAPORT MBI QEVERISJEN VENDORE NË SHQIPËRI

QEVERISJA VENDORE DHE AVOKATI I POPULLIT
Avokati i Popullit në përcaktimin e juridiksionit të tij ka shkuar drejt
kategorizimit të veprimtarive administrative dhe funksioneve administrative
të organeve të ndryshme publike, dhe listimit të organeve administrative
me Rregulloren Tip “Për shqyrtimin e ankimeve administrative” dhe me
Rregulloren Tip mbi të Drejtën e Informimit, duke listuar nominalisht dhe
organet e pushtetit vendor, si organe të kontrollueshme për veprimtarinë e
tyre në përputhje me Kushtetutën dhe me ligjin.
Gjatë vitit 2017, mesatarisht vetëm 1 raport ka qëndruar në proces shqyrtimi
përtej afatit kohor të përcaktuar me ligj dhe nga ana tjetër, 41% e bashkive
nuk kanë marrë asnjë raport nga Avokati i Popullit8.

QEVERISJA VENDORE DHE INSPEKTORIATI I LARTË I
DEKLARIMIT DHE KONTROLLIT TË PASURIVE (ILDKP)

ILDKP përbën formë të jashtme të kontrollit të veprimtarisë së administratës
publike, në lidhje me konfliktin e interesave. ILDKP kontrollon dhe deklarimin
e pasurisë së disa subjekteve, funksionarë vendore si kryetarët e këshillave të
qarqeve, kryetarët e bashkive, ashtu si dhe nëpunësit civilë të nivelit të lartë
dhe të mesëm drejtues, sipas përcaktimit ligjor.

QEVERISJA VENDORE DHE KOMISIONERI
PËR DISKRIMINIMIN

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka kompetencë të shqyrtojë
ankesat nga personat ose grupet e personave që pretendojnë se janë
diskriminuar qoftë dhe nga organe të pushtetit vendor. Diskriminimi mund të
shfaqet në disa forma si i drejtëprëdrejt, i tërthortë, shqetësim, etj. Forma më
e zakonshme është ajo e diskriminimit të drejtpërdrejtë, por nuk përjashtohen
dhe format e tjera.

QEVERISJA VENDORE DHE KOMISIONERI
PËR TË DHËNAT PERSONALE

Komisioneri për të Dhënat Personale garanton përpunimin e ligjshëm të të
dhënave personale nga kontrollues të vendosur në Republikën e Shqipërisë,
8

Raport i Bashkitë në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE, 2018
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përfshirë dhe bashkitë. Ndër kompetencat kryesore të Komisionerit për
Mbrojtjen e të Dhënave Personale janë dhënia e autorizimit në raste të
veçanta, për përdorimin e të dhënave personale, sensitive, për transferimin
ndërkombëtar të të dhënave personale, dhe kontrollimi i përpunimit të të
dhënave.

QEVERISJA VENDORE DHE KOMISIONI
I PROKURIMEVE PUBLIKE
Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë në fushën e prokurimeve,
që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat
e përcaktuara në këtë ligj. Komisioni i Prokurimit Publik, në përfundim
të shqyrtimit të ankesave, merr vendime, të cilat janë administrativisht
përfundimtare. Komisioni i Prokurimit Publik është person juridik publik, në
varësi të Këshillit të Ministrave, që financohet nga Buxheti i Shtetit. Raporti i
Komisionit të Prokurimeve Publike9 për vitin 2017 tregon se ka pasur ankesa
për procedurat e prokurimit nga 44 bashkive, një numër mjaft i lartë.

9

parlament.al/Files/Kerkese/RAPORTI-KPP.pdf
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X. DECENTRALIZIMI DHE FUNKSIONET E REJA
Funksionet dhe përgjegjësitë jo gjithmonë lidhen me nivelin e njësive
vendore, por varen shumë nga tradita politike dhe ligjore, në përshtatje me
filozofinë dhe kulturën e vendit e në harmoni me kapacitetet zbatuese të
vetë pushtetit vendor.
Reforma territoriale dhe administrative kishte në përmbajtje të saj dhe
një dimension të funksioneve të reja. Mirëpo, me disa ndryshime të vogla
si repartet e zjarrfikseve apo emërimin e personelit arsimor, funksionet e
tjera ofroheshin dhe më parë nga bashkitë e komunat sipas ligjit nr. 8652 të
vitit 2000. E megjithatë, u nis një proces i transferimit më të plotë të këtyre
funksioneve, proces i cili nuk ka përfunduar ende.
U transferuan disa funksione të reja tek bashkitë: i) shërbimet sociale;
ii) arsimi për edukatorët e kopshteve dhe stafin mbështetës për sistemin
parauniversitar; iii) menaxhimi i pyjeve dhe kullotave; iv) menaxhimi i
sistemit të kanalizimeve sekondare dhe terciare për ujitjen dhe kullimin; v)
qendrat e shpëtimit nga zjarri dhe vi) menaxhimi i rrugëve rurale.
Edhe pse shumë i kërkuar ndër vite transferimi i disa prej këtyre funksioneve,
shqetësimi më i madh ka qenë vija ndarëse e përgjegjësive mes pushtetit
vendor dhe atij qendror, paqartësi që ende ekzistojnë.

Pushtetit qendror i mbetet detyra e përcaktimit të asaj që duhet bërë,
sesi duhen financuar këto funksione, roli dhe detyrat për secilin prej
institucioneve. Ndërsa ofruesit e shërbimeve publike në nivel vendor pra
bashkitë, duhet të kuptojnë mënyrën se si duhet të ofrohen dhe shpërndahen
shërbimet, si mund të financohen më mirë ato, dhe nivelin e standartit të
tyre (minimal-optimal-maksimal). Të dy palët duhet të prezantojnë para
qytetarëve pozitat e tyre, por kjo nuk po ndodh për arsye se nuk ka qartësi
dhe askush nuk merr përgjegjësinë dhe kurajon për ti prezantuar.

Nga vëzhgimet tona tre vjeçare dhe nga informacionet që marrim nga
bashkitë na rezulton se pavarësisht ndryshimeve ligjore dhe pretendimeve të
qeverisë, funksione të reja në interpretimin tonë janë shërbimi i zjarrfikseve
dhe arsimi. Në këto dy funksione, ka realisht një zgjerim të kompetencave
dhe detyrave të pushtetit vendor. Për pjesën tjetër të funksioneve të
pretenduara të reja, mund të themi se kanë qenë ofruar dhe më parë nga
bashkitë e ndryshimet ligjore post reformë nuk janë gjithnjë aq domethënëse
sa për ti quajtur funksione të reja. Gjithsesi, më poshtë ne po parashtrojmë
gjetjet tona për ushtrimin e tyre.
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1. Shërbimet Sociale
Funksioni ‘shërbime sociale; shpërndarja e ndihmës ekonomike dhe
sigurimi i shërbimeve sociale në bashki duhet rishikuar në kuadër të një
numri më të vogël të bashkive. Dhe pse ka pasur tentativë për ndryshime
të ligjit10 ka sërisht përplasje institucionale, aq më tepër kur baza ligjore për
këtë sektor i referohet vitit 2005 para reformës. Problematika më e madhe
qëndron tek Sistemi elektronik i ndihmës ekonomike pasi sistemi nuk ka
informacion të përditësuar në lidhje me personat e regjistruar pranë zyrave
të punës si punëkërkues të papunë. Janë hequr padrejtësisht familje që i kanë
të gjithë anëtarët të papunë. Sistemi nuk bën dallimin mes punëkërkuesit
dhe studentit, pasi studenti nuk ka detyrim regjistrimi në zyrën e punësimit
si punëkërkues. Kështu janë hequr nga skema padrejtësisht të gjithë familjet
që kanë fëmijët studentë, familje të varfra dhe pa të ardhura familjare, etj11.

2. Mbrojtja nga zjarri

Funksioni i mbrojtjes nga zjarri në nivel vendor është një funksion
tërësisht i ri, që u transferua më tepër si tendencë për decentralizim pa u
bazuar në një analizë të mirë lidhur me aftësinë vendore për të ofruar këtë
funksion. Pregatitja e dispozitave ligjore në këtë sektor ishte punë e mirë,
por bashkitë ngrenë probleme lidhur me infrastrukturën e trashëguar, dhe
se në shumë bashki të vogla, por jo vetëm, ofrimi i këtij shërbimi është
në pikpyetje. Si tregues pozitiv të rritjes së vëmendjes në këtë sektor
është numri i punonjësve. Në vitin 2015, repartet e zjarrfiksve kishin
740 punonjës, ndërsa në vitin 2018 ky numër arrin në 1050 punonjës në
shkallë kombëtare. Tregues jo i mirë është alokimi i financave drejt këtij
sektori, fonde që kryesisht, mbulojnë kostot operative, dhe pak shërbime,
ndërsa shumë e vështirë për bashkitë e mesme dhe të vogla është blerja e
makinerive dhe pajisjeve. Ajo që është vëne re këto tre vite është kapaciteti
i limituar për përballimin e situatave emergjente.

3. Arsimi

Funksioni i arsimit, si rrjedhojë e Ligjit të ri për qeverisjen vendore kaloi
nën përgjegjësinë e plotë bashkive mbi sistemin arsimor parashkollor
(kopshtet) dhe të pjesshme për atë parauniversitar. Në Ligjin 139/2015, neni

10
Ligj Nr. 44/2016 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9355, datë 10.3.2005, “Për
ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar.
11
https://aam.org.al/qendrimi-mbi-skemen-e-re-te-ndihmes-ekonomike/
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23 parashikon se bashkitë janë përgjegjëse për ndërtimin, rehabilitimin dhe
mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar,
me përjashtim të shkollave profesionale dhe për administrimin dhe
rregullimin e sistemit arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe. Ky
funksion mbetet akoma jo qartësisht i ndarë midis Ministrisë së Linjës që
zbaton Ligjin 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën
e Shqipërisë”, dhe bashkisë që zbaton Ligjin 139/2015. Kemi aktualisht
një bllokim kompetence të bashkive mbi sistemin parashkollor (kopshtet)
duke evidentuar mungesa efikasiteti në shkëmbimin e informacionit dhe
menaxhimin e brendshëm të shkollave dhe drejtorive rajonale arsimore,
dhe shumë raste kanë përfunduar në gjykatë.
Rezistenca e shfaqur nga Ministria e Arsimit gjatë këtyre 3 viteve nuk ka
ndihmuar marrëdhëniet e mira ndër-institucionale, dhe pse vihet re një
përmirësim gjatë vitit 2019. Ministria e Arsimit vazhdoi me reformimin e
financave të sistemit parashkollor duke rritur nivelin e përgjithshëm të
financimit për punonjësit e arsimit parashkollor me 9.1% dhe duke kaluar
në alokimin e fondeve për “nxënës” dhe jo “për mësues “ sistem i përdorur
në të kaluarën. Sistemi i ri i financimit pasqyron më mirë zhvillimet sociale,
demografike dhe infrastrukturore të 27 viteve të fundit dhe ndihmon
në adresimin e problemit të klasave të mbipopulluara në institucionet
parashkollore. Si rezultat i drejtpërdrejtë i kësaj reforme, raporti mesatar
kombëtar i nxënësve për mësues do të bjerë nga 18 në 15 dhe mesatarja do të
bjerë nga 26 nxënës në 18 nxënës për mësues.12

Mendimet në këtë funksion janë të ndryshme, nëse ky funksion mund të jetë
tërësisht i ofruar nga pushteti qendror, rajonal apo vendor. Debat ka ngjallur
dhe financimi i këtij sektori, i cili në shkallë kombëtare arrin në 3.4% të PBB,
shifër mjaft e ulët krahasuar me vendet e rajonit, por ajo që duhet kuptuar
mirë është se sa % nga kjo shifër shkon në nivelin vendor. Bashkitë herë
pas here ngrenë problemin e gjendes së amortizuar të objekteve shkollore
dhe pamundësinë për ti mirëmbajtur, referuar informacioneve nga bashkitë
apo rastet mediatike.

4. Shërbimi Pyjor

Funksioni i shërbimit pyjor, sipas ligjit bashkia është pronare e kullotave
shtetërore që gjenden brenda territorit administrativ të saj. Ky sektor ka një
kuadër ligjor sasior të konsiderueshëm dhe që ka ndryshuar shumë herë.

12
Raporti i NALAS për Treguesit e Decentralizimit Fiskal në Evropën Jug-Lindore, Edicioni i VII,
Dhjetor 2018
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Vendorët ngrenë disa probleme që lidhen më inventarizimin e pyjeve dhe
kullotave, dhe çertifikimin e pronësisë së bashkisë. Kjo kërkon mjete finaciare
dhe burime njerëzore, por kërkon dhe bashkërendim me institucionet e
regjistrimit të pronave. Bashkitë ngrenë shqetësime lidhur me pamundësinë
për të përgatitur plane operacionale të menaxhimit të pyjeve dhe kullotave,
pasi fondi i transferuar nga 2015 çdo vit edhe pse ka një rritje të vogël është
i pamjaftueshëm për të këtë sektor. Transferimi sipas bashkive nuk po jep
avantazhe ekonomike.

Objektivi në Strategjinë e Decentralizimit ishte për decentralizim 100%
të funksionin të pyjeve dhe kullotave vendore dhe bashkitë do të ishin
aktori kryesor për menaxhimin e tyre si aset ekonomik por edhe mjedisor.
Transferimi i pyjeve dhe kullotave dhe do të përfundojë brenda vitit 2019
sipas kësaj strategjie. Nga informacionet tona, duket se ky proces nuk po ecën
mirë dhe se është e vështirë arritja e këtij objektivi. Si pjesë e transferimit të
menaxhimit të pyjeve, qeveria vazhdon të ofrojë mbështetje buxhetore, dhe
për vitin 2018 ky buxhet ka qenë në vlerën e 271,130,000 lekëve. Bashkitë
ngrenë dhe problemin e ekzekutimit të kundravajtjeve pasi nuk e kanë
këtë kompetencë, që sot e ka Ministria e linjës. Mungesa e të ardhurave
që krijohet në bashki nga zbatimi i moratoriumit të shfrytëzimit të pyjeve
duhet të kompensohet nga Buxheti i Shtetit. Mendimi ynë se nëse do të ketë
moratoriume për përdorimin e pyjeve, ato duhet të jenë kompetencë e vetë
bashkive dhe këshillave bashkiakë. Në vitin 2005, në këtë sektor në shkallë
vendi punonin 1200 punonjës, ndërsa në 2015 me fillimin e reformës ky
numër ishte 700.

5. Vaditja dhe Kullimi
Funksioni i vaditjes dhe kullimit dhe mirëmbajtja e rrjetit dytësor dhe treciar
të ujitjes dhe kullimit, mbështetur në Ligjin Nr. 24/2017 “Për administrimin
e ujitjes dhe të kullimit” është përgjegjësi kryesore e bashkive.

Ky funksion pritej të rriste dukshëm shërbimet në favor të fermerëve dhe
zhvillimit rural sipas objektivave. Por rezultatet tregojnë se nuk ka kordinim
të mjaftueshëm me ministrinë e linjës, me drejtoritë rajonale të vaditjes dhe
kullimit me transferta shumë të limituara në raport me nevojën, dhe me
investime pa peshë të konsiderueshme. Për tu përmendur është investimi
i qeverisë në blerjen e një flote makinerish (eksakvatorë). Për ti dhënë
zgjidhje të qëndrueshme këtij problemi, ekspertët e fushës mendojnë se vetë
bashkitë duhet të akordojnë më shumë mjete financiare nga të ardhurat e
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tyre dhe të strukturojnë këtë sektor si ndërmarrje vetëm për këtë qëllim
apo ta transferojë këtë te palë të treta, apo marrëveshjeve të bashkëpunimit
ndërbashkiak. Infomacionet nga bashkitë tregojnë se nuk ka një mekanizëm
të fortë edhe përsa i përket mbledhjes së të ardhurave dhe tarifave përdoruese,
dhe se ky sektor me këtë volum të ardhurash mbulon vetëm kosto minimale.
Sugjerohet që qeveria qendrore gjithashtu duhet të rrisë ndjeshëm buxhetin
e saj për bashkitë për këtë sektor jetik referuar faktit që vendi ynë është me
ekonomi me karakter bujqësor dhe rural dhe me ekonomi bujqësore familjare
tërësisht të varur nga vaditja.

6. Rrugët lokale
Menaxhimi i rrugëve rurale në nivel bashkie, strategjia e decentralizimit kishte
përcaktuar si objektiv rritja e kapaciteteve menaxhuese për mirëmbajtjen
e rrugëve urbane dhe rurale. Brenda vitit 2017 duhet të përfundonte
inventarizimi i të gjithë sistemit të rrjetit rrugor urban dhe rural. Bashkitë
informojnë se procesi është shumë i ngadaltë dhe se ka mungesë të dhënash
dhe hartash, si dhe paqartesi nga këshillat e qarqeve dhe prefektët. Në nivel
qendror do të miratohen standardet e projektimit, ndërtimit dhe mirëmbajtjes
së infrastrukturës rrugore. Do të ishte mirë që këto standarte të arrinin dhe
në nivel vendor duke lehtësuar punën e bashkive.

Strategjia parashikon se format e PPP-ve në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e
infrastrukturës vendore do të nxiten si mjet efikas për rritjen e cilësisë së
shërbimit. Kjo metodë nuk është shumë e përshtatshme për natyrën dhe
potencialin e sistemit rrugor vendor, në dy aspekte, në interesin e palëve për
PPP po edhe në aftësitë e bashkive për tu përfshirë në PPP që nuk janë të
mjaftueshme. Mirëmbajtja nga vetë bashkitë, veçanërisht në bashki të vogla
e të mesme do të ishte një mundësi punësimi. Ende sistemi i rrugëve rurale
është i paklasifikuar dhe i integruar me pjesën tjetër të sistemit rrugor.
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XI.

DECENTRALIZIMI FISKAL

Decentralizimi fiskal nënkupton transferimin e përgjegjësisë për të kryer
shpenzime dhe për të mbedhur të ardhura drejt qeverive vendore. 13
Autonomia fiskale dhe financiare merr kuptim kur kemi decentralizimi fiskal
real dhe kur përmbushen këto kushte:
•

Transferim të mjeteve financiare kombëtare tek pushteti vendor;

•

Rritjen e të ardhurave të qeverisjes vendore;

•
•
•

Transferimin e përgjegjësive dhe të drejtës së kryerjes së shpenzimeve;
Autoritet i plotë në përcaktimin/vënien e taksave dhe tarifave vendore
dhe shpenzimet; dhe
Një kuadër ligjor që mundëson huamarrjen vendore.

Të tilla përkufizime janë përdorur para dhe pas reformës, por ende mbeten
problem dhe sot zyrtarët vendorë ngrenë po të njëjtën problematikë të
mungesës së decentralizimit dhe autonomisë financiare.
Por a është kuptuar drejt decentralizimi fiskal dhe a ka vullnet për të shkuar
drejt tij?

Siç e përmendëm në këtë raport janë bërë disa hapa në këtë drejtim me
transferimin e disa funksioneve të reja. Por debati mbetet i hapur lidhur me
transferimin e përgjegjësive të plota dhe mjeteve të duhura financiare. Rastet
më problematike janë në arsimin parashkollor, por dhe në sistemin e vaditjes
dhe kullimit etj.
E megjithatë, Shqipëria mbetet ende shumë pas jo vetëm vendeve të Bashkimit
Europian, por dhe vendeve të tjera të rajonit përsa i përket të ardhurave totale
si përqindje e prodhimit të brendshëm bruto dhe si përqindje e të ardhurave
totale publike.14

http://web.worldbank.org/archive/website01061/WEB/0__CO-11.HTM
Raporti i NALAS për Treguesit e Decentralizimit Fiskal në Evropën Jug-Lindore, Edicioni i VII,
Dhjetor 2018
13
14
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Sigurisht Ligji 68/2017, Për Financat Vendore, ishte hap i mirë përcaktimi
i transfertës
së pakushtëzuar,
në një vitishte
të dhënë
si jo më
pak se
Sigurisht
Ligji 68/2017,
Për Financat Vendore,
hap i buxhetor
mirë përcaktimi
i transfertës
së
1 për qind e produktit të brendshëm bruto, të parashikuar në raportin për
pakushtëzuar, në një vit të dhënë buxhetor si jo më pak se 1 për qind e produktit të
vlerësimet dhe parashikimet makroekonomike të miratuar nga Këshilli
brendshëm bruto,15 të parashikuar në raportin për vlerësimet dhe parashikimet
i Ministrave . Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme për vitin 2019
makroekonomike të miratuar nga Këshilli i Ministrave, 15. Transferta e Pakushtëzuar e
15
Përgjithshme
për
vitin 2019
konform parashikimeve
Ligjit për
Financat e Vetëqeverisjes
Neni 23,
Transferta
e pakushtëzuar
Ligji 68/2017, PërtëFinancat
Vendore
Vendore është 1% e PBB-së ose 17.5 miliard lekë, me një rritje prej 6% ose rreth 1 miliard
50 ose 5.2 miliard më shumë në krahasim me
lekë në krahasim me vitin 2018 dhe prej 42%
2015; sipas Ministrisë së Financave.
Pjesa tjetër e ligjit që disiplinon marrëdhëniet financiare mbetet problematike. Në praktikë
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konform parashikimeve të Ligjit për Financat e Vetëqeverisjes Vendore është
1% e PBB-së ose 17.5 miliard lekë, me një rritje prej 6% ose rreth 1 miliard
lekë në krahasim me vitin 2018 dhe prej 42% ose 5.2 miliard më shumë në
krahasim me 2015; sipas Ministrisë së Financave.
Pjesa tjetër e ligjit që disiplinon marrëdhëniet financiare mbetet
problematike. Në praktikë ka mjaft raste kur veprimtaria ekonomike e
bashkive gjen kundërshtime në degët e thesarit, apo përplasjet e ndodhura
kohët e fundit për miratimi e buxhetit mes Kryetarit dhe Këshillit në bashkitë
Skrapar dhe Prrenjas.

Instrumenta të tjerë për financimin e bashkive, si fondet e Komitetit të
Zhvillimit të Rajoneve dhe të Fondit Shqiptar të Zhvillimit apo të tjera nuk
kanë pasur ndonjë ndikim të madh. Madje këto instrumenta kanë hasur
kundërshti për dy arsye. Arsyeja e parë është se bashkitë nuk duhet të
konkurojnë pranë qeverisë për ofrimin e shërbimeve të tyre, dhe arsyeja e
dyte lidhet me interesat politike që ndikojnë ndarjen e këtyre fondeve. Vetëm
gjatë vitit 2017, Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve ndau 93% të fondit për
bashki të majta dhe vetëm 7 % për bashki të djathta.
Shoqata e Bashkive ka shprehur gjithnjë shqetësimin se ky mekanizëm është
jo efektiv dhe nuk duhet të ekzistojë. Rekomandimi ynë konkret ka qenë se
këto fonde duhet tu shpërndahen bashkive sipas një formule të dakortësuar
me vetë bashkitë.

Transfertat fiskale ndërqeveritare kanë shënuar përmirësim me
përditësimin e formulës së grantit të pakushtëzuar, e megjithatë vazhdon
problematika lidhur me disa kritere si p.sh. popullsia. Popullsia është
indeksuar bazuar në dy të dhëna të censusit 2011 dhe të gjendjes civile,
e megjithatë ka kontestime nga bashkitë për numrin aktual të banorëve.
Në përgjithësi, sistemi aktual nuk reflekton sa duhet ndryshimet sociale
e demografike të viteve të fundit, duke çuar në pabarazi të theksuara
ndërmjet dhe brenda bashkive përsa i përket mbulimit me shërbim. Tjetër
problem me transfertën e pakushtëzuar që mbetet për tu adresuar është
edhe kriteri për zonat urbane/rurale si dhe madhësia gjeografike (i
ndërtuar mbi argumentin që grupet në zonat rurale janë natyralisht më të
vogla se në zonat urbane) shoqërohet me ndryshime të forta në financat
aktuale dhe një kosto shumë të lartë financiare dhe sociale.
Tabela e mëposhtme paraqet ecurinë e të ardhurave vendore si përqindje e të
ardhurave publike gjatë viteve 2006 – 2017.
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Të ardhurat vendore si % e të ardhurave publike
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Taksat e ndara vazhdojnë të mbeten një problem i vjetër që nuk gjen zgjidhje
Taksatas
e ndara
vazhdojnë
të mbeten
problem
që nuktë
gjen
zgjidhje as është
nga ligji i ri.
nga ligji
i ri. Niveli
i ndarjesnjë
për
taksën ievjetër
regjistrimit
automjeteve
Niveli irritur
ndarjes
për
taksën
e
regjistrimit
të
automjeteve
është
rritur
me
25%
të
të
ardhurave
me 25% të të ardhurave në favor të bashkive, por edhe pse pranohet
si
në favor
të bashkive,
edhe pse pranohet
si praktik
pozitive për
kjo %
ka probleme
të zbatimittëpraktik
pozitive
kjo % por
ka probleme
të zbatimit
shkak
të moskordinimit
për shkak
të moskordinimit
tëtëinstitucioneve.
NëKamëz
raste të
pshkanë
bashkia
Kamëz dhe
institucioneve.
Në raste
tjera, psh bashkia
dhetjera,
Tiranë
vështirësi
Tiranë për
kanëllogaritjen
vështirësi epër
llogaritjen
e
kësaj
takse
sipas
vendit
të
regjistrimit
të
automjeteve.
kësaj takse sipas vendit të regjistrimit të automjeteve.
Tatimi mbi të ardhurat personale u prezantua fillimisht si një taksë e përbashkët, me 2% të
Tatimi në
mbi
të ardhurat
prezantua
si të
njëjetë
taksë
e real
të ardhurave
favor
të bashkivepersonale
por ende umbetet
për tëfillimisht
parë cili do
ndikimi
përbashkët, me 2% të të ardhurave në favor të bashkive por ende mbetet
pasi ende nuk kemi rezultatet konkrete. Bashkitë nuk kanë pritshmëri të mëdha për
për të parë cili do të jetë ndikimi real pasi ende nuk kemi rezultatet
portofolin e tyre nga ndarja e këtij tatimi.
konkrete. Bashkitë nuk kanë pritshmëri të mëdha për portofolin e tyre nga
Problemi ndoshta kryesor me taksat e ndara qëndron tek renta minerare. Pavarësisht
ndarja e këtij tatimi.
përcaktimeve ligjore, bashkitë mbeten të diskriminuara nga pjesa e fondeve që përfitojnë
ndoshta
mekombëtare”
taksat e dhe
ndara
tek renta
nga kjoProblemi
taksë. Sipas
Ligjevekryesor
“Për taksat
“Për qëndron
financat vendore”,
5% e të
minerare.
Pavarësisht
përcaktimeve
ligjore, bashkitë
mbetennë
të diskriminuara
ardhurave
nga renta
minerare
duhet t’i transferohen
bashkisë
territorin e të cilës
ngaveprimtaria
pjesa e fondeve
përfitojnë
nga kjo taksë.
Sipas
Ligjeve
“Për taksat
zhvillohet
për tu që
përdorur
për investime
nga vetë
pushteti
vendor.
kombëtare”
dhe
“Për
financat
vendore”,
5%
e
të
ardhurave
nga
renta
minerare
Është tashmë një rast i trajtuar dhe mediatikisht, rasti i bashkive të varfra me
pasuri shumë
duhet
t’i transferohen
të cilës
zhvillohet
veprimtaria
të mëdha
nëntokësore.
Do bashkisë
të duhetnë
tëterritorin
hartohen edhe
miratohen
mekanizma
ligjorë të
për
tu
përdorur
për
investime
nga
vetë
pushteti
vendor.
zbatueshëm lidhur me përllogaritjen dhe transferimin e rentës minerale, veçanërisht në rolin
e Ministrisë
Financave
në ndryshimin
e pjesës
së pushtetit
siç ka
në ligjin
Ështësë
tashmë
një rast
i trajtuar dhe
mediatikisht,
rastivendor
i bashkive
tëndodhur
varfra me
për buxhetin
dhe
në
zinxhirin
e
gjatë
administrativ
të
rakordimeve
mes
bashkisë
pasuri shumë të mëdha nëntokësore. Do të duhet të hartohen dhe miratohen dhe
drejtorive
përkatëseligjorë
tatimore
dhe të doganave.
mekanizma
të zbatueshëm
lidhur me përllogaritjen dhe transferimin e
rentës minerale, veçanërisht në rolin e Ministrisë së Financave në ndryshimin
e pjesës së pushtetit vendor siç ka ndodhur në ligjin për buxhetin dhe në
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zinxhirin e gjatë administrativ të rakordimeve mes bashkisë dhe drejtorive
përkatëse tatimore dhe të doganave.

Rekomandimi ynë mbetet që përqindja e rentës minerare për pushtetin vendor të jetë në
Rekomandimi
përqindja
e rentës
minerare për
pushtetin
vendor
nivelin e para
vitit 2013,ynë
nëmbetet
25% tëqëvlerës
totale
pa kushtëzime
të tjera
lidhur
me transfertën
të
jetë
në
nivelin
e
para
vitit
2013,
në
25%
të
vlerës
totale
pa
kushtëzime
të
e pakushtëzuar.
tjera lidhur me transfertën e pakushtëzuar.

Borxhi vendor
Borxhi vendor
Bashkitë e krijuara me ndarjen e re u ballafaquan menjëherë me borxhet e trashëguara nga
Bashkitë e krijuara me ndarjen e re u ballafaquan menjëherë me borxhet
ish komunat apo nga vetë bashkitë qendër. Stoku i detyrimeve të prapambetura në fund të
e trashëguara nga ish komunat apo nga vetë bashkitë qendër. Stoku i
dhjetorit të
vitit 2015,tëkohë
kur këto unë
identifikuan
si të tilla
11.8 miliard
lekë. Stoku i
detyrimeve
prapambetura
fund të dhjetorit
të ishte
vitit 2015,
kohë kur
detyrimeve
të uprapambetura
muajit
i cili parashikohet
këto
identifikuan sinëtëfund
tilla të
ishte
11.8shtator
miliard2018,
lekë. Stoku
i detyrimevetë
tëshlyhet në
një periudhë
afatmesme,
planin
e shlyerjes
nga tëtëgjitha
bashkitë në
prapambetura
nëbazuar
fund tënë
muajit
shtator
2018, i së
cilidërguar
parashikohet
shlyhet
periudhë
afatmesme,
bazuar
planin
shlyerjes
së ose
dërguar
nga të lekë më i
Ministrinënëe një
Financave
dhe
Ekonomisë
ështënërreth
7.1emiliard
lekë
4.7 miliard
në 2015.
Ministrinë
Financave
dhetëEkonomisë
rreth 7.1
ulët se sagjitha
stoku bashkitë
i fund vitit
Vleraeneto
e stokut
detyrimeveështë
të prapambetura
është
miliard
lekë
ose
4.7
miliard
lekë
më
i
ulët
se
sa
stoku
i
fund
vitit
2015.
Vlera
ulur me rreth 0.3 miliard lekë, krahasuar me vlerën e detyrimeve të raportuar në tremujorin
stokut
të detyrimeve
të prapambetura
është
rreth
0.3 miliard
e dytë të neto
këtije viti,
ndërkohë
që krahasuar
me fundin
e ulur
vitit me
2017
vlera
neto e stokut të
lekë, krahasuar me vlerën e detyrimeve të raportuar në tremujorin e dytë të
detyrimeve të prapambetura është ulur me rreth 2.1 miliard lekë. Duhet të theksojmë
këtij viti, ndërkohë që krahasuar me fundin e vitit 2017 vlera neto e stokut
fillimisht se
informacionit
të njësiveështë
të vetëqeverisjes
një
pjesë
e detyrimeve
të sipas
detyrimeve
të prapambetura
ulur me rreth vendore,
2.1 miliard
lekë.
Duhet
të krijuaratëderi
në shtator
2018 janë
likuiduar
dhe ndërkohë
pritet
i plotë i tyre në
theksojmë
fillimisht
se sipas
informacionit
të njësive
të likuidimi
vetëqeverisjes
periudhënvendore,
në vazhdim.
një pjesë e detyrimeve të krijuara deri në shtator 2018 janë likuiduar
dhe ndërkohë pritet likuidimi i plotë i tyre në periudhën në vazhdim.

Stoku i borxhit
qeverisjes
qendroreqendrore
është 1,091,684
milionë milionë
lekë ndërsa
Stoku të
i borxhit
të qeverisjes
është 1,091,684
lekë stoku
ndërsai borxhit të
qeverisjesstoku
vendore
1
153
milionë
lekë.
Borxhi
vendor
në
vitin
2015
ishtenë2.4% e të
i borxhit të qeverisjes vendore 1 153 milionë lekë. Borxhi vendor
ardhuravevitin
vendore
PBB.
Në grafikun
mëose
poshtë
borxhi
vendor është
2015 ose
ishte0.06%
2.4% ee të
ardhurave
vendore
0.06%shihet
e PBB.seNë
grafikun
tërësisht imë
papërfillshëm
krahasuar
borxhin
kombëtar.
poshtë shihet
se borxhime
vendor
është
tërësisht i papërfillshëm krahasuar
me borxhin kombëtar.

Borxhi vendor krahasuar me Borxhin Kombëtar
0%

100%
Borxhi kombëtar
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Borxhi vendor

Sa kohë niveli i borxhit të përgjithshëm kombëtar është shumë më lart se sa kapaciteti ynë
financiar, ecuria dhe zhvillimi ekonomik nuk pritet të shfaqen me tregues pozitivë. Borxhi
vendor, dhe pse gati i papërfillshëm në raport me borxhin kombëtar, ka vënë në vështirësi
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Sa kohë niveli i borxhit të përgjithshëm kombëtar është shumë më lart se sa
kapaciteti ynë financiar, ecuria dhe zhvillimi ekonomik nuk pritet të shfaqen
me tregues pozitivë. Borxhi vendor, dhe pse gati i papërfillshëm në raport me
borxhin kombëtar, ka vënë në vështirësi thuajse të gjitha bashkitë të mëdha
apo të vogla.

Borxhi i bashkive në fund të vitit 2018 kapi vlerën e 7 miliardë lekëve, dhe
38 % e këtij borxhi i përket bashkisë Tiranë. Grafiku i mëposhtëm paraqet
bashkitë të cilat kanë më shumë borxhe krahasuar me pjesën tjetër, ose deri
në 1% të borxhit vendor sipas të dhënave të Ministrisë së Ekonomisë dhe
Financave për dhjetor 2018.

Borxhi vendor sipas bashkive
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Me disa përjashtime, si p.sh. rasti i Shkodrës dhe Korçës, borxhi është
përqendruar tek bashkitë e mëdha ndërkohë që bashkitë relativisht të vogla
në terma 
të popullsisë nuk
kanë akumuluar
borxhe. Kjo mund
të lidhet
dhe

 5
 5

me aftësinë e bashkive për shlyerjen e borxheve të marra.

Bashkitë kanë hartuar plane për shlyerjen e detyrimeve dhe kjo është për tu
Por disa
ngapër
bashkitë
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u gjendën
në tu
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e
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disa nga bashkitë si Pogradeci dhe Lezha u gjendën në vështirësi të mëdha dhe gatiKjo
në kufijtë
sepsetëtransfertat
nga së
qeveria
ishin të pamjaftueshme
dhe të ardhurat
e vetaishin të
e bllokimit
veprimtarisë
përditshme.
Kjo sepse transfertat
nga qeveria
nuk arrinin nivele të tilla që të siguronin volumin financiar të nevojshëm për
pamjaftueshme
dhe të ardhurat e veta nuk arrinin nivele të tilla që të siguronin volumin
shlyrjen e borxheve. Sipas bashkive, aftësia për të gjeneruar të ardhura në
financiar të nevojshëm për shlyrjen e borxheve. Sipas bashkive, aftësia për të gjeneruar të
nivele të larta ishte e kufizuar, për arsye të kapaciteve njerëzore, vonesa në
ardhura në nivele të larta ishte e kufizuar, për arsye të kapaciteve njerëzore, vonesa në
azhornimin e të dhënave, në rakordimet me njësitë përbërëse administrative, si dhe
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azhornimin e të dhënave, në rakordimet me njësitë përbërëse administrative,
si dhe pamundësia për të paguar e qyetarëve por dhe bizneseve.
ShBSh ka kërkuar vazhdimisht që qeveria të gjejë instrumenta të tjerë për ta
mbartur ajo këtë borxh dhe jo bashkitë e reja, pasi ky borxh për institucione
të sapo reformuara dhe pa eksperiencë do të krijojë problematikë të madhe
administrative dhe ekonomike.

Rritja e transfertës së pakushtëzuar për pushtetin vendor ishte nga 2.3 përqind
të PBB-së para reformës në 2.9 përqind të PBB-së në projekt-buxhetin e vitit
2019, një rritje që nuk mund të pretendohet se plotëson nevojat në rritje të
pushtetit vendor.

Nisur nga përbërja e buxhetit vendor, kjo transfertë është pjesa më e
rëndësishme që arrin në 50% të të ardhurave totale për 43 bashki në fund të
2016. Të ardhurat e veta janë 31% e buxhetit total për vitin 2017.
Në 2017, investimet kapitale përbënin 43% të shpenzimeve totale, ndërsa
kostot e personelit ranë në 29% duke shënuar nivelin më të ulët të kësaj
dekade.
Nëse krahasojmë investimet qeverisë qendrore me ato të qeverisë vendore
shohim se për shkak të granteve konkurruese, investimet vendore si pjesë e
investimeve totale janë rritur gjatë 2016 dhe 2017, (34 dhe 39%) ndërkohë
që investimet totale kanë qenë stabël 4.4% e PBB.

Funksionet e reja janë financuar me transferta specifike (afro 10% e financave
vendore në 2016 dhe 2017). Për shkak të kuadrit ligjor shumë konservativ
dhe urdhërave administrativë të Ministrisë së Financave, bashkitë nuk mund
të marrin hua vendore.

Afro 70% e financave vendore në 2017 erdhën nga transfertat ndërqeveritare,
më shumë se gjysma e të cilave janë nën kontrollin e drejtpërdrejtë të qeverisë
qendrore. Kjo sjell pasiguri të mëdha financiare dhe ndikim të patronazhit
politik. Grantet konkurruese arritën kulmin me 31% të të ardhurave vendore
në 2017. Shpenzimet për paga, mallra dhe shërbime janë rritur gjithashtu
këto dy vitet e fundit.
Në konceptin e ngushtë të autonomisë financiare të matur nga raporti i të
ardhurave nga burime të veta vendore ndaj totalit të burimeve financiare,
nuk vlerësohet të ketë pasur ndryshime në kahun përmirësues. Mesatarisht,
treguesi shënoi nivelin 25.6% në vitin 2010, 25.2% në vitin 2015 dhe në fund
të vitit 2017 ai regjistroi një nivel prej rreth 27.0%. Për t’u konsideruar është
edhe fakti që, gjatë kësaj periudhe, në shumë bashki në vend janë aplikuar
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rritje në taksat dhe tarifat vendore. Edhe në rastin e treguesve të tjerë nuk
paraqiten ndryshime thelbësore në nivelin e autonomisë financiare16.

Taksa e ndërtesës
Që nga prilli i vitit 2018, ka hyrë në fuqi Metodologjia e re për llogaritjen
e taksës mbi ndërtesat të miratuar nga Këshilli i Ministrave. Metodologjia
pason ndryshimin në Ligjin për Taksat Vendore që bën kalimin nga taksim me
një vlerë fikse në taksimin bazuar në vlerën e tregut. Gjykimi i përgjithshëm
është që ky ndryshim do të përmirësonte financat e bashkive.

Shoqata e Bashkive ka qenë e përfshirë në procesin e miratimit të metodologjisë
dhe ka vlerësuar vështirësitë e bashkive në zbatimin e tij. Gjatë asistencës
së ofruar bashkive për zbatimin e këtij ndryshimi, kemi konstatuar disa
elementë që ende kërkojnë vëmendje si më poshtë:
a.) Llogaritja e taksës së ndërtesës kërkon një regjistër të pasurive të
paluajtshme të azhornuar me të gjithë ndryshimet e fundit. Bashkitë
kanë një regjistër bazë mbi të cilin llogariten taksat e ndertësave por
që kryesisht është shumë i vjetër dhe ka mjaft pasaktësi. Dhe kjo
mungesë shpjegohet me problematikën që ka shoqëruar cështje të
pronësisë përgjatë këtyre 25 viteve të fundit. Bashkitë janë hallka
kyce në zinxhirin administrativ dhe institucional të procesit të Taksës
së Ndërtesës por, cdo hallkë tjetër në vertikalen e institucioneve ka
rol dhe duhet të kontribuojë sipas ligjit.

b.) Bashkitë janë përpjekur të azhornojnë regjistrat e tyre duke
kërkuar të marrin informacion nga zyrat e regjistrimit të pasurisë
së paluajtshme vendore për të gjitha ndryshimet e ndodhura në
pronësinë e ndërtesave por pa shumë rezultat. Zyrat e regjistrimit
vendore kanë detyrimin ligjor që të dorëzojnë pranë bashkive cdo tre
muaj ndryshimet e ndodhura në pasuritë e paluajtshme.. Ndoshta, ky
detyrim ligjor duhet të shtrihet dhe në dorëzimin e regjistrave bazë
të pronave dhe kjo u tentua të arrihej përmes një urdhri të pëbashkët
të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe atij të Drejtësisë. Po
kështu dhe me zyrat e ALUIZNI -t.

c.) Në kuadër të azhornimit të regjistrit të pasurisë së paluajtshme, ka
vështirësi dhe në marrjen e informacionit të rifreskuar nga noterët

16
Reforma administrative territoriale dhe strategjia e decentralizimit – Sa pranë/larg
objektivave të dëshiruar jemi pas një mandati qeverisës? Raporti Co-plan
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pasi noterët e raportojnë kontratat për ndryshime në pronësinë e
pasurive të paluajtshme në Zyrat vendore të regjistrimit të pasurive
të paluajtshme. Vështirësia mbetej në përditësimin e bazës së të
dhënave për disa prej njësive administrative që i janë bashkuar
bashkisë pas 2015 për shkak dhe të shtrirjes së madhe gjeografike të
bashkisë.

d.) Verifikimi në terren parashikohet në metodologji si mjet për të
plotësuar të dhënat për rastet kur Bashkia ka dyshime se të dhënat e
disponuara nuk janë të sakta. Ky verifikim në terren ka nisur në shumë
pak bashki. Këshillohet të kenë në përbërje administratorin e njësisë
administrative përkatëse dhe dy specialistë (nga zyra e urbanistikës
dhe inspektorin e zonës së taksave dhe tarifave vendore).

e.) Kur flasim për rastet përjashtimore, bashkitë kanë vështirësi në
plotësimin e dokumentacionit të dosjeve për të përjashtuarit nga
pagesa e kësaj takse. Për shembull, sigurimet shoqërore kanë
shpërndarë listën e pensionistëve sipas bashkive, por kjo duhet
përpunuar për të vecuar pensionistët që jetojnë vetëm si kategori
e përjashtuar. Po kështu dhe për përfituesit e ndihmës ekonomike,
ndërkohë që taksa e pronës është llogaritur në bazë vjetore, bashkive
ju duhet të përditësojnë listën e përfitesve cdo muaj dhe ti reflektojnë
ndryshimet përkatëse në llogaritjen e taksës.

Aktualisht, bashkitë kanë miratuar në këshilla nivelin e taksës për tu zbatuar
dhe sipas Raportit Vjetor të Projektit ProTax Albania, 33 bashki kanë zgjedhur
si agjent të mbledhjes së taksës shoqëritë e ujësjellës kanalizimeve.
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XII. Shërbimet e tjera publike
1. Furnizimi me ujë
Ligji 139/2015 parashikon prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe furnizimin
me ujë të pijshëm si funksion të drejtpërdrejtë të vetë bashkisë. Reformimi
i pushtetit vendor dhe konfigurimi në 61 bashki kërkon domosdoshmërisht
dhe reformimin e sistemit të ujësjellës-kanalizimeve. Kësaj domosdoshmërie
i përgjigjet Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 63, datë 27.01.2016 për
riorganizimin e kompanive të ujësjellësve në përputhje me shtrirjen e re
territoriale (sipas parimit një bashki një shoqëri UK), forcoi kontrollin dhe
përgjegjësinë e bashkive në menaxhimin e ujit.
Sfidë mbetet veçanërisht sigurimi i financimeve për projektet e mëdha në
funksion të cilësisë dhe kohës së furnizimit me ujë. Bashkitë ndeshen me një
hendek financiar në këtë sektor për shkak të rrjetit të vjetër dhe të amortizuar,
të mirëmbajtjes jo të rregullt ndër vite, mos integrimit të ujësjellesave të
vegjël në fshatra dhe zona rurale po dhe të kapaciteteve të pamjaftueshme
të vetë bashkive duke shtruar dhe kalimin në përgjegjësi në bashkitë e reja.
Qeveria qendrore duhet të financojë më shumë bashkitë për sistemin e
ujësjellësve pa kushtëzime së paku për një periudhë afatmesme bazuar në
treguesit të synuar performancës.
Në këndvështrim të përgjithshëm, Shqipëria ka burime të madhe ujore nga të
cilat vetëm 350 milionë m3 /vit (1%) përdoren për njerëzit.

Nga 58 shoqëri UK vetëm 7 (sipas raportimit) performojnë mbi kufirin 18
orë/ditë furnizimi me ujë. Për 2017 vetëm UK Librazhd ofroi furnizimit
me ujë në 24 orë/ditë, ndëkohë që treguesi i vazhdimësisë së furnizimit me
ujë për sektorin mbetet mesatarisht në vlerën rreth 12 orë/ditë. Kjo vlerë
mesatare është e papranueshme, për të mos përmendur që mjaft shoqëri
kanë një vlerë mjaft të ulët të saj deri në 2-3 orë në ditë.
Indikatorët e sektorit të Ujësjellës Kanalizimeve, në nivel Kombëtar për vitin
2017 janë si më poshtë17:

17

Raporti i ERRU per 2017
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Kohëzgjatja e Furnizimit me Ujë:		

12%

Mbulimi me Shërbimet e Kanalizimit 		
Ujëra të Ndotura:				

50.1%
(75.6% urban, 12.8% rural)

Mbulimi me Shërbimet e Furnizimit  		
me Ujë:						
Efiçenca e Stafit (staf/1000 lidhje UK):

Uji Pa të Ardhura (humbje): 			
Norma Korente e Arkëtimit: 			

78.3%
(91.8 % urban, 58.4 % rural)
5.51

66.6%

78.84%

Numri i të punësuarve në 58 shoqëritë e UK ishte 5,783 (Korrik 2015),
ndërkohë që në fund të 2017 figuruan 7,476 të punësuar që merren me
aktivitetet e te gjithë shoqërive UK, ose 1,693 (22.6%) më shumë punonjës
se në 2015.18
Tarifat në 2017 variojnë, për familjet, nga 17 Lekë (Buqizë) - 73 Lekë
(Korçë), dhe për bizneset nga 37 Lekë (Pogradec, NjA) – 155 Lekë (Tiranë),.
Paravësisht performancës së dobët në administrimin e sektorit, tarifat e ujit
të pijshmë janë rritur në disa shoqëri gjatë vitit 2017. Rritja e tarifave është
bërë kryesisht për zonat rurale, ndërkohë që 19 prej UK-ve (31%) nuk kanë
tarifë të miratuar nga ERRU (Dhjetor 2018).

Për 2018, tarifën më të lartë të ujit të pijshëm për familjet e ka Bashkia Korçë
me 72 Lekë/m3 e ndjekur nga Durrësi me 70 Lekë/m3 dhe Rroskovec me
60 Lekë/m3, për bizneset tarifën më të lartë të ujit të pijshëm e ka Bashkia
Tiranë me 155 Lekë/m3, e ndjekur nga Berati me 150 Lekë/m3 dhe Lezha
me 145 Lekë/m3.

Tarifën më të lartë të ujit të ndotur për familjet e kanë Durrësi dhe Rroskoveci
me 50 Lekë/m3 e ndjekur nga Korça me 42 Lekë/m3, ndërsa për bizneset
tarifën më të lartë të ujit të ndotur e ka Bashkia Korçë me 64 Lekë/m3, e
ndjekur nga Durrësi me 60 Lekë/m3 dhe Tirana me 35 Lekë/m3.
Cila është problematika e sotme lidhur me këtë sektor? Qeveria dhe ministria
përkatëse ka nisur hartimin e një projektligji mbi parimin i rajonalizimit
ose agregrimit duke preferuar një sistem sa më të integruar të furnizimit,
kur vlerësimet teknike dhe ekonomike tregojnë se një sistem i integruar i
furnizimit me ujë që mbulon më shumë bashki është një zgjidhje më e

18

Raporti i ERRU per 2017
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arsyeshme krahasuar me sistemet e ndara të furnizimit me ujë. Kjo në
parim është një hap pozitiv përsa kohë sigurohen konsultimet me vendorët.
Kompanitë e ujësjellsave kohët e fundit në shumë raste kanë marrë dhe
përgjgegjësinë për të qenë agjent i grumbullimit të taksës së ndërtesës për
vetë bashkitë.

2. Menaxhimi i mbetjeve
Sipas Ligjit 139/2015, bashkitë janë përgjegjëse në territorin e juridiksionit
të tyre për mbledhjen, largimin dhe trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe
shtëpiake. Qeveria është investuar shumë në hartimin e kuadrit ligjor dhe
rregullator në përputhje me politikat e Bashkimit Europian (BE) në sektorin
e menaxhimit të mbetjeve. Problemi mbetet zbatimi në nivel vendor dhe
nëse këto objektiva janë të realizueshme sot në bashki. Kjo diferencë ka çuar
në pamundësinë për arritjen e objektivave të rëna dakord.

Shqipëria është një ndër vendet me gjenerimin më të ulët të mbetjeve për
frymë në Europë, 373 kg/banor mbetje në vitin 2016 sipas INSTAT, por edhe
të procesit të ndarjes së mbeturinave në burim.
Të dhënat e INSTAT tregojnë se riciklimi i mbetjeve në Shqipëri ka ruajtur të
njëjtën tendencë me rënie, ku në vitin 2016 u ricikluan 17.2% e sasisë totale,
ndërsa në vitin 2015 - 25,3%, në vitin 2014 - 21,6% dhe në vitin 2013 rreth
24,0%. Ndërkohë kompanitë më të mëdha të riciklimit, nuk kalojnë as 25%
të kapacitetit të instaluar.

Sipas Strategjisë kombëtare të menaxhimit të integruar të mbetjeve, potenciali
i lëndës ricikluese në Shqipëri është në masën 34%, kurse 50% janë mbetje
organike dhe 16% të tjera.

Kapacitetet institucionale mbeten të dobta në të gjitha nivelet administrative
dhe qeverisëse, dhe pse ka pasur përpjekje nga bashkitë për ti dhënë një
pamje tjetër territorit, qoftë dhe me mbylljen e 89 venddepozitimeve josanitare ekzistuese që ishte një aksion për tu përshendetur.

Treguesi i vendeve të BE për objektivin e riciklimit është 65% e mbetjeve
bashkiake deri në 2030 dhe për zvogëlimin maksimalisht 10% të depozitimit
në landfill të mbetjeve bashkiake deri në 2030.
Bashkitë duhet të kenë një rol gjithashtu të pasqyruar më qartë në ligjin
sektorial për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Ligji 139/2015 nuk
përcakton qartë përgjegjësitë specifike të njësive vendore për menaxhimin
dhe administrimin e mbetjeve, në përputhje me përkufizimin e ligjit për
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vetëqeverisjen vendore, i cili përcakton se administrimi i mbledhjes,
transportit, trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve të ngurta urbane si një funksion
i vetë bashkive.

3. Planifikimi i territorit
Planifikimi i territorit ka qenë pa dyshim vitet e fundit një nga cështjet më të
rëndësishme. Zhvillimi më kryesor i përket hartimit dhe miratimit të planeve
vendore, ku tashmë 34 bashki kanë plane të miratuara, 10 janë në proces, 16
në proces hartimi dhe një bashki nuk ka nisur ende punën.19 E megjithatë
bashkitë shprehen për mjaft vështirësi në hartimin e këtyre planeve, vështirësi
të cilat lidhen me mungesën e eksperiencës së mëparshme, mungesën
e ekpertizës teknike mes vetë stafit të bashkive dhe aksesi në të dhënat e
zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Ka mjaft raste ku dhe kufiri
mes njësive të ndryshme vendore vihet në diskutim dhe është i paqartë.
Dhe në bashkitë me plane vendore të miratuara e në zbatim nuk mund të
evidentohen qartë pasojat që ky plan ka sjellë në zhvillim ekonomik, shërbime
publike, mjedis etj.

4. Infrastruktura vendore
Infrastruktura dhe shërbimet publike është funksioni më i gjerë në të gjithë
gamën e qeverisjes vendore. Këtij fakti i shtohet dhe nevoja për shërbime
në infrastrukturë publike nëpër bashkitë tashmë më të mëdha në aspektin
territorial dhe të popullsisë. Nevoja për përmirësime në infrastrukturë apo
për infrastrukturë të re haset në çdo bashki dhe ka marrë vëmendjen dhe një
pjesë të mirë të buxhetit vendor.
E pa dyshim, vendin kryesor e zë infrastruktura rrugore. Në këtë drejtim,
bashkitë duhet të kenë një strategji të integruar menaxhuese për mirëmbajtjen
e rrugëve si urbane dhe rurale. Objektivi që strategjia e decentralizimit
vendos që gjatë 2017 duhet të përfundojë inventarizimi i të gjithë sistemit të
rrjetit rrugor urban dhe rural.

Bashkitë konstatojnë probleme dhe mungesën e standarteve të projektimit,
ndërtimit dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës rrugore, standarte që tashmë
janë në nivel kombëtar dhe mund të përshtaten në nivel lokal.

Raport paraprak bazë “Monitorimi i zbatimit të planeve të përgjithshme vendore në Shqipëri”
2019, USAID dhe AKPT
19
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Nevoja për investime dhe ofrim të shërbimeve publike në një nivel cilësor
lidhet me infrastrukturën. Kjo është një temë e cila ka shoqëruar pushtetin
vendor përgjatë gjithë ekzistencës së tij. Pas reformës administrative, buxheti
i pushtetit vendor ka pësuar

rritje e megjithatë në të njëjtën kohë janë rritur dhe pritshmëritë e qytetarëve
nga këto bashki për të performuar në një nivel më të lartë krahasuar me njësitë
para reforme. Sipas bashkive, buxheti është i pamjaftueshëm kryesisht për
investime në:
•

integrimin e njësive administrative me bashkinë qendër përmes
rrjetit të rrugëve lokale;

•

përmirësimin e shërbimeve arsimore, shëndetësore dhe sociale,
sfidat shtrihen jo vetëm në infrastrukturën e tyre por dhe në
mungesën e burimeve njerëzore të kualifikuara, në shtrirjen apo
ngritjen e shërbimeve në standarte të unifikuara në të gjithë territorin
e bashkisë;

•

•

furnizimin me ujë të pijshëm dhe trajtimin e ujrave të ndotura,
megjithëse këtu duhet përmendur që kanë nisur përpjekjet për një
reformë kombëtare në këtë sektor, reformë e cila pritet të përfshijë
një rishikim thelbësor të menaxhimit të ujrave;

cilësi më të lartë të performancës së burimeve njerëzore duke trajtuar
çështje jo vetëm të pagës por dhe të kualifikimit të vazhduar të
administratës, kushteve më të mira të punës dhe më e rëndësishmja
në kthimin e bashkive në punëdhënës të rëndësishëm atraktivë në
tregun e përgjithshëm të punës.

5. Shërbimet sociale
Shqipëria ka identifikuar pjesëmarrjen e saj aktive në Procesin Evropian të
Përfshirjes Sociale si një nga angazhimet kryesore për anëtarësimin në BE –
duke përfshirë zhvillimin dhe avancimin e politikave, kuadrin institucional
dhe metodologjitë për matjen dhe monitorimin e përfshirjes sociale të të
gjithë qytetarëve dhe grupimeve sociale në Shqipëri.

Sot nuk kemi të dhëna shumë pozitive lidhur me uljen e varfërisë dhe punësimin
dhe pse ky shërbim realizohet me një përfshirje të gjerë institucionale. Zyrat
e shërbimit social në bashki ndodhen në kushte të limituara burimesh
financiare dhe se nuk duhet të mjaftohemi vetem me hartimin e Planeve
Lokale Sociale por ato duhen shoqëruar me plane veprimi dhe buxhet.
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Nevoja për strehim social vazhdon të mbetet mjaft e madhe. Raporti i numrit
të përfituesve kundrejt numrit të aplikantëve është për të gjitha bashkitë më
i ulët se 0.7 sipas Raportit për Strehimin Social.20

Bashkitë kanë renditur sfidat më të rëndësishme që hasin në sigurimin e
strehimit si në vazhdim:
•

Lehtësimi i procedurave kredituese nga bankat;

•

Mungesa e fondeve për mbulimin e bonusit të qirasë së strehimit;

•
•
•

Mungesa e truallit të pajisur me infrastrukturë,
Varfëria dhe problemet e tjera kritike sociale;

Mungesa e buxhetit për çdo lloj subvencioni nga ana e bashkisë dhe
kapaciteve vendore.

Problemet e strehimit social për 45 bashki lidhen me problemin e
mbipopullimit të banesave (më shumë se 3 persona për dhomë, ose më pak
se 11m2/person); 40 bashki kanë shprehur problemin e mospërmbushjes
të kushteve higjeno-shëndetësore dhe problemin e rrezikut të shembjes për
banesat; 20 bashki kanë konfirmuar problemin e mungesës të infrastrukturës
dhe 10 bashki kanë problemin e largësisë nga shërbimet sociale.21

Për më tej shërbimet sociale në bashki janë larg nevojave reale të grupeve
të marxhinalizuara. Bashkitë ngrenë shqetësime të braktisjes të fshatrave të
tërë nga grupmosha të reja e që në të ardhmen e afërt do të rrisin nevoja
për përkujdesje sociale për të moshuarit. Personat me aftësi të kufizuara
rrallëherë gjejnë në bashki shërbime për kujdes dhe riaftësim. Kjo dhe për
arsye të kostos të këtyre shërbimeve (në infrastrukturë dhe profesionistë).
Po ashtu dhe për grupe të tjera shoqërore si të rinjtë, gratë kryefamiljare apo
të dhunuara, famijet në ndihmë ekonomike identifikohet një problematikë e
qartë. Të rinjtë kanë nevojë për nisma konkrete në angazhimin e tyre në punët
e bashkisë, në përmirësimin e jetës kulturore e sportive. Gratë e dhunuara nuk
e shohin bashkinë si institucion parësor ku ato mund të drejtohen. Bashkitë
ofrojnë ndihmë të menjëhershme për strehimin e grave të dhunuara dhe
duhet të ngrenë dhe janë përgjegjëse për mekanizma të referimit të dhunës
në familje, mekanizma me një numër shumë të madh institucionesh dhe pa
shumë mundësi përveç kordinimit dhe informimit të ndërsjelltë.
20
21

‘Sipas Raportit Strehimi social në shqipëri ‘vlerësim i situatës qershor, 2016 UNDP/SDC
‘Sipas Raportit Strehimi social në shqipëri ‘vlerësim i situatës qershor, 2016 UNDP/SDC
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XIII. Përgatitja për Integrimin Europian
Procesi i përgatitjes dhe ai i anëtarësimit të plotë është një proces i gjatë
dhe intensiv, si dhe kërkon përgatitje të gjithanshme nga të gjithë aktorët
institucionalë të shoqërisë shqiptare, por nga ana tjetër kërkon studime
dhe njohje të pasojave që ky proces ka mbi këta aktorë. Një nga këta aktorë
është edhe pushtetit vendor. Eksperiencat e mëparshme të vendeve tashmë
anëtare kanë treguar që ndikimi i Bashkimit Evropian mbi pushtetin vendor
mund të shikohet në dy këndvështrime: në atë të detyrimeve që lindin gjatë
procesit dhe më pas me anëtarësimin e plotë dhe në atë të mundësive që ky
proces dhe anëtarësimi në vetvete ofron. Kjo eksperiencë tregon gjithashtu
që ndikimi i sipërpërmendur duhet të fillojë të studiohet sa më parë të jetë e
mundur, për të qenë i gatshëm nga njëra anë për respektimin e detyrimeve
dhe nga ana tjetër për të përfituar sa më shumë nga mundësitë.

Deri në vitin 2017, në 77% të bashkive të vendit është ngritura një EUDesk.22 Rritja e njohurive mbi Instrumentin të Ndihmës së Para-Aderimit
dhe programe të tjera të BE-së nuk ka marrë vëmendjen e nevojshme.
Bashkitë janë skeptike nisur nga vështirësitë që hasin jo vetëm në
pregatitjen e projekteve por dhe në zbatimin e tyre.

Mungesa e kapaciteteve të qeverisë vendore për të përfituar fondet e BEsë duket dhe nga fakti se në vitin 2017, nga bashkitë e vendit janë kryer
mesatarisht 4 aplikime për programe IPA dhe programe të tjera të BE-së
për qeverinë vendore dhe janë fituar mesatarisht 2. Megjithatë, 46% e
bashkive nuk kanë aplikuar për asnjë program.
Përsa i takon rolit të bashkive dhe në vendimmarrje në këtë kontekts, nuk
është bërë mjaftueshëm nga pushteti qendror për të ndërtuar strategji,
mekanizma dhe instrumente për përfshirjen e pushtetit vendor. Megjithatë,
muajt e fundit ka pasur një lëvizje pozitive lidhur me diskutimet mbi matricën
e kritereve për pjesën e pushtetit vendor.
Edhe pse sot kemi bashki më të mëdha si institucione, roli i tyre në çështjet e
integrimit nuk ka qenë shumë i fortë.

22

Raport i “Bashkitë në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE”, 2018
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