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1.1. Përshkrimi i shkurtër i situatës

Rezultatet e zgjedhjeve vendore shkurt 2011

Në zgjedhjet vendore të zhvilluar në Maj 2011 morën pjesë rreth 56 subjekte 
politike dhe 2  koalicione. Numri i votave  të vlefshme për 373 njësi vendor 
ishte 1.571.096. U bënë përpjekje nga të gjitha forcat politike për të zhvilluar një 
fushatë zgjedhore të qetë pa konfrontime, por edhe zgjedhjet vendore të Majit 
2011 nuk i shpëtuan tensioneve politike. Në mënyrë të veçantë në Tiranë në 
kryeqytetin e vendit ndërmjet dy kandidatëve për postin e Kryetarit të Bashkisë, 
që mbajtën pezull dhe në një pritje të gjatë komunitetin, forcat politike, median, 
ndërkombëtarët. Kemi 65 kryetarë bashkie ku 53.8% i përkasin Aleancës për 
të Ardhmen dhe 46.2% Aleancës për Qytetarin. Nga 65 kryetarë bashkie kemi 
3 kryetare femra1). Nga 308 kryetarë komune kemi vetëm 2 Kryetare komune 
femra2). 

Nevoja e monitorimit të performancës të të zgjedhurve lokalë

Zgjedhjet lokale të majit 2011 ishin një moment aq sa delikat aq dhe i 
rëndësishëm për stabilitetin politik të Shqipërisë si dhe ecurinë e procesit të 
integrimit evropian, por mbi të gjitha ato ishin një moment i rëndësishëm për 
qytetarët dhe komunitetet në Shqipëri, një moment ku rifreskohet axhenda e 
zhvillimit për çdo qytet e fshat, një moment ku idealisht gara ishte mes programeve 
teknike. Gjatë zhvillimit të zgjedhjeve megjithëse pati përpjekje nga kandidatet 
për prezantimin e programeve dhe premtimeve elektorale mbi nevojat imediate 
dhe afatgjata të komunitetit përsëri polarizimi partiak predominoi debatin dhe 
hapësirat publike. Polarizimi partiak i zgjedhjeve largon vëmendjen, dhe krijon 
rrezikun e mundshëm që të ulet ndjeshëm gatishmëria e publikut në nivel lokal 
për të parë punën konkrete të këtyre politikanëve  dhe për ta krahasuar atë 

I HYRJA

1. Bashkia Patos, Burrel dhe Konispol
2. Komuna Kajan dhe Gjergjan  në Qarkun e Elbasanit
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me premtimet e dhëna. Komuniteti lokal humbet një mundësi për të qenë më i 
informuar dhe i edukuar për zgjedhjet politike në të ardhmen.

Monitorimi është i nevojshëm për të vlerësuar nisjen e iniciativave dhe 
programeve të premtuara, vazhdimësinë ose ndërprerjen e projekteve të 
administratës së mëparshme dhe koston e kësaj në komunitet si dhe marrëdhënien 
e të zgjedhurve të rinj me administratën ekzistuese dhe ndikimin e saj në 
vazhdimësinë dhe eficensën e punës së strukturave lokale.

Ai i jep mundësinë secilit qytetar, por sidomos organizatave dhe grupeve 
lokale të interesit një pikënisje serioze nga ku ata mund të kërkojnë llogari për 
performancën e të zgjedhurve vendore. Hapi i mëtejshëm konsiston monitorimin 
në terren të kësaj performance dhe duke e ballafaquar me nevojat lokale, me 
strategjitë e zhvillimit për secilin rajon dhe me deklaratat personale të këtyre të 
zgjedhurve realizohet një pasqyrë informative analitike dhe e aksesueshme për të 
gjithë për një edukim politik afatgjatë të komunitetit dhe për të bërë zgjedhje më 
të zgjuara në proceset demokratike në të ardhmen.

Monitorimi nxit intensivisht median si atë lokale por dhe atë kombëtare të 
raportojë e të investigojë çështjet teknike, konkrete dhe aktuale që iu përkasin 
komuniteteve dhe të zgjedhurve vendorë, të raportojë e të komentojë mbi 
performancën dhe rezultatet teknike të pushtetit lokal. Kjo iniciativë ka një aspekt 
të theksuar ‘pronësie lokale’ duke angazhuar monitorues/hulumtues që janë 
banorë lokalë të komuniteteve, median lokale, si dhe duke prodhuar përfitime për 
shoqërinë civile dhe grupet e interesit të zonave përkatëse

1.2. Qëllimi dhe objektivat

Qëllimi: Vendosja e të zgjedhurve lokale përballë përgjegjësisë politike dhe 
rritja e llogaridhënies së tyre ndaj komunitetit përkatës përmes fuqizimit të këtij 
komuniteti me anë të informacionit analitik mbi performancën e krahasuar.

Objektivat:

• Rritja e transparencës dhe e kuptueshmërisë mbi platformat dhe premtimet 
elektorale përmes monitorimit të medias dhe përmbledhjes së këtij 
informacioni në portalin interaktiv të internetit.

• Rritja e ndërgjegjësimit të komuniteteve lokale dhe iniciativave qytetare 
për kërkesë llogarie ndaj të zgjedhurve vendorë përmes publikimit dhe 
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mediatizimit të rezultateve të monitorimit të performancës gjatë muajve 
të parë në detyrë. 

• Influencimi dhe orientimi i mediave lokale dhe kombëtare për të 
raportuar mbi problematikat konkrete dhe mbi performancën konkrete 
të të zgjedhurve vendorë përmes përfshirjes në projekt dhe dhënies së 
gjithë informacionit në mënyrë të rregullt e të shpeshtë dhe nxitjes për ta 
publikuar dhe përdorur në shërbim të publikut.

• Edukimi afatgjatë i komunitetit mbi të drejtat dhe fuqinë e tij politike duke 
vënë fokusin te të rinjtë dhe votuesit e herës së parë përmes aktiviteteve 
promovuese të projektit në katër zonat e parashikuara. 
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Studimi i realizuar nga Qendra “House of Europe” përfshin një periudhe 
kohore  të ndarë në 2 faza: Faza e I-rë Qershor – 15 Tetor 2011 dhe faza e II-të  
Tetor 2011 – shkurt 2012 dhe me një shtrirje territoriale në 4 bashki të vendit : 
Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat.

Metodologjia e ndjekur është një ndërthurje  e  analizës së informacioneve të 
marra nga burimet primare dhe sekondare, studimeve dhe raporteve të ndryshme 
të zhvilluara nga subjekte të ndryshme mbi pushtetin vendor, trajtimit nga media 
e shkruar dhe elektronike në nivel kombëtar dhe lokal mbi programet elektorale 
dhe zbatimin e tyre gjatë periudhës të marrë në shqyrtim dhe rezultateve të 
intervistave gjysmë të strukturuara që u realizuan me përfaqësues të bashkive, 
këshillave bashkiak, përfaqësues të OJF-ve që janë aktive në zonat përkatëse, 
përfaqësues të grupeve të interesit, etj

Analiza e informacioneve nga burime të ndryshme

Për realizimin e këtij studimi u morën në analizë informacione nga burime 
primare dhe sekondare duke iu referuar dy periudhave kohore respektive: a) 
periudha gjatë zhvillimit të fushatave elektorale nga ana e kandidateve fitues për 
postin e kryetarit të bashkisë dhe b) periudha gjatë 100 ditëve të para të qeverisjes 
së bashkive nga ana e tyre.

Në fokus të studimit ishin:

• Premtimet elektorale të bëra para elektoratit në lidhje me platformën e tyre 
të punës për drejtimin në të ardhmen të bashkisë, duke përfshirë drejtimet 
të përzgjedhura nga ana e tyre si prioritete për zhvillimin ekonomik, social 
të zonës së tyre dhe që ndikojnë në mënyrë direkte dhe indirekte në 
përmirësimin e cilësisë së jetës së komunitetit. Në platformat elektorale 
vend të rëndësishëm zënë edhe zgjidhjet e menduara për problemet më 
shqetësuese me të cilat përballet komuniteti i zonave  të kandidimit.

• Realizimet konkrete të objektivave të shprehura në platformat e drejtuesve 
të bashkive: Tiranë, Durrës, Shkodër, Berat për 100 ditët e para të punës 
së tyre me mandatin e ri të fituar nga zgjedhjet e 8 majit 2011.

2 METODOLOGJIA
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Pjesë e informacionit kanë qenë edhe :

Vendimet e Këshillave Bashkiake të marra gjatë periudhës që nga 
konstituimi i tyre deri ne fund të Dhjetorit duke i lidhur me procesin realizues të 
prioriteteve kryesore të punës së qeverisjes së re;

Në mbështetje të Vendimit të KQZ nr. 5879, datë 15.07.2011 në mbledhjen 
e parë të Këshillit Bashkiak të Tiranës miratohen mandatet e këshilltarëve dhe 
zgjidhet kryetari dhe nënkryetari i  KB.  Për periudhën korrik-dhjetor 2011  janë 
zhvilluar 4 mbledhje dhe janë marrë  31 vendime.

Këshilli Bashkiak i Shkodrës e zhvillon mbledhjen e parë në 5.07.2011. Për 
periudhën  Korrik - Dhjetor 2011 janë zhvilluar 8 mbledhje dhe janë marrë 79 
vendime.

Këshilli Bashkiak i Durrësit e zhvillon mbledhjen e parë në 9.08.2011. Për 
periudhën  Gusht- Dhjetor 2011 janë zhvilluar 7 mbledhje dhe janë marrë 38 
vendime

Këshilli Bashkiak i Beratit e zhvillon mbledhjen e parë në 23.06. 2011 Për 
periudhën  Korrik- Dhjetor 2011 janë zhvilluar 5 mbledhje. 

Raportet dhe informacionet e realizuar nga sektorë të ndryshëm 
në bashkitë përkatëse si dhe informacionet dhe aktivitetet e publikuara në web-
site e tyre si: www.tirana.gov.al; www.shkodra.gov.al; www.durres.gov.al; www.
bashkia-berat.net;  

Monitorimi i medias së shkruar

U monitoruan 11 gazeta kryesore3) me shtrirje kombëtare si dhe lokale 
në lidhje me fushatat dhe platformat elektorale të kandidatëve në 4 bashkitë 
përkatëse:Tiranë, Shkodër, Durrës dhe Berat si dhe më pas për programet 
konkrete të vëna në zbatim për plotësimin e premtimeve gjatë 100 ditëve të para 
të qeverisjes së re vendore. Në fokus të këtij monitorimi ishte edhe reagimi i 
komunitetit, sferës së biznesit, shoqërisë civile mbi impaktet e programeve dhe 
projekteve të ndërmarra nga kryebashkiakët gjatë periudhës së marrë në analizë. 

Intervista gjysmë të strukturuara

Në funksion të realizimit të studimit u realizuan 3 intervista me : Z. Ridvan 
Troshani – Nënkryetar i Bashkisë Shkodër, Z. Adrian Çela- Nënkryetar i Bashkisë 

3.  Koha Jonë, Gazeta Shqiptare, Metropol, Panorama, Gazeta Shqiptare, Shekulli, Mapo, Gazeta 55, Gazeta 
Shqip. Standart, Telegraf.
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Durrës dhe Znj. Etleva Dhima - Drejtore e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Turizmit 
në Bashkinë Berat. Qëllimi kryesor i intervistave ishte prezantimi nga ana e këtyre 
përfaqësuesve të prioriteteve kryesore për 100 ditët e para të bashkive që ata 
përfaqësonin. Intervistimet u kryen në 3 bashki ku qeverisja e re vendore e dalë 
nga zgjedhjet e 8 majit 2011 ishte vazhdim i qeverisjes së mëparshme dhe nuk pati 
ndonjë prezantim konkret nga ana e kryebashkiakëve të prioriteteve për 100 ditët 
e para. 

Organizimi i tryezave të rrumbullakëta

Në të katër bashkitë u realizuan tryeza të rrumbullakëta me pjesëmarrjen e 
përfaqësuesve të bashkive, medias, OJF-ve, institucioneve të tjera në nivel vendor 
për të diskutuar rreth gjetjeve e rekomandimeve të studimit, mbi çështjet më 
shqetësuese në bashkitë e tyre ku një pjesë e sugjerimeve dhe rekomandimeve 
janë reflektuar në studim. Gjithashtu, përfaqësues të sektorëve të ndryshëm 
të bashkive na vunë në dispozicion materiale të tjera plotësuese mbi çështjet e 
trajtuara në studim.
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3.1. BASHKIA TIRANË

3.1.1. Informacion i përgjithshëm

Kandidaturat për kryetar të Bashkisë së Tiranës në Zgjedhjet e 8 majit 201 
ishin Z. Edi Rama përfaqësues i Aleancës për të Ardhmen, Z. Hysni Milloshi 
përfaqësues i Partisë Komuniste të Shqipërisë dhe Z. Lulzim Basha, përfaqësues i 
Aleancës për Qytetarin. 

Në 22 maj 2011 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si fitues për postin e Kryetarit 
të Bashkisë së Tiranës shpalli kandidatin e “Aleancës për Qytetarin”, Lulzim Basha 
me 81 vota më shumë se kandidati tjetër, Edi Rama. Në zgjedhjet vendore për 
Tiranën morën pjesë 250 mijë e 880 qytetarë .

Me Vendimin e KQZ nr. 5879, datë 15.07.2011 kemi sanksionimin e Këshillit 
Bashkiak të Tiranës i përbërë nga 55 këshilltarë nga të cilët 45.5% i përkasin Partisë 
Socialiste të Shqipërisë, 34.5% Partisë Demokratike, 9.1% Lëvizjes Socialiste për 
Integrim, 3.6 % Partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet, 1.8% Partisë Republikane, 
1.8% Lëvizjes së Legalitetit, 1.8 % Partia Socialiste e Vërtetë 91.  

Nga 55 këshilltarë kemi 16 këshilltare femra (20.9 %).

Kryetar i Këshillit Bashkiak të Tiranës zgjidhet Z. Niazi Kosovrasti dhe 
Nënkryetar  Z. Zamir Ndroqi.

3.1.2.  Premtimet elektorale

Gjatë Zgjedhjeve lokale, kandidati për kryetar bashkie në Tiranë, Z.Lulzim 
Basha për zhvillimin e qytetit të Tiranës u prezantua me një Platforme elektorale 
4-vjeçare mjaft ambicioze, e cila mbështetej në 16 drejtime  kryesore, ku çdo drejtim 
i përcaktuar shoqërohej me një përshkrim të shkurtër të situatës të komunitetit 
të Tiranës mbështetur në të dhëna statistikore  dhe më pas në mënyrë të detajuar 

3 100 DITËT E PARA 
TË QEVERISJES VENDORE
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prezantoheshin objektivat specifike për secilën fushë për 4 vitet e ardhshme të 
qeverisjes vendore.

Në qendër të premtimeve elektorale synimet kryesore afatgjata lidheshin me: 

1)  Uljen e papunësisë. Kjo do të sigurohet nëpërmjet nxitjes së biznesit dhe 
hapjes së vendeve të reja të punës. Zbatimi në praktik do të lidhej me: 
a)  lehtësimin e biznesit nga  pesha e 60 taksave dhe tarifave vendore, 
b)  thjeshtëzimin e procedurave administrative dhe përdorimin e  

teknologjisë së informacionit, 
c)  rritjen e aksesit të popullsisë ndaj informacionit mbi tregun e punës; 
d)  afrimin e shkollës dhe universiteteve me biznesin;

2)  Taksat dhe tatimet. Synimet kryesore: 
a)   qytetarët do të përfitojnë reduktimin e taksave dhe tarifave në më pak 

se 20; 
b)  do të zgjerohet baza e taksapaguesve nëpërmjet forcimit të disiplinës 

fiskale vendore; 
c)  do të sigurohet shmangia e abuzimeve dhe diferencimet e padrejta. 

3)  Arsimin dhe shkollat. Synimet kryesore: 
a)  ndërtimet e kopshteve dhe shkollave të reja fillore, nëntëvjeçare, të 

mesme, profesionale dhe godina universitare 
b)  100 bursa për studentët ekselentë dhe 500 bursa për studentët në 

nevojë të Tiranës, si pjese e  pandarë e buxhetit bashkiak; 
c)  aplikimi i Kartës Studentore Bashkiake; 
d)  ngritja mbi një sistem modern i Bibliotekës Universitare; 
e)  krijimi i mundësive për praktika mësimore pranë Bashkisë dhe gjithë 

rrjetit institucional apo partnereve privatë te saj; 
f)  zgjerimi i arsimit dhe trajnimit profesional.

4)  Transportin, rrugët dhe trafiku. Synimet kryesore: 
a)  rehabilitimi dhe mirëmbajtja e trotuareve, korsive për transportin 

urban dhe biçikletave krahas përshtatjes së tij për nevojat e  PAK; 
b)  Hapja e akseve të reja rrugore të qytetit e të pikave hyrëse e dalëse te tij; 
c)  ndërtimin e Unazës së Madhe; 
d)  ndërtimi i sistemit të ri të tramvajit; d) krijimi i mundësive të lëvizjes 

komode me anë të linjave moderne të transportit urban dhe udhëtim 
falas për fëmijët, të moshuarit dhe shtresat në nevojë; 

e)  përdorimi i mbikalimeve e nënkalimeve, si dhe të parkimeve 
nëntokësore; 

f)  ngritja e një sistemi qarkullimi e të menaxhimit të trafikut të monitoruar 
on-line dhe të një sistemi modern të sinjalistikës.
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5)  Ndërtimin dhe infrastrukturën. Synimet kryesore: 
a)  forcimi dhe aktivizimi i sistemit të mbikëqyrjes dhe inspektimit të 

punimeve ndërtimor; 
b)  ndërtimi i një bazë të dhënash pre situatën dhe përmes një programi 

special imponimi  ndaj ndërtimeve në proces dhe për ndërtimet e reja 
të standardeve të sigurisë; 

c)  Ndërtimet në Tiranë do të zhvillohen bazuar në planin e përgjithshëm 
dhe në një sistem transparent, të drejtë e të thjeshtë të lejeve të 
ndërtimit.

6)  Zhvillimin urban i Tiranës. Synimi kryesor: 
a ) hartimi brenda 12 muajve të parë i Planit të Përgjithshëm Hapësinor  

për Tiranën si qytet të shanseve dhe mundësive për një jetë cilësore 
për të gjithë qytetarët 

7)  Ndihmën sociale. Synimet kryesore: 
a)  ndërtimi në çdo njësi Bashkiake të paktën një qendër rekreativo-

sportive publike për të gjitha moshat; 
b)  lehtësimi i procedurave të regjistrimit për kategoritë në nevojë, proces 

i cili krijon mundësinë e përfitimit të shërbimeve publike në fusha t 
ndryshme si arsim, shëndetësi, strehim; 

c)  shqyrtimi i një paketë stimuluese për gratë në marrëdhënie pune, në 
mënyrë që nëpërmjet tarifave të reduktuara dhe shërbimeve ekstra, 
atyre t’u vihet sadopak në ndihmë; 

d)  hartimi i programe të posaçme atraktive për të ulur nivelin e braktisjes 
së shkollës nga fëmijët romë apo të familjeve në nevojë; 

e)  emërimi i nëpunësja/i gjinore në Bashkinë e Tiranes; 
f)  ngritja e Zyrës së Barazisë Gjinore dhe vënia në funksionim i linjës 

telefonike 24 orëshe.

8)  Pastrimin e qytetit. Synimet kryesore: 
a)  do të grumbullohen e largohen mbetjet e hedhurinat në të gjitha zonat 

e qytetit; 
b) do të vendosen kontenierë të mëdhenj e të vegjël, do të  zbrazen dy 

herë në ditë mbetjet në të gjitha zonat e Tiranës; 
c)  do të pastrohen rrugët dhe sheshet me makineri moderne; 
d)  do të ketë  teknika  të grumbullimit të diferencuar të mbetjeve, me 

qellim rritjen e shkallës së mundshme të riciklimit.

9)  Parqet dhe këndet e lojërash. Synimet kryesore: 
a)  do të zgjerohen sipërfaqet e gjelbra; 
b)  do të punohet në shpëtimin e sipërfaqeve te gjelbra ekzistuese; 
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10) Uljen e çmimeve. Synimet kryesore: 
a)  krijimi i Agjencisë Bashkiake të Mbrojtjes së Konsumatorit, që do 

ketë detyrë parësore inspektimin, raportimin dhe turpërimin publik të 
çdokujt që spekulon me çmimet në Tiranë; 

b)  përmirësimi i infrastrukturës, për të ulur koston e transportit që 
lidhet me mallrat dhe shërbimet në mënyrë që këto kursime t’i kalojnë 
konsumatorit.

11) Artin dhe kulturën. Synimet kryesore: 
a)   hapja e zyrës së turizmit për qytetin e Tiranës; 
b)  promovimi i qytetit në arenën ndërkombëtare si një nga destinacionet 

kryesore turistike.

12) Shëndetin publik. Synimet kryesore: 
a)  hapja e qendrave të kujdesit parësor veçanërisht ne zonat e qytetit ku 

ato mungojnë si; Don Bosko, Komuna e Parisit, Rruga Jordan Misja, 
Uzina Dinamo. 

b)  Investime të përbashkëta me Qeverinë për shndërrimin e Spitalit aktual 
të Sanatoriumit në një spital modern vetëm për qytetaret e Tiranës 
dhe njësive vendore fqinje; 

c)  ngritja dhe zgjerimi i rrjetit të qendrave sociale komunitare 
shumëfunksionale, përfshirë shërbimet shëndetësore kurative dhe 
parandaluese brenda tyre.

13) Zhvillimin e lagjeve. Synimi kryesor: hartimi i një plani të qartë se si të 
ndërhyhet në çdo lagje banimi për një planifikim real dhe rritje të cilësisë 
së jetesës në blloqe banimi

14) Një bashki transparente. Synimet kryesore: 
a)  vendosja e një  linjë telefonike antikorrupsion, si masë në luftën kundër 

korrupsionit; 
b)  bërja transparente dhe shpallja në faqen zyrtare në internet.

15) Hapësirat sportive. Synimet kryesore: 
a)  rikthimi i të gjitha ambienteve sportive dhe investimi për këtë; 
b)  Identifikimi i sipërfaqeve të lira të vogla kudo nëpër qytet që të 

shndërrohen në terrene sportive e çlodhëse për banorët e lagjeve; 
c)  shpallja dhe vlerësimi si identitet lokal i qytetit i Klubit Sportiv “Tirana” 

te futbollit dhe mbështetja e fuqishme jo vetëm financiare por edhe në 
riorganizimin e strukturave drejtuese – menaxhuese; 

d)  investimi në ndërtimin e një qendre Multifunksionale Sportive Publike e 
cila do të jetë moderne, dhe e hapur për të gjithë qytetarët e Tiranes; 

e)  ndërtimi në çdo njësi Bashkiake të paktën një qendër rekreativo-
sportive publike për të gjitha moshat.
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16) Bashki e hapur për qytetarët.  Synimet kryesore: 
a)  konsultime të vazhdueshme  me qytetarët e Tiranës; 
b)  Çdo të premte, Bashkia do të presë çdo qytetar që do të ndajë hallet 

e problemet me Kryetarin e Bashkisë së tij drejtpërsëdrejti; 
c)   ngritja e qendrave të informimit në të gjitha njësitë bashkiake dhe në 

Bashkinë e Tiranës përmes një sistemi monitorimi elektronik online; 
c)  shpërndarja e kompetencave për të fuqizuar rolin e minibashkive;  

Me mbledhjen e parë të Këshillit të ri Bashkiak të Tiranes në 25.07.2011 
kryebashkiaku i ri i Tiranës, Lulzim Basha, prezantoi programin për 100 ditët e 
para të qeverisjes “Çfarë do bëj për Tiranën në 3 muajt e parë” . Programi për 100 
ditët e para ishte fokusuar në 5 çështjet më kryesore ku do të përqendrohej më 
shumë puna e administratës së Bashës për zhvillimin dhe përmirësimin e imazhit 
të kryeqytetit , nxitjen e biznesit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës të qytetarëve 
të Tiranës.

Drejtimet kryesore të Programit për 100 ditët e para të qeverisjes:

1. Ngritja e strukturave të posaçme për mbrojtjen e konsumatorit, nxitjen e 
investimeve, të biznesit, të punësimit, si dhe të strukturave që garantojnë 
konsultim të vazhdueshëm me qytetarët dhe grupet e interesit.

2. Nisja e procesit të përgatitjes dhe konsultimit të planit urbanistik të qytetit 
dhe ndërhyrjet e para urbane. Zgjidhjen e çështjes së trafikut në qendrën 
e Tiranës.

3. Adaptimi dhe zbatimi i masave për mundësimin e hipotekimit të banesave 
të pahipotekuara. Hedhjen e bazave për një sistem të ri të financave 
te Bashkisë, që bazohet tek taksat dhe tarifat e reduktuara, shpenzime 
produktive dhe transparente.

4. Eliminimi i 60 llojeve te taksave/tarifave, si dhe përgatitjen e paketës 
fiskale dhe të shpenzimeve për 2012 dhe ngritjen e sistemit informatik për 
pasqyrimin në faqen zyrtare të shpenzimeve të Bashkisë.

5. Përgatitja për emetimin e Kartës së Studentit, me tarifa zero dhe/ose të 
reduktuara lidhur me shërbimet bashkiake

6. Përgatitja e platformës së decentralizimit të kompetencave dhe burimeve 
drejt njësive bashkiake dhe përfaqësive të komuniteteve të lagjeve.
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3.1.3.  Realizimet e premtimeve gjatë 100 ditëve 

         të para të qeverisjes vendore

PremTimi 1: 

Ngritja e strukturave të posaçme për mbrojtjen e konsumatorit, 
nxitjen e investimeve, të biznesit, të punësimit, si dhe të 
strukturave që garantojnë konsultim të vazhdueshëm me 
qytetarët dhe grupet e interesit

Ngritja e strukturave të posaçme për mbrojtjen e konsumatorit

Në qendër të synimeve të kryebashkiakut Basha për 100 ditët e para të 
qeverisjes së tij ishte edhe ngritja e një strukture të re të posaçme për mbrojtjen 
e konsumatorit. 

Në gusht 2011 nga ana e Bashkisë së Tiranës ngrihet grupi i punës në të 
cilin bëjnë pjesë personalitete të fushës përkatëse4)  për krijimin e Agjencisë për 
Mbrojtjen e Konsumatorit, puna e së cilës do të mbështetet në dy shtylla kryesore: 
a) komunikimi i përhershëm me konsumatorin e kryeqytetit dhe b) në krijimin e 
një strukturë operative, e cila do të verifikojë ankesat e konsumatorëve, për të 
marrë më pas të gjitha masat përkatëse në mbrojtje të konsumatorit.

Në 12.10.2011 aprovohet me Vendim të Këshillit Bashkiak5)  krijimi i Agjencisë 
së Mbrojtjes së Konsumatori dhe me Vendimin Nr. 226), datë 10.11.2011 aprovohet 
rregullorja e brendshme e organizimit dhe funksionimit të AMK. Objektivat 
kryesore të kësaj Agjencie janë:

• Trajtimi në mënyrë integrale dhe të njehsuar i problematikave të mbrojtjes 
së konsumatorit

• Komunikimi i përhershëm me konsumatorin e kryeqytetit, verifikimin në 
kohë të ankesave të tyre dhe marrja e masave përkatëse.

4.  Profesor Gani Moka – Drejtor i Drejtorisë së Sigurisë dhe Cilësisë së Ushqimit në Ministrinë e Bujqësisë 
dhe Mbrojtjes së Konsumatorit (MBUMK), Dr. Teita Myrseli – Drejtore e Institutit të Sigurisë Ushqimore 
dhe Veterinarisë, Prof. Dr. Enver Roshi – Drejtor i Institutit të Shëndetit Publik, Avokat Altin Goxhaj – 
Drejtor i Zyrës për Mbrojtjen e Konsumatorit në Tiranë, Dr.Ariela Struga – Drejtore e Drejtorisë së 
Vlerësimit të Riskut – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Dr.Zef Preci – Drejtori i Qendrës Shqiptare për 
Kërkime Ekonomike dhe Dr.Pranvera Kastrati – Drejtore e Mbikqyrjes së Tregut,.në METE

5.  Vendimi Nr. 10, datë 12.10.2011 për ‘për “Krijimin e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit pranë 
Bashkisë së Tiranës”

6. Vendimi Nr.22, datë 22.11.2011 për “Miratimin e rregullores së Brendëshme të Organizimit dhe 
Funksionimit të Agjensisë për Mbrojtjen e Konsumatorit pranë Bashkisë së Tiranës”
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• Informimi i vazhdueshëm i konsumatorit  mbi tregjet, produktet, 
tregtimet e mallrave jashtë normave e standardeve higjenike , mungesën e 
dokumentacionit të origjinës së mallit dhe të certifikatave shëndetësore.

• Bashkëpunimin me agjenci të tjera qeveritare, Institucione në nivel  qendror 
e vendor që merren me aspekte të mbrojtjes së konsumatorit, por edhe 
me OJF-të në funksion të ndërmarrjes së veprimeve të përbashkëta 
për mbrojtjen e konsumatorit si: Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ISHP, 
Organizata për Mbrojtjen e Konsumatorit, Drejtoria e Mbikëqyrjes së 
Tregut, Inspektorati Qendror Teknik, etj.

• Përfshirja aktive dhe kontribuese e konsumatorëve në forma të ndryshme 
të veprimit dhe aktivitete, në të mirë të rritjes së bashkëpunimit dhe 
koordinimit midis  të gjithë faktorëve  relevantë dhe komponentëve 
vendore dhe rajonale në sferën e mbrojtjes së konsumatorit.

• Sensibilizimi  dhe parandalimi i cënimit apo shkeljes të të drejtave të 
konsumatorëve nëpërmjet këshillimit, edukimit cilësor, intensiv dhe të 
vazhdueshëm.

• Trajnimi dhe certifikimi i operatorëve që ofrojnë shërbimin e ushqimit 
publik në bare, restorante dhe hoteleri.

Në mbrojtje të konsumatorit shërben edhe  Memorandumi i Bashkëpunimit 
për Monitorimin e Sigurisë së Ushqimit si dhe ushtrimin e detyrave, për kontrollin 
e respektimit të normave higjeno-sanitare dhe tekniko-teknologjike, në prodhimin 
dhe tregtimin e ushqimeve, të nënshkruara nga dy institucionet Bashkia e Tiranës 
dhe MBUMK. Ky Memorandum ka si qëllim angazhimin e ndërsjellë të palëve, në 
ushtrimin e koordinuar të funksioneve të tyre respektive, sipas legjislacionit në 
fuqi, me qëllim monitorimin e sigurisë ushqimore si dhe respektimit të normave 
higjieno-sanitare dhe tekniko-bioteknologjike, në prodhimin dhe tregtimin e 
ushqimeve nga operatorët e biznesit ushqimor, që ushtrojnë aktivitetin e tyre 
brenda juridiksionit territorial dhe administrativ të Bashkisë Tiranë.

Në mbrojtje të konsumatorit kanë shërbyer edhe një sërë masash dhe 
aksionesh të ndërmarra nga Bashkia e Tiranës për periudhën Shtator- Dhjetor 
2011 duke përmendur:

• Aksionin e ndërmarrë për lirimin e hapësirave publike nga tregtarët 
ambulantë, të licencuar ose jo, të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre në 
trotuaret e qytetit dhe që nuk plotësojnë kushtet higjeno-sanitare për 
produktet që tregtojnë.

• Inspektimet e vazhdueshme në të gjithë tregjet e kryeqytetit, për të 
verifikuar kushtet higjeno-sanitare për të tregtuar në bazë të kushteve të 
përshtatshme.
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• Iniciativa për zbatimin në fillim të vitit 2012 e etiketave “tip”shoqëruese të 
mallrave që tregtohen të cilat do të përmbajnë krahas çmimit dhe artikullin 
ushqimor të cilit ky çmim i referohet, cilësinë dhe vendin e origjinës. Kjo do 
ti shërbejë jo vetëm transparencës ndaj konsumatorit,  por edhe origjinës 
së produktit. Nëse nesër mund të ketë ndonjë problem Inspektorati ka 
lehtësi në monitorimin dhe përcaktimin e burimit të problemit.

• Aksioni për mbajtjen nën kontroll të çmimeve të produkteve ushqimore 
me rastin e festave të fundvitit, për të evituar abuzimet e tregtarëve me 
çmimet e mallrave, e cila rëndon më shumë mbi konsumatorin.

Nxitjen e investimeve, të biznesit, të punësimit.

Për zhvillimin e biznesit, hapjen e vendeve të reja të punës dhe për krijimin 
e një ambienti të përshtatshëm për investimet, masat e marra nga bashkia për 
realizimin e premtimeve të shprehura në programin e 100 ditëve të para janë të 
fokusuara në 2 drejtime kryesore:

1) Heqja e disa tarifave dhe reduktimi i disa taksave në Bashkinë e Tiranës.

2) Thjeshtimi i procedurave administrative në Bashkinë e Tiranës, veçanërisht 
atë të licencimit dhe të lejeve.

Në këtë drejtim mund të përmendim projektin e përbashkët të IFC7) me 
Bashkinë e Tiranës për lehtësimin e procedurave për biznesin. Qëllimi kryesor i 
këtij projekti është reduktimi i dokumentacionit, kostos dhe kohës që i nevojitet 
biznesit, duke krijuar një klimë të favorshme për investimet dhe duke rritur nivelin 
e konkurrueshmërisë së Tiranës. Ky projekt parashikon krijimin e një qendre të 
vetme për kryerjen e shërbimeve ligjore të biznesit, në nivel lokal.

“One-Stop-Shop-Center”, do të sigurojë shërbime dhe këshilla për klientët, 
me cilësi dhe në kohë reale, për të garantuar një biznes më të suksesshëm kundrejt 
një kostoje më të ulët.8) Me ngritjen e kësaj qendre, do të bëhet e mundur edhe 
kryerja e procedurave on-line, që do të jetë një tjetër lehtësi për biznesin.

Një rrugë tjetër për rritjen e mundësive për punësim të paraqitur nga Bashkia 
e Tiranës është kualifikimi për krahun e punës nëpërmjet zbatimit të programeve 
të stazheve, tre apo gjashtëmujore, të mbështetura financiarisht nga Bashkia e 
Tiranës, si dhe nga programet e Bashkisë së Tiranës.

7. Korporata Ndërkombëtare Financiare, pjesë e Bankës Botërore
8. www.tirana.gov.al
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Aktualisht në mbështetje të saj gjashtë studentët më të mirë të Universitetit 
Politeknik të Tiranës kanë filluar punë në Bashkinë e kryeqytetit. Deri më 15 
dhjetor, 20 studentë të tjerë do të kenë mundësi të kryejnë praktikën profesionale 
pranë këtij institucioni, kundrejt pagesës.

Gjatë periudhës të marrë në shqyrtim në këtë projekt kemi edhe premtimin 
e Kryebashkiakut Basha që përjashtohen nga pagesa e taksës mbi pasurinë, taksës 
së tabelës identifikuese dhe tarifës së pastrimit dhe trajtimit të mbeturinave për 
katër vjet:

• të gjitha subjektet e reja të biznesit në qytetin e Tiranës që punësojnë 
mbi 50 punonjës të marrë nga lista e të papunëve vetëm nga Zyrat e 
Punësimit

• subjektet e ndërtimit, të cilët punësojnë një numër të konsiderueshëm 
punonjësish, mbi 75 të tillë, të marrë nga lista e të papunëve vetëm nga 
Zyrat e Punësimit.

Për këto subjekte do të ulet detyrimi në masën 30% për taksën e ndikimit në 
infrastrukturë nga lejet e ndërtimit, në rastet kur punësojnë mbi 75 punonjës, të 
marrë nga lista e të papunëve vetëm nga Zyrat e Punësimit Tiranë. 

Megjithatë këto premtime nuk kanë kaluar në Këshillin Bashkiak dhe mbeten 
vetëm brenda kuadrit të premtimeve.

PremTimi 2: 

Nisja e procesit të përgatitjes dhe konsultimit të Planit 
Urbanistik të qytetit dhe ndërhyrjet e para urbane. Zgjidhjen e 
çështjes së trafikut në qendrën e Tiranës.

Për hartimin e Planit Urbanistik të Tiranës Kryebashkiaku Basha synoi një 
proces gjithëpërfshirës duke marrë në konsideratë  të gjithë grupet e interesit. 

Në fillim të muajit shtator 2011 Kryebashkiaku Basha nis konsultat për 
Planin Urbanistik të Tiranës, plan i cili synon të zgjidhë konfliktin artificial mes 
qytetit dhe qytetarëve, të zgjidhë problemin e rritjes demografike, problemin e 
trafikut dhe pengesat e tjera me të cilat ndeshen qytetarët e Tiranës çdo ditë. Për 
hartimin e planit Urbanistik të Tiranës nga ana e bashkisë u ngrit Grupi Strategjik 
i përbërë nga përfaqësues të botës akademike, personalitete publike të qytetit 
të Tiranës dhe shoqata të ndryshme si shoqata e Ndërtuesve, shoqata “Tirana”, 
ajo e Trashëgimisë Kulturore dhe shoqata mjedisore. Gjatë takimeve të realizuar 
nga ky Grup janë diskutuar çështje të ngritura nga grupi teknik që merret me 
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planin urbanistik siç është analiza e situatës ekzistuese urbane, informacioni i 
grumbulluar për infrastrukturën ekzistuese si dhe për metodologjinë që do të 
përdorët në hartimin e këtij plani. Në hapat e mëtejshëm idetë e hedhura se si 
do të projektohet zhvillimi i Tiranës ishin  pjesë e diskutimeve me përfaqësues të 
grupeve të interesit. 

Në lidhje me çështjen e hartimit të Planit Urbanistik të Tiranës kemi miratimin 
me vendim të KB9) të nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të 
Bashkisë së Tiranës, i cili do të përfundoj në Maj të 2012. 

Në dhjetor 2011 kemi nënshkrimin e Protokollit të Bashkëpunimit  të Bashkisë 
së Tiranës me Bashkinë Kamëz dhe 5 komuna përreth, Komunën Paskuqan, 
Komunën Dajt, Komunën Farkë, Komunën Kashar dhe Komunën Vaqarr duke 
synuar një shtrirje të Planit Urbanistikës të Tiranës përtej kufijve administrativë 
të kryeqytetit.

Në qendër të punës së Bashkisë së Tiranës ka qenë edhe lehtësimi i qarkullimit 
në qendër të Tiranës, ku me Vendim të KB10) miratohet fillimi i punës për zgjidhjen 
efiçente, integrimin me investimet në infrastrukturë për lehtësimin e trafikut në 
dhe përreth Sheshit “Skënderbej” e cila u vu në efiçencë në Nëntor 2011.

Zgjidhja e qarkullimit në qendër të Tiranës  ishte jo vetëm një ndihmë për 
kalimtarët, por edhe lehtësim për qarkullimin e automjeteve si dhe për transportin 
publik.

PremTimi 3: 

Adaptimi dhe zbatimi i masave për mundësimin e hipotekimit të 
banesave të pahipotekuara. Hedhjen e bazave për një sistem të 
ri të financave te Bashkisë, që bazohet tek taksat dhe tarifat e 
reduktuara, shpenzime produktive dhe transparente.

Një nga premtimet e programit për 100 ditët e para të Kryebashkiakut Basha 
është krijimi i mundësive për hipotekimin e banesave të pahipotekuara që përbën 
një problem madhor për Tiranën dhe në pritje të këtij hipotekimi janë rreth 400 
pallate. 

Në 22 shtator 2011 firmoset Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë 
së Tiranës me MD dhe METE që shënon një hap të rëndësishëm në aspektin 

9. Vendimi Nr.18, datë 10.11.2011 për “Miratimin e nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të 
Bashkisë së Tiranës.”

10. Vendimi Nr.19, datë 10.11.2011 për “ Zgjidhjen efiçente, integrimin me investimet në infrastrukturë, për 
lehtësimin e trafikut ne dhe përreth sheshit “Skënderbej””.
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institucional për zgjidhjen e problemit të hipotekimit të banesave në kryeqytet. 
Roli i Bashkisë së Tiranës do të jetë dhënia e lejeve të shfrytëzimit që është pika 
kyçe për pajisjen e qytetarëve me certifikatën e pronësisë.

Menjëherë pas firmosjes së Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet 3 
institucioneve të mësipërme kemi miratimin e Udhëzimit të KM nr.3, datë 
5.10.2011 “Për procedurat e regjistrimit të objekteve, të ndërtuara me leje 
ndërtimi të prapambetura në Bashkinë e Tiranës, në Zyrën e Regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme”. Në këtë Udhëzim specifikohen me detaje detyrat që 
duhet të ndjekë çdo institucion që do të jetë pjesëmarrës në këtë proces si dhe 
procedura që duhet të ndiqet për hipotekimin. Në këtë proces Bashkia e Tiranës 
do të jetë autoriteti kryesor përgjegjës që në bashkëpunim me MD dhe METE 
do të plotësojë dokumentacionin për 4 kategori apartamentesh që nuk janë 

29 Tetor 2011, Kryebashkiaku Basha 

shprehet: 

“U bënë pesë muaj që nga premtimi për të 

përfunduar proçesin e gjatë, të lodhshëm e 

të padrejtë të mos hipotekimit, duke i dhënë 

një zgjidhje përfundimtare, e cila konsiston 

në hipotekim në tri faza të  afro 20 000 

apartamenteve në qytetin e Tiranës, që 

prekin rreth 20 mijë familje, pra një popullsi 

jo më pak se 80 mijë qytetarë të Tiranës”

hipotekuar:

1) apartamentet për 
të cilat subjektet 
ndërtuese  kanë 
lëshuar kërkesë për 
tu pajisur me leje 
shfrytëzimi.

2) objekte për të cilat 
as nuk është lëshuar 
dhe as nuk ka kërkesë 
për tu pajisur me leje 
shfrytëzimi.

3) që kanë leje 
shfrytëzimi, por për shkaqe burokracia apo neglizhence nga ana e 
ndërtuesve nuk është dërguar pranë zyrave të hipotekimit

4) që kanë marrë lejen e shfrytëzimit, por që nuk kanë marrë certifikatën e 
pronësisë.

Për  dy kategoritë e para angazhohet Bashkia e Tiranës dhe për 2 kategoritë 
e  tjetra MD.

Më 29 tetor 2011 Bashkia e Tiranës verifikoi dhe plotësoi dokumentacionin 
tekniko-ligjor  për 124 objekte dhe  sipas ligjeve në fuqi dosjet e tyre  ia vuri në 
dispozicion Ministrisë së Drejtësisë (nga ku varet Zyra e Regjistrimit të Pasurive 
të Tiranës), me qëllim pajisjen e tyre me hipotekë . Gjatë 100 ditëve të para të 
qeverisjes së re vendore përfundoi faza e parë e hipotekimit të apartamenteve të 
pahipotekuara. 
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PremTimi 4: 

Eliminimi i 60 llojeve të taksave/tarifave, si dhe përgatitjen e 
paketës fiskale dhe të shpenzimeve për 2012 dhe ngritjen e sistemit 
informatik për pasqyrimin në faqen zyrtare të shpenzimeve të 
Bashkisë

Një nga premtimet e kryebashkiakut Basha ishte edhe reduktimi i 60 lloj 
taksave /tarifave duke patur si synim kryesor përmirësimin e konkurrueshmërisë 
së Tiranës, në raport jo vetëm në nivel kombëtar por edhe rajonal, si një ekonomi 
dhe terreni i përshtatshëm për të bërë biznes.  

Kemi miratimin me Vendim të Këshillit Bashkiak11) të paketës së re fiskale, ku 
në bazë të këtij vendimi 60 tarifa administrative dhe shërbimi nuk do të paguhen 
më nga qytetarët e Tiranës. Nga 64 tarifa administrative mbeten 7 tarifa dhe nga 
17 tarifa shërbimi, mbeten 14 tarifa.

Luan Bregasi - Presidenti i “Biznes 

Albania”

“Në filozofinë time si sipërmarrës, por 

edhe si president i shoqatës ‘Biznes 

Albania’, është mentaliteti i sipërmarrësve 

se është më mirë që ky vend të ecë me 

taksa të ulëta dhe me një bazë të gjerë 

tatimpaguesish. Ky vendim i ri i Këshillit 

Bashkiak, kam përshtypjen, përveçse do të 

lehtësojë taksat e asaj kategorie që tashmë 

paguan, por do të fusë në sistemin e 

taksave edhe individë, kompani, qytetarë, 

të cilët për shkak të ngarkesës së lartë, 

kanë preferuar t’i fshihen Bashkisë” 

Marrë nga Gazeta “Panorama” , 14.20.2011

Paketa e re fiskale e Bashkisë 
së kryeqytetit përmban  heqjen 
e tarifave që paguajnë qytetarët 
në zyrat e minibashkive, si 
pagesat e vërtetimeve për 
banorë lagje, për ndarje apo 
bashkim familjar, aplikimet për 
të pastrehët etj. Ndërsa për 
sa i përket taksës vjetore të 
pastrimit apo gjelbërimit për 
familjarët ato nuk ndryshojnë. 
Për biznesin, kemi ulje të taksës 
së gjelbërimit, të pastrimit si 
dhe taksës së reklamës. Për 
tarifat e shërbimeve në fushën 
e transportit tarifa prej 2 mijë 
lekësh që paguhej për marrjen e 
lejes është shfuqizuar. Ndërkohë 
që përfshihen edhe ndryshime 
për tarifat për lëshimin e 
dokumenteve të urbanistikës, 
strehimin, aktivitetet kulturore 
etj.

11. Nr. 9, datë 12. 10. 2011 për  “Disa ndryshime në Vendimin e Këshillit Bashkiak  të Tiranës nr. 3, datë 
05.02.2007 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës””.
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Kjo paketë ju vjen në ndihmë jo vetëm qytetarëve të thjeshtë të Tiranës , por 
edhe biznesit. Në lidhje me këtë vendim të KB kemi një reagim pozitiv nga fusha 
e biznesit që e shikojnë jo vetëm si një plotësim të premtimeve të Kryebashkiakut 
gjatë fushatës elektorale, por edhe si një dritë jeshile për zhvillimin dhe fuqizimin e 
biznesit. Edhe përfaqësues të Domës së Tregtisë në Tiranë e shohin këtë vendim 
si një ogur të mirë për qytetarët dhe sipërmarrjen.

PremTimi 5: 

Përgatitja për emetimin e kartës së studentit, me tarifa zero dhe/ose 
të reduktuara lidhur me shërbimet bashkiake

Një nga premtimet e kryebashkiakut Basha është edhe emetimi i kartës së 
studentit, dokument që parashikon lehtësi të ndryshme financiare për studentët e 
Tiranës . Karta e studentit parashikon një sërë lehtësirash në përfitimin e mallrave 
dhe shërbimeve nga entet publike dhe private. Synimi është reduktimi i çmimeve 
ose marrja e këtyre shërbimeve falas. Gjithashtu kjo kartë synon përmirësimin e 
jetës ekonomike të studentëve, uljen e kostos së jetesës dhe formimit akademik, 
rritjen e aksesit në një kategori shërbimesh me qëllim rritjen e cilësisë së jetës, 
krijimin e statusit të studentit.

Procesi për emetimin e kartës së studentit deri në 100 ditët e para të qeverisjes 
vendore përfshin:

• Memorandumin e bashkëpunimit të Bashkisë së Tiranës me rektorët e 
universiteteve publike të Tiranës (Universiteti i Tiranës, Universiteti 
Politeknik, Akademia e Arteve, Universiteti Bujqësor) me qëllim pajisjen e 
studentëve me Kartën Bashkiake të Studentit. Detyra e Bashkisë në këtë 
memorandum është sigurimi i kushteve të  nevojshme të prodhimit dhe 
shpërndarjes së Kartës Bashkiake të Studentit, ndërsa Universitetet do të 
sigurojnë kushtet e nevojshme teknike për regjistrim të studentëve pranë 
Sekretarive Mësimore duke garantuar një proces të rregullt regjistrimi.

• Marrëveshjen me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për hyrjen 
falas në Muze, në Galerinë Kombëtare të Arteve, në TOB, në stadiumin 
“Qemal Stafa”, me përjashtim të ndeshjeve kombëtare ku vazhdojnë 
negociatat me Federatën. 

• Është përgatitur Memorandumi i Bashkëpunimit me Postën Shqiptare për 
tarifa zero dhe të reduktuara për të gjitha shërbimet që ofron ky institucion 
për studentët dhe pritet të firmoset nga të dy palët.
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• Është rënë dakord me Shoqatën e Bankave dhe Bankën e Shqipërisë, 
për tarifa të reduktuara për shërbimet, lehtësira për marrje kredie për 
studimet.

• Janë në proces negocimi Bashkia e Tiranës me Ministrinë e Transportit dhe 
komunitetin e ofruesve të shërbimit të transportit publik në Tiranë për të 
ofruar shërbimin e transportit publik falas për studentët e Tiranës. 

• Vazhdojnë diskutimet me Dhomën e Tregtisë për të përcaktuar të gjitha 
modalitetet për bizneset që dëshirojnë të ofrojnë shërbime, ndërkohë që 
një numër i madh i këtyre bizneseve kanë bërë ofertat e tyre në Bashkinë 
e Tiranës, oferta të cilat do të përfshihen në shërbimet që kjo kartë ofron 
me tarifa të reduktuara .

Për 100 ditët e para procesi i emetimit të Kartës së Studentit mbyllet me fazën 
përgatitore për të vazhduar më tej me  përfundimin e një database dhe pajisjen  e 
studentëve  me dokumentin për kartën.

PremTimi 6: 

Përgatitja e platformës së decentralizimit të kompetencave dhe 
burimeve drejt njësive bashkiake dhe përfaqësive te komuniteteve te 
lagjeve.

Në korrik 2011 në takimin me 7 kryetarët e NJB,  Kryetari i bashkisë premtoi 
se së shpejti do të fillojë puna për krijimin e një grupi pune, me pjesëmarrjen dhe 
të përfaqësuesve të pushtetit qendror, për nisjen e reformës së decentralizmit të 
kompetencave.

“Grupi i punës ka punuar dhe po përgatitet 

një paketë që do të paraqitet së shpejti 

në Këshillin Bashkiak. Kontrolli mbi 

territoret është problematika më e madhe. 

Besojmë se ne jemi shumë më afër terrenit 

dhe e kontrollojmë më mirë atë. Sepse kemi 

mundësinë ta bëjmë. Kërkojmë të jemi 

hallkë e fortë e bashkisë”, shprehet kreu i 

Njësive Bashkiake nr 3, Ilir Kokona.

Më pas kemi ngritjen e 
grupit të punës për hartimin e 
Platformës së Decentralizimit 
të kompetencave dhe 
burimeve të njësive Vendore, 
i drejtuar nga Basha dhe me 
pjesëmarrjen e përfaqësuesve 
të MD, MB, NJB 8, NJB 3, NJB 
5, NJB 11, shoqërisë civile.

Paketa synon që njësitë 
bashkiake të jenë më afër 
zgjidhjes së problematikës së 
qytetarëve në territoret që 
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ato mbulojnë. Në këtë kuadër, Njësitë Bashkiake në Tiranë  nuk do të jenë vetëm 
palë negociuese mes Bashkisë së Tiranës dhe qytetarëve, por do të jenë palë në 
menaxhimin e punëve publike dhe të interesave të qytetarëve.

Do të ketë disa kompetenca që do të delegohen tek NJB duke bërë  që  ato të 
jenë më afër qytetarëve, do të rritet transparenca dhe nga ana tjetër qytetari do të 
jetë më pranë shërbimeve që i takojnë në komunitete,  në njësi banimi. Shërbimet 
e reja që do të ofrojnë njësitë për qytetarët nisin nga investimet e deri te zgjidhjet 
e konflikteve që lidhen me pronën private.

Drafti i përgatitur pritet që të diskutohet në Këshillin Bashkiak, të cilit mund ti 
propozohen disa ndryshime, por mund të lindi nevoja të bëhen ndryshime në ligjin 
përkatës që rregullon kompetencat e NJB, duke qenë se është një ligj organik.

Organigrama

Në mbledhjen e dytë të KB miratohet struktura organizative e aparatit të 
Bashkisë së Tiranës12). Ndryshimet në këtë strukturë të re lidheshin me:

• Krijimi i një drejtorie të investimeve të huaja, e cila do të ketë qëllim 
kryesor promovimin e Tiranës dhe investimet e huaja.

• Krijimi i një drejtorie të veçantë për Turizmin dhe Drejtoria e Përgjithshme 
e Investimeve Strategjike

• Ndarja e Drejtorisë së Sportit, Artit, Kulturës dhe Rinisë në dy drejtori të 
veçanta, një për artin dhe kulturën dhe një për sportin dhe rininë.

• U krijuan të reja Zyra për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Zyra për Barazinë 
Gjinore në zbatim të Ligjit Nr.10221, datë  4..02.2010 “Për mbrojtjen nga 
diskriminimi“, Ligjit Nr. 9669, date 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare” dhe Ligjit Nr.9970 datë 24.07.2008.”Për barazinë 
gjinore në shoqëri”

Sfidat dhe Vështirësitë

Një pjesë e konsiderueshme e programeve ambicioze të bashkisë në drejtim 
të infrastrukturës, mbrojtjes së mjedisit, zhvillimit të turizmit, zhvillimit ekonomik  

12. Vendimi Nr. 8, datë 12.10.2011 për “Miratiminn  e Strukturës Organizative të Aparatit të Bashkisë së 
Tiranës”
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që kërkojnë fonde të mëdha dhe që janë të papërballueshme nga buxheti i 
bashkisë do të realizohen me mbështetjen e donatorëve të ndryshëm. Nga ana e 
kryebashkiakut  gjatë 100 ditëve të para janë kryer shumë takime  me donatorë 
apo organizata ndërkombëtare duke u bërë prezent prioritetet për zhvillimin 
ekonomik, infrastrukturor e mjedisor të qytetit të Tiranës.  Për një pjesë të 
projekteve është arritur të sigurohet mbështetja nga ana e donatorëve apo 
organizatave ndërkombëtare që operojnë në Shqipëri për fusha të caktuara, një 
pjesë janë në bisedime. Kjo mbart në vetvete riskun e mosrealizimit të një pjesë 
të projekteve dhe të objektivave të punës së bashkisë ose spostim të nevojave më 
imediate të qytetit në varësi nga prioritetet e donatorëve.

Përgatitja dhe miratimi i paketës fiskale ishte në qendër të debateve të ndryshme 
si në media ashtu edhe në KB. Reduktimi dhe ulja e 60 taksave do të sjellë uljen 
e të ardhurave të bashkisë, por  nga ana e kryebashkiakut është interpretuar se 
lehtësimi i procedurave të regjistrimit të një aktiviteti biznesi dhe ulja  e këtyre 
taksave do të jetë një mbështetje për krijimin dhe ushtrimin e shumë aktiviteteve 
të reja që do të ndikojnë në rritjen e të ardhurat e bashkisë.  Vazhdimësia dhe 
koha do të tregojë për rezultatet më konkrete dhe të matshme të këtyre masave, 
megjithëse duke e parë  nga një këndvështrim më të gjerë, kriza globale do të japë 
domosdoshmërisht efekte negative edhe në ekonominë shqiptare dhe në mënyrë 
të veçantë tek biznesi. 

Gjithashtu reduktimi dhe heqja e 60 taksave ndikon edhe në uljen e të 
ardhurave të Njësive Bashkiake. Pothuajse janë hequr të gjitha taksat që paguanin 
qytetarët për disa shërbime në minibashki si: Lëshim vërtetimi banor lagjeje, kryerja 
e procedurave për ndarje ose bashkim familjar; dhënie autorizimi për pensionistët; 
vërtetimi-deklaratë për marrjen e kompensimit për personat e  punësuar në shtet 
që kanë pjesëtarë familjeje pa punë; shqyrtim i dosjeve për leje ndërtimi; kontrolli 
i dokumentacionit për privatizim; kontrolli i dokumentacionit për statusin e 
të pastrehëve; tarifë për regjistrim fillestar në biblioteka; tarifa e urbanistikës; 
tërheqje dokumentesh, etj. 

Minibashkitë aktualisht kanë të drejtë të mbledhin vetëm taksën e banesës, 
një taksë që nuk paguhet nga të gjithë qytetarët.  Platforma e decentralizimit të 
kompetencave  të Njësive Bashkiake është në proces hartimi dhe deri në finalizimin 
e saj, miratimin dhe fillimin e  zbatimit Njësitë bashkiake duhet të kryejnë funksionet 
e tyre administrative me një buxhet të limituar.
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3.2. BASHKIA SHKODËR

3.2.1. Informacion i përgjithshëm

Gjatë zgjedhjeve vendore 2011 kandidaturat për kryetar të Bashkisë së 
Shkodrës  ishin Z. Genc Uruçi  përfaqësues i Aleancës për të Ardhmen dhe Z. 
Lorenc Luka, përfaqësues i Aleancës për Qytetarin ku fitues u shpall me 9569 vota 
më shumë kandidati i Aleancës për Qytetarin, Z. Luka, duke rikonfirmuar në këtë 
mënyrë mandatin e mëparshëm.

Z. Luka, me sloganin “Ju jeni të parët, për Shkodrën, vrapojmë me kohën”,  
e bazoi fushatën e tij mbi sukseset e mandatit të tij të parë dhe duke premtuar 
vazhdimësinë e projekteve të nisura.  Fushata u karakterizua nga takime të shumta 
elektorale me banorë të lagjeve të ndryshme të qytetit si dhe nëpërmjet një 
mbulimi të gjerë mediatik. Risi  e fushatës në nivel kandidatësh në Shkodër është 
fakti që nuk pati polarizim të skajshëm mes dy kandidatëve kryesorë, në ndryshim 
drastik nga realiteti politik shqiptar në 2011.

Edhe Këshilli Bashkiak Shkodër (KBSH) ka parë një rikonfirmim të strukturës 
të dominuar nga koalicioni i djathtë. Kështu, nga 45 vende që ka ky këshill, 30 
këshilltarë janë fituar nga Aleanca për Qytetarin, 13 nga koalicioni i së majtës, 
ndërsa nga një vend kanë fituar 2 parti jashtë këtyre koalicioneve, PBDNJ dhe 
PMDL. Ndërkohë që, për sa i përket numrit të këshilltarëve për secilën parti, 
bie në sy fakti që gjatë këtyre zgjedhjeve janë 16 subjekte politike, të cilat kanë 
përfaqësuesit e tyre në Këshillin e ri. Në lidhje me numrin e këshilltarëve për 
secilin subjekt, PD-ja ka marrë 16 vende, PS-ja 7 këshilltarë, ndërsa kanë mundur 
të sigurojnë nga 4 vende LSI dhe PR. PDK do të ketë dy këshilltarë, më pas janë 
edhe 12 parti të tjera të vogla që kanë marrë nga një këshilltar.

Në mbledhjen e parë të KBSH, pas propozimeve të dy këshilltarëve për këtë 
post u bë edhe votimi, ku me 39 vota pro miratohet këshilltari z. Bardhyl Lohja 
për të dytën herë radhazi si kryetar i Këshillit.

Më 29 shtator, pas një javë debatesh, KBSH arriti të miratojë 14 komisionet për 
këshillin, ku 5 komisione janë me drejtim të mazhorancës dhe me nënkryetarë nga 
opozita, 5 komisione me kryetarë të opozitës dhe nënkryetarë të mazhorancës, 
ndërkohë që opozita ka edhe prezencën e saj me 4 sekretarë ne katër komisionet 
e mbetura, një përfaqësim ky që është lëshuar nga mazhoranca drejtuese në 
Shkodër. Ndërkohë që komisionet e këshillit të bashkisë së Shkodrës, nuk do të 
kenë në përbërje këshilltarët e qendrës, të cilët kanë bojkotuar miratimin e këtyre 
komisioneve.
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Organigrama e re u miratua në 28 Dhjetor, me 30 vota pro dhe 14 kundër. 
Bashkia Shkodër në këtë strukturë të  paraqitur përfshin rreth 450 punonjës me 
një fond prej rreth 2.5 miliard lekë, ose rreth 20% e të ardhurave që grumbullon 
Bashkia Shkodër. Nuk vihen re ndryshime thelbësore nga mandati i kaluar, 
megjithatë opozita vazhdon pretendimet se organigrama ngelet tejet e fryrë, më 
së shumti për të akomoduar militantë të mazhorancës.

Gjithsej, KBSH është mbledhur nëntë herë gjatë vitit 2011.

3.2.2. Premtimet elektorale

Gjate fushatës elektorale për postin e kryetarit të bashkisë Shkodër, kandidati fitues 
Z. Lorenc Luka u paraqit me një platforme të mbështetur në 8 drejtime kryesore:

1) Zhvillimi ekonomik. Synimet kryesore: 
a)  Rritja e investimeve private vendase dhe të huaja; 
b)  shtimi i numrit të bizneseve

2) Shërbime, infrastrukturë. Synimet: 
a) Rehabilitimi i rrjetit shpërndarës ekzistues të furnizimit me ujë. Instalimi 

i matësve të ujit të pijshëm në banesa e biznese; 
b)  Shtimi i rrugëve me ndriçues dekorativ cilësor në përshtatje me 

karakteristikat arkitekturore edhe historike të rrugëve; 
c)  Realizimi brenda 2011 i ndriçimit dekorativ të rrugëve Oso Kuka dhe 

Daniel Matlia; 
d)  Përfundimi i Rehabilitimit në të gjitha rrugët dhe trotuaret sipas 

standardeve, duke u shoqëruar me zgjidhjen e infrastrukturës 
nëntokësore (kanalizime ujëra të bardha e të zeza, linja elektrike, 
telefonike, kabllo interneti). 

e)  Do të rikonstruktohen 8 rrugë; 
f)  Shtimi dhe rehabilitimi i gjelbërimit rrugor; 
g)  Shtimi dhe rehabilitimi të lulishteve në qytetet dhe mirëmbajtja cilësore 

e tyre.

3) Mbrojtja e shëndetit të banoreve dhe mjedisit natyror. Synimet 
kryesore: 
a)  Shtimi i pikave të mbledhjes së diferencuar të mbeturinave; 
b) Fillimi i depozitimit, brenda viti 2011, të mbetjeve urbane të qytetit në 

vend-depozitimin e ri në Bushat, ndër të parët të këtij lloji në Shqipëri, 
që përmbush standardet e Komunitetit Evropian; c) Rehabilitimi dhe 
ndërtimi i linjave të reja të K.U.Z; 

d)  Ndërtimi i kolektorëve të ujërave të përdorura në Dobrac. Vetëm 
gjatë vitit të parë të mandatit do të ndërtohet kolektori kryesor që 
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përshkon rrugët Zogu i Parë, Qemal Draçini, Martin Camaj dhe Evropa. 
Do të ndërtohen gjithashtu kolektorët e rrugëve Zooteknikë – Shtëpia 
e Bujqërve, Fahri Ramadani, Musa Luli, Besëlidhja.

4) Zhvillimi hapësinor modern. Synimet kryesore: 
a) Rikualifikimi i fasadave në zonat me prioritet zhvillimin urban; 
b) Rikualifikimi i plotë qendrës historike; 
c)  ndërhyrjet rikualifikuese në blloqe banimi; 
d)   Mbjellja e pemëve dhe luleve dekorative në rrugët dhe sheshet 

kryesore; 
e)  Vazhdimi i shëtitores në bregun e Liqenit Resorti “Perëndimi i Diellit” 

(Shiroke-Zogaj) 40 ha; 
f)  Ndërtimi i Bypass-it perëndimor të qytetit; 
g)  Ndërtimi i unazës së krahut lindor të qytetit; 
h)  Studimi i rrugës së biçikletave – Qendër – Shirokë – Zogaj; 
i)  Përfundimi i urës mbi lumin e Bunës

5) Cilësia e jetës. Synimet kryesore: 
a) Përfitimi i 700 familjeve, që banojnë në shtëpitë e shtetëzuara, nga 

skema e kredisë me interes 0% nëpërmjet Entit Kombëtar të Banesave. 
Ky proces ka filluar dhe qytetarët vazhdojnë të aplikojnë; 

b)  Përfitimi nga zbatimi i programit social të strehimit për shtresat në 
nevojë, banesat me kosto të ulët dhe banesat sociale me qira. Bashkia 
Shkodër ka bërë tashmë evidentimin e trojeve, që do të përdoren për 
këtë program social strehimi.

6) Trashëgimia kulturore. Synimet kryesore: 
a) Vazhdimi i rrugës këmbësore “Kol Idromeno“ deri tek sheshi “Luigj 

Gurakuqi; 
b)  Rikualifikimi i rrugës së “Gjuhadolit”, që përfshin rrugën , si një rrugë 

me trafik të limituar dhe fasadat e ndërtesave të saj; 
c) Rikonstruksioni dhe zgjerimi i hapësirave dhe eksponateve në Muzeun 

Historik “Oso Kuka dhe atij të Kalasë së Rozafës; 
d)   Me shumë aktivitete të kulturës dhe artit.

7) Sistemi arsimor. Synimet kryesore: Investime në institucionet e arsimit 
parauniversitar, kryesisht në shkollat 9-vjeçare; krijimi i kushteve normale 
në konvikte dhe kopshte.

8) Turizmi. Synimet kryesore: 
a)  Rehabilitim i rrugës së Kalasë “Rozafa”; 
b)  Restaurimi dhe sinjalizimi i shtigjeve malore me qëllim lehtësimin e 

ekskursioneve në natyrë; 
c)  Integrimi i kësaj oferte turistike me paketat e agjencive turistike lokale 

dhe kombëtare.
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3.2.3. Realizimet e premtimeve gjatë 100 ditëve të para 
      të qeverisjes vendore

Miratimi i Planit Rregullues të Shkodrës gjatë mandatit të shkuar bën të qartë 
se ku duhet synuar drejtimi i investimeve të Bashkisë. Jo më kot edhe premtimet e 
Z. Luka përqendrohen në ndërtimin dhe ripërtëritjen e infrastrukturës së qytetit, 
jo vetëm si nevojë bazë e funksionalitetit të Shkodrës, por edhe për ripërtëritjen 
e Trashëgimisë Kulturore dhe zhvillimin e potencialit turistik të zonës. 

Të pyetur në lidhje me punën në 100 ditët e para dhe mbajtjen e premtimeve, 
drejtuesit e Bashkisë Shkodër shprehen se gjithçka që u është premtuar qytetarëve 
të Shkodrës po bëhet realitet, janë një sërë investimesh madhore që kanë nisur, 
ku vlen të përmendet ndërhyrja në sistemin e kanalizimeve në të gjithë qytetin. 
Kështu siç shihet e gjithë rruga kryesore e qytetit nga hyrja e qytetit deri në dalje 
është kthyer në një kantier, ku aktualisht po zbatohet ndërtimi i një kolektori të 
madh nën tokë përgjatë gjithë rrugës kryesore, i cili do të zgjidhë përfundimisht 
problemin e ujërave të zeza dhe të bardha të qytetit të Shkodrës. Tjetër investim 
që është bërë dhe do të vazhdojë është ndërtimi i hapësirave të gjelbra në 
ambientet e brendshme të lagjeve. Investimet për hapësirat e gjelbra janë duke 
vazhduar fillimisht me prishjen e ndërtimeve pa leje dhe më pas me ndërtimin e 
hapësirave të gjelbra. Një tjetër investim që po bëhet në Shkodër është ndërtimi i 
unazës së madhe lindore të qytetit. Tjetër investim i premtuar ka qenë vazhdimi i 
rrugës pedonale, i cili aktualisht është duke u shtrirë nga zona ku ka qenë deri te 
kryqëzimi pranë “Albtelekomit”. Nisja e punimeve në ndërtimin e pedonales deri 
tek sheshi Luigj Gurakuqi që lidhet me rrugën muzeale Kole Idromeno, vazhdimi 
i pedonales tek shëtitorja e molos, si dhe ndërtimi i By Passit përgjatë bregut të 
liqenit i cili për rreth 4 km do jetë një zonë e rëndësishme zhvillimi duke dhënë 
mundësinë për vizitimin e gjithë vijës së liqenit, janë vetëm disa nga projektet që në 
Shkodër si degë kryesore të zhvillimit ekonomik do kthejnë sektorin e turizmit.”

Një përmbledhje e synimeve dhe disa prej arritjeve vazhdon si më poshtë: 

DrejTimi 1: Zhvillimi ekonomik

- Rritja e investimeve private vendase dhe të huaja.

- Shtimi i numrit të bizneseve
o Një nga iniciativat që ka marrë Bashkia e Shkodrës është kontrolli 

në terren  kundër evazionit fiskal. Si rezultat i kësaj është regjistrimi 
menjëherë i 40 bizneseve.
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DrejTimi 2:  Shërbime, infrastrukturë

Në lidhje me rehabilitimin e rrjetit shpërndarës ekzistues të furnizimit me ujë 
në fillim te muajit nëntor ka filluar zbatimi i një projekti të financuar nga KFW, 
SECO, ADA  Më 17/12/2011  ka filluar linja kryesore Zogu I, Qemal Dracini, 
Martin Camaj dhe Evropa, e gjatë 2.9 km. Përfundon në Mars 2012. Gjithashtu po 
zbatohet rehabilitimi i rrjetit terciar në blloqe pallatesh (në zonat me prioritet për 
Bashkinë) si:

- Bllok pallatesh në rrugën Bajram Curri, i realizuar në 60%. Përfundon në 
fund të muajit Shkurt 2012.

- Blloqe pallatesh në lagjet Parrucë, Xhabije dhe Perash. Vazhdon puna 
fizike.

Mbi instalimin e matësve të ujit të pijshëm në banesa e biznese, investigimet 
kanë filluar që në muajin Dhjetor 2011. Do të instalohen 15.500 matës. Baza 
materiale është siguruar, dhe instalimet kanë filluar më 23/01/2012. Projekti është 
2-vjeçar.

Nga ana e bashkisë është realizuar ndriçim rrugë dytësore me vlerë rreth 3 
milion lekë dhe ndriçimi i rrugës  Danjel Matlia (Shkolla Jordan Misja) me vlerë 3.5 
milion lekë.

Gjithashtu me fondet e bashkisë dhe nga projekte të ndryshme janë 
realizuar: 

- Rikonstruksion rruga Fahri Ramadani 58 milion lekë /Emergjencat 

- Rikonstruksion rruga Zoteknik-shtëpia Bujqve 80 milion lekë/ Banka 
Botërore

- Rikonstruksion rruga Kol Idromeno (Piaca) 60 milion lekë/ Qeveria 
Shqiptare+Bashki

- Ndërtim rruga Gjuhadol  800 mijë Euro /K. Evropian

- Rikonstruksion rruga Musa Luli 19 milion lekë/ Bashkia 

- Rikonstruksion rruga Besëlidhja  6.5 milion lekë/ Bashkia 

- Rikonstruksion Rruga e Kalasë 55 milion lekë/ Bashkia 

- Rikonstruksion Rruga Draçinit   /Dr.Pergj. Rrugëve

- Ndërtim i Bajpasit 2 lote 15 milion /Dr.Përgj. Rrugëve
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- Rikonstruksion rrugës “Ismail Lulani” 2.58 milion lekë /Bashkia 

- Rikonstruksion rruga “Lopçej” 3.1 milion lekë/  Bashkia 

- Rikonstruksion sheshi rruga “Qazim Hoxha” e “Anton Ballaci” 4.43 milion 
lekë/ Bashkia

Nga zbatimi i 12 projekteve të rikonstruksionit të rrugëve është parashikuar 
dhe rehabilitimi i gjelbërimit rrugor dhe gjithashtu janë realizuar me fondet e 
Bashkisë: a) ndërtim lulishte blloqe banimi Parruce me vlerë 3.4 milion lekë; b) 
rehabilitim lulishte në zonën  industriale me vlerë 7 milion lekë 

DrejTimi 3: Mbrojtja e shëndetit të banorëve 
   dhe mjedisit natyror

Po punohet për rehabilitimin e stacionit të ujërave të zeza, që përfundon në 
Dhjetor 2012. Janë në vazhdim punimet në:

n	Bulevardin Zogu I

n	Ish Fusha e lëkurave

n	Parafabrikatet Dergut

      (Janë kryer gjithsej 1100 m)

Në vazhdim është edhe linja e presionit e KUZ në Shirokë që përfundon në 
Korrik 2012. 

Gjatë periudhës së mandatit të ri deri në fund të vitit 2011  kanë përfunduar 
ndërtimi i  kolektorit kryesor që përshkon rrugët Zogu i Parë, Qemal Draçini, 
Martin Camaj dhe Europ, kolektorët e rrugëve Zooteknikë – Shtëpia e Bujqërve, 
Fahri Ramadani, Musa Luli, Besëlidhja. 

DrejTimi 4:  Zhvillimi hapësinor modern

Gjatë periudhës së marrë në shqyrtim është punuar për  rikonstruksionin e 
zonës historike të Shkodrës dhe konkretisht është punuar në rrugën Gjuhadolit. 
Rikonstruksioni i zonës historike është mbështetur me një fond prej 1 milion 
euro të Bashkimit Evropian në kuadër të Projektit IPA për ruajtjen e trashëgimisë 
kulturore, 
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Në kuadrin e sistemimit të mjediseve mes blloqeve të pallateve duke përfshirë: 
kanalizime dytësore të ujërave të bardha dhe të zeza, asfaltim rrugësh dytësore 
dhe krijimi i disa mjediseve të gjelbra në lagjet e qytetit , është punuar për:  

n Sistemim blloku i pallateve Vau Dejës Lopçej 8 milion lekë/ Bashkia

n Sistemim blloku i pallateve parafabr. Dergut 6.6 milion lekë/ Bashkia

n Sistemim blloku i pallateve Zogu I-rë 8 milion lekë/ Bashkia

n Sistemim blloku i pallateve ish fusha lëkura 7 milion lekë/ Bashkia

n Ndërtim lulishte blloqe banimi Parrucë 3.4 milion lekë/ Bashkia

n Sistemim blloku i pallateve Qaf Hardhi 3.5 milion lekë/ Bashkia 

n Ndërtim lulishte blloqe banimi parrucë 3.4 milion lekë/ Bashkia 

n Ndërtim lulishte blloqe banimi parrucë 3.4 milion lekë/ Bashkia 

n Rehabilitim lulishte,  zona industriale 7 milion lekë/ Bashkia 

Gjithashtu ka filluar studimi i rrugës së biçikletave – Qendër – Shirokë – Zogaj 
në kuadrin e Projektit MOBALB: Menaxhimin e Mobilitetit Urban në Shqipëri 
me partneritet Grupi i projektit të Flandrës  (Belgjikë). Instituti i Transportit 
në Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit dhe Bashkia e Shkodrës me 
mbështetjen e Qeverisë së Flandrës (Belgjikë). Ky projekt i cili është në zbatim 
synon krijimin e sistemeve për ecje me biçikletë , bazuar në eksperiencën më të 
mirë evropiane, për banorët dhe vizitorët. Krijimi i një rrjeti rrugësh me biçikleta 
me qendër Shkodrën si porta drejt bregut të liqenit, bregdetit të Velipojës dhe 
pedalimit aventuror në drejtim të Alpeve të Shqipërisë, shumë shpejt  nuk do të 
mbetet një skemë futuriste por do të bëhet realitet.

DrejTimi 5: Cilësia e jetës

Në lidhje me strehimin: 

a) Përfitimi i 722 familjeve, që banojnë në shtëpitë e shtetëzuara, nga skema e 
kredisë me interes 0% nëpërmjet Entit Kombëtar të Banesave. Ky proces 
ka filluar dhe qytetarët vazhdojnë të aplikojnë. Nga këto kanë përfituar 
deri tani  30 familje të cilat kanë patur kontratë me shtetin; 

b)  Përfitimi nga zbatimi i programit social të strehimit për shtresat në nevojë, 
banesat me kosto të ulët dhe banesat sociale me qira. Bashkia Shkodër ka 
bërë tashmë evidentimin e trojeve, që do të përdoren për këtë program 
social strehimi.
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Në drejtim të ofrimit të shërbimeve sociale për grupet në nevojë gjatë periudhës 
së mandatit të ri përveç identifikimit, evidentimit dhe koordinimit të veprimeve 
me të gjithë aktorët social për të gjitha rastet e paraqitura pranë bashkisë për këto 
kategori është arritur:

• Azhornimi i Planit social zonal

• Funksionimi i Komisionit të Vlerësimit të Nevojave

• Shërbimi i mbrojtjes së fëmijëve (NJMF)

• Shërbimi  në mbrojtje të viktimave të dhunës në familje  (linja 8 orë)

• Rinovimi i “Guidës së Shërbimeve”, botim i bashkisë 

Gjithashtu janë në zbatim projekte në fushën sociale  të financuara nga bashkia 
me mbështetje të donatorëve si më poshtë:

• Projekti “Një  Derë e Hapur për JU” qëllimi i të cilit është shtimin dhe 
zgjerimin e shërbimeve në drejtim të mirërritjes dhe edukimit për fëmijë 
0-6 vjeç / organizata implementuese “Gruaja në Zhvillim”

• Projekti “Shtëpia ime” , qëllimi i të cilit është mbështetja e familjeve në 
vështirësi në rritjen  e fëmijëve nga 0-3 vjeç me qëllim që të parandalojnë 
institucionalizimin e tyre/organizata implementuese “Hapat e lehtë”

• Projekti “Ylberi” në mbështetje të të rinjve në procesin e daljes nga 
strukturat rezidenciale / organizata implementuese “Madoninna del 
Grappa”

• Projekti “Shkollë e hapur - Shkollë e shëndetshme në shërbim të 
komunitetit” që synon shoqërizimin, përfshirjen dhe edukimin e fëmijëve 
dhe të rinjve të sistemit shkollor dhe jashtë saj/ organizata implementuese 
“The Door”

DrejTimi 6:  Trashëgimia kulturore

Gjatë periudhës të marrë në analizë janë realizuar:

a) Rikualifikimi i rrugës së “Gjuhadolit”, që përfshin rrugën, si një rrugë me 
trafik të limituar dhe fasadat e ndërtesave të saj me vlerë 800 mijë Euro 
/K. Evropian

b) Zgjerimi i hapësirave dhe eksponateve në Muzeun e Kalasë së Rozafës ku 
janë realizuar investimet: Ekspozitë e re në muzeun e kalasë ( panele të 
mëdha me suporte tub hekuri dhe pllaka llamarine) ; prodhim imazhesh të 
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printuara në muzeun e kalasë dhe ndriçues të rinj; blerje dhe vendosje rafte 
të rinj për ruajtjen e fondit etnografik ;   blerje e vendosje në ambientet e 
muzeut të fikseve të zjarrit.                                                                         

c) Vazhdimi i rrugës këmbësore “Kol Idromeno“ deri tek sheshi “Luigj 
Gurakuqi”.

d) Shumë aktivitete kulturore

DrejTimi 7: Sistemi arsimor

Në drejtim të sistemit arsimor nga ana e Bashkisë së Shkodrës puna është 
përqendruar në krijimin e ambienteve të përshtatshme dhe cilësore për nxënësit 
e shkollave. 

Konkretisht në këtë drejtim është  bërë:

n Ndërtimi i shkollës  9-vjeçare  në zonën  Mark  Lula. Kanë filluar punimet  
dhe objekti është në fazën e përfundimit të katit të parë. Për 2011 vlera e 
investimit është në shumën  30 milion lekë të akorduara nga B.B. 

n Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare Skenderbeg është në rikonstruksion, 
vlera  e investimit është në shumën 15 milion lekë.

n Rikonstruksion ndërtese kopshti me drekë Ton Alimhilli është kryer. 

n Ndërtim terren sportiv dhe sistemim oborri shkolla 9-vjeçare Ndoc Mazi. 
Planifikuar të  fillojë në vitin 2012. 

n Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare Ali Lacej. Është në përfundim 
rikonstruksioni, Ky investim është  me vlerë  rreth 38 milion lekë.

n Përfundimi i rikonstruksionit të brendshëm dhe i ambjenteve të jashtme 
në kopshtin  Guerilie. Është kryer nga një shoqatë në bashkëpunim me 
Bashkinë.

n Ka përfunduar  ndërtimi i konviktit të ri  në zonën industriale. Së shpejti 
do të realizohet arredimi i tij. Fondet për këtë fazë akordohen nga MASH. 
Ky konvikt do të ndihmojë në sistemimin e shumë nxenësve, duke i 
paraprirë kështu premtimit për krijimin brenda këtij katër vjeçari të një 
qendre akomodimi me të gjitha  kushtet për të gjithë nxënësit konviktorë 
që frekuentojnë shkollat profesionale të qytetit Shkodër.
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DrejTimi 8: Turizmi

Në lidhje me zhvillimin e turizmit  është në zbatim projekti “SEENET 2- 
një rrjet translokal për bashkëpunimin mes Italisë dhe Europës Juglindore” i cili 
përfshin periudhën  2011-2012 ku Qeveria Italiane financon shumën 117 490 Euro 
dhe Bashkia Shkodër shumën 15 050 Euro. Ky program synon: 

a)  Restaurim i hapësirave publike në fshatin turistik Zogaj; 

b)  Identifikimi i planit të ndërhyrjes për restaurimin e pjesëve të përbashkëta 
të fshatit  (në pronësi nga Bashkia e Shkodrës),  në bazë të Planit Rregullues 
të Territorit, me vëmendje të veçantë aneksin Turistik; 

c)  Restaurimi dhe sinjalizimi i shtigjeve malore me qëllim ekskursionet në 
natyrë. 

Gjithashtu në kuadër të këtij projekti për çdo territor do të prodhohet një 
paketë 3 elemente në 3 gjuhë, lokale (shqiptare dhe / apo serbo-kroate), angleze 
dhe italiane, të përbërë nga: një guide turistike, një hartë e zonës, një katalog me 
të gjitha itineraret e krijuara. 

Ka përfunduar rehabilitimi  i rrugës së Kalasë “Rozafa”

jeTA KULTUrOe

Një sërë aktivitetesh kulturore të kryera nga Bashkia janë si më poshtë:

21-23 Qershor: Festivali Mbarëkombëtar i këngës për fëmijë 2011

11 Korrik:   Hapja e simpoziumit ndërkombëtar të skulpturave 
   në një nga lulishtet e zonës së pedonales tek Ura e Bunës

18 Qershor: Dita e Liqenit

21 Qershor: Koncerti “Viva la Musica”

12-18 Shtator Anifest Razafa 2011      

19 Tetor   Koncert me rastin e Ditës së Lumturimit të Nënë Terezës

25 Nëntor  Festa Pavarësisë dhe Çlirimit të Atdheut (pjesa artistike)      

                                                                  

Aktivitete të tjera kulturore projektohen në vazhdim dhe mund të themi se 
Shkodra, në përgjithësi, ka një jetë të pasur me evenimente kulturore, përfshirë 
këtu Festivalin e Xhazit dhe Karnavalet e Shkodrës.
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Gjithashtu, në lidhje me këtë drejtim puna e bashkisë është përqëndruar 
edhe tek investimet për ambiente të përshtatshme për zhvillimin e aktiviteteve 
kulturore-artistike , sportive, etj. Kështu për 2011 janë bërë investime për Muzeun 
e Kalasë, Galerinë, Qendrën e Kulturës “P. Gaci”, Bibliotekën, Teatrin dhe Sport 
Klub Vllaznia.

JETA SPORTIVE

Klubi Sportiv Vllaznia është tashmë një traditë e sporteve shqiptare dhe ka 
lënë shenjën e vet në shumë sporte dhe kompeticione. Gjithsesi, përveç faktit 
që KS Vllaznia vazhdon të ekzistojë, nuk mund të thuhet asgjë më tepër në këtë 
drejtim. Mungojnë strategjitë, si qëndrore ashtu dhe lokale, për zhvillim e sportit, 
ndaj mund te themi se këtu kemi të bëjmë me një plagë kombëtare dhe shpresojmë 
që Bashkia e Shkodrës në të ardhmen të investojë më shume dhe me një vizion të 
qartë në këtë aspekt.

Problematika: Sfidat dhe Vështirësitë

Strehimi

Nga 722 të pastrehë që jetojnë në shtëpitë e ish pronarëve në Shkodër, vetëm 
150 prej tyre janë paraqitur për të plotësuar dokumentat si të pastrehë e për të 
përfituar kredi me interes zero. Drejtori i Entit të Banesave Shkodër Lulzim Karini 
deklaroi në një intervistë për TV1 Channel se numri i aplikuesve është tepër i 
ulët. Qytetarët po tregohen neglizhentë në këtë drejtim, pasi dokumentacioni 
që kërkohet është minimal dhe nuk paraqet vështirësi. Shkodra konsiderohet si 
një ndër qytetet me numrin më të madh të pronave të ish-pronarëve që janë të 
zëna si banesa strehimi. Ndërsa interesi paraqitet i ulët tek këto familje që kanë 
zënë këto prona, vetë ish pronarët kanë kërkuar përveç lirimit të pronës edhe 
kompensim për amortizimin e pësuar në këto 20 vite. Drejtues të Entit Kombëtar 
të Banesave thonë se aktualisht qytetarët me anë të projekteve të ndërtimit që ka 
ky institucion, përfitojnë banesa me koston reale të ndërtimit, e cila sipas tyre nuk 
e kalon vlerën 28 mijë lekë për metër katror. 

Sipas një punonjëse të Bashkisë,  vetëm në vitin 2009  ështe ndërtuar një pallat 
me 40 apartamente të cilat kane qenë banesa sociale me kosto të ulët dhe u janë 
shpërndarë  40 familjeve. Ky ngelet dhe rasti i fundit konkret.
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Zhvillimi i biznesit dhe rritja e investimeve

Nuk duket se ka ndonjë plan afatshkurtër konkret për të stimuluar ekonominë 
e qytetit, sidomos në një periudhë të vështirë krize ekomonike në rang vendi dhe 
globi. Edhe pse fushata kundër evazionit fiskal ka sjellur një rritje të numrit të 
bizneseve të rregjistruara, duke rritur edhe të ardhurat fiskale të bashkisë, kjo 
nuk përbën një rritje reale të biznesit. Ndërkohë që investimet në infrastrukture, 
ndonëse rrisnin perspektivën aftagjatë të biznesit, sidomos në aspekin e turizmit, 
ato nuk ndihmojnë dhe ndoshta dëmtojnë mjedisin e biznesit në terma afatshkurtra 
dhe duhen masa, si psh. rishikim i taksave dhe tatimeve lokale, për të zbutur 
impakte të tilla.

Arsimi

Me përjashtim të disa ndërhyrjeve në fasadat dhe ambientet rrethuese të pak 
shkollave, asnjë investim nuk është bërë ose planifikuar për përmirësimin e arsimit 
të të gjitha niveleve, qoftë në aspekt infrastrukturor ashtu dhe në aspekt cilësor.

Integrimi i Grupeve të Margjinalizuara

Në kuadër të projektit “Shtëpia ime” (projekt në vazhdim), shpërndahen 
çerfikatat për pjesëmarrësit në kurse të ndryshme të cilat janë zhvilluar në kuadër 
të këtij projekti të financuar nga Bashkia e Shkodrës dhe Komuna Forli në Itali.  
Qëllimi i këtij projekti i cili ka të përfshirë rreth 67 persona, është marrja e njohurive 
të caktuara në fusha të ndryshme, kryesisht të grave, në mënyrë integrimin e tyre 
në jetën e përditshme, dhe punësimin e 7 personave. 

Duhet të punohet më shumë dhe të planifikohen fonde për mbështetjen 
e shërbimeve për personat e moshuar, popullsinë rome, egjiptiane si dhe për 
mbështetjen e   programeve për të rinjtë për përfshirjen e tyre në proceset 
zhvilluese , vendimmarrëse të qytetit, për ndërgjegjësimin e tyre  në lidhje me 
shëndetin (parandalimin e HIV/AIDS, përdorimit të drogës, pijeve alkoolike, SST, 
etj.), arsimin dhe mundësitë për punësim.

Sfida të tjera

Pothuajse të gjitha projektet e bashkisë përfundohen me muaj vonesë pas 
afatit të përcaktuar. Psh: Ura e re e Bunës mbaroi me një vit vonesë nga afati i 
parashikuar. Mbarimi në kohë i projekteve është i nevojshëm, jo vetëm për shkak 
të kostove dhe përfitimeve që ato sjellin, por edhe për rëndësinë jetike që kane 
disa prej këtyre projekteve. Psh: Ndërtimi në kohë i By-Passit ka një rëndësi jetike 
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për qytetin sepse do të shërbejë edhe si argjinaturë për të mbrojtur Shkodrën 
nga përmbytjet e Liqenit. Siç dihet Shkodra u përmbyt dy herë brenda 2010-ës 
dhe mund të themi se mungesa e reshjeve këtë dimër ka qenë një fat i madh për 
qytetin.

Nevojitet një bashkërendim më i madh me aktorët e tjerë në qytet për 
projektet e ndërmarra. Ndërhyrjet e fundit për pajisjen e rrugëve me kanalizimet 
e nevojshme sipas standardeve moderne, kanë sjellë shpeshherë prishjen e 
infrastrukturës nëntokësore të kompanive të tjera, si p.sh kabllot e Albtelekomit, 
raportuar disa herë në mediat lokale. Kjo çon në rritje të panevojshme të kostove, 
ndërhyrje shtesë dhe vonesë finale në punime.

Nevojitet një komunikim më transparent me banorët për projektet që 
kryhen në habitatet e tyre. Marrim rastin e raportuar nga TV1 Channel në rrugën 
Gjuhadol, ku ndërtimet për ripërtëritjen e rrugës shkaktuan shqetësime tek 
banorët që pretendonin se nuk ishin të informuar për projektin në  fjalë. Sipas 
tyre nuk kishte asnjë informacion për punën që do të bëhej, kush e zbatonte 
projektin, kush kontrollonte cilësinë e punimeve dhe kush përgjigjej për realizimin 
e këtij projekti.

Në vend të Përfundimeve

Nisur nga sa u tha më sipër, duket se Bashkia Shkodër është angazhuar fuqishëm 
për të ndërtuar një qytet me një infrastrukturë sa moderne dhe efikase, aq edhe 
në respekt të trashëgimisë kulturore që ofron Shkodra. Projektet e shumta për 
t’i kthyer qytetit frymëmarrjen nëpërmjet restaurimit dhe shtimit të zonave të 
gjelbra është për tu përgëzuar. Gjithsesi, ngelet për tu parë se sa cilësore do 
të jenë projektet në fjalë dhe se nga çfarë projektesh të tjera do të pasohen 
për të rritur vlerat e tyre. Bashkisë i nevojitet një transparencë më e madhe me 
qytetarin dhe një bashkërendim veprimesh më efikase me palët e interesuara. Për 
tu përgëzuar është gjithashtu fakti i bashkëpunimit të Bashkisë me një numër të 
madh organizmash evropiane, bashkëpunime këto që duket se po realizohen në 
projekte konkrete. Një angazhim më i thellë kërkohet, ndërkohë, në problemet 
sociale kundrejt të pastrehëve, shtresave të margjinalizuara, në zhvillimin e biznesit 
dhe në arsimi.
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3.3. BASHKIA DURRËS

3.3.1. Informacion i Përgjithshëm

Në zgjedhjet vendore te 8 Majit 23011 për postin e Kryetarit te Bashkisë 
Durrës ishin 2 kandidatura Z. Vangjush Dako përfaqësues i Aleancës për të 
Ardhmen, dhe Z. Ferdinand Xhaferri përfaqësues i Aleancës për Qytetarin. 
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si fitues për postin e Kryetarit të Bashkisë shpalli 
kandidatin e “Aleancës për të Ardhmen”, Z. Vangjush Dako me 3583 vota më 
shumë se kandidati tjetër.

Me Vendimin e KQZ Nr.1153, datë 24.06.2011 kemi sanksionimin e Këshillit 
Bashkiak të Durrësit i përbërë nga 45 këshilltarë nga të cilët 40% i përkasin Partisë 
Socialiste të Shqipërisë, 31.1%  Partisë Demokratike, 8.9% Lëvizjes Socialiste për 
Integrim, 8.9 % Partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet, 4.4% Partisë Republikane, 2.2 
% Partisë Demokristiane, 2.2 % Partia Socialiste e Vërtetë 91.  

Nga 45 këshilltarë kemi 11 këshilltare femra (24.4 %).

Kryetar i Këshillit Bashkiak të Durrësit zgjidhet Z. Indrit Hamiti  dhe Nënkryetar  
Z. Edmond Rubiku.

3.3.2. Premtimet elektorale

Në zgjedhjet vendore të 8 Majit 2011 kandidati për kryetar bashkie Z. Vangjush 
Dako u paraqitet para elektoratit me një platformë 4-vjeçare të mbështetur në 7 
drejtime kryesore:

1) Planifikimi urban. Synimet kryesore: 
a) Rigjenerimi urban i zonës së Shkozetit; 
b)  Rigjenerimi urban i zonës së ‘’Durrësit të Ri’’ (ish-Kënetës); 
c)  Rikuperimi dhe rrjetëzimi i qendrës historike të qytetit.; 
d)  Integrimi i zonave të reja rezidenciale me zonat e vjetra në Porto 

Romano; 
e)  Studim fizibiliteti dhe rehabilitim urban i zonës së plazhit. 
f)  Zona bregdetare mes Portit dhe Kavajës; g) Rikualifikim i zonës pranë 

Portit; 
h) Rinovimi dhe rivitalizimi i zonës ekzistuese të vjetruar të portit 

tregtar,
i)  terminali i autobusëve dhe stacioni hekurudhor;
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2) Infrastruktura. Vizioni në infrastrukturë për katër vitet e ardhshme 
konsiston në vazhdimin e investimeve për përmirësimin e jetës së çdo 
qytetari duke synuar përfshirjen e tyre në vendimmarrje si dhe duke rritur 
facilitetet në qytet. Një pjesë e projekteve që do të zhvillohen këto 4 vite 
do të jenë: 
a)  ripërtëritja e rrugëve brenda Bashkisë; 
b)  Programi për mirëmbajtjen e rrugëve kryesore të qytetit; 
c)  zhvillimi i një sistemi intermodal transporti; 
d)  përmirësimi i transportit ekzistues dhe fillimi strukturave të reja; 
e)  përmirësimi i akseve dhe shëtitoreve; 
f)  realizimi akseve në zonën Industriale; 
g)   ndërtimi i 19 rrugëve të reja për zonën e Durrësit të Ri (ish-Këneta); 
h) Një rrjet i ri kanalizimesh dhe ujësjellësi për zonën e ish-kënetës; 
i)  ndërtimi i rrugës së re “ish - Dogana e tokës Shkozet – Frigoriferi”; 
j)  mbyllja e kanalit të ujërave te larta ne plazh dhe kthimi i këtij kanali në 

një rrugë; 
k)  ndërtimi i rrugës“ Mars 91” paralel me murin e Portit; 
l) rrugë të reja dhe Rikonstruksioni i rrugëve ekzistuese (të brendshme 

të plazhit) rrugë të cilat lidhin zonat e banuara të plazhit me rrugët 
kryesore Unazën – dhe Ura Dajlanit –Plepa; 

m)  vazhdimi i fazës të dytë dhe të tretë të projektit të zemrës të qytetit 
do të “Rivitalizim i Sheshit Liria”;

n)  rikonstruksion i sistemit të ujërave të shiut në qytet; 
p)  programi i Veprimit për Transportin Publik; 
q)  plani lokal për transportin e pamotorizuar; 
r)  rrjeti i korsive për biçikleta

3) Mjedisi. Synimet kryesore: 
a)  lehtësimi i efekteve urbane dhe mjedisore; 
b)  projekt i monitorimit të ndotjes së ajrit dhe mjedisit; 
c)  mbrojtja e peizazheve; 
d)  gjelbërimi i kopshteve qendrave të edukimit ndërtesave publike. 
e)  ripërtëritjen e mjedisit në Porto Romano; 
f)  promovim i programit për lehtësimin e efekteve që rrjedhin nga parku 

industrial dhe energjetik; 
g)  menaxhimit të mbetjeve bashkiake;

4) Zhvillimi ekonomik lokal. Synimet kryesore: 
a) vazhdimi i Projektit: “Të Bësh Biznes Platformë e Integrimit të Qytetit 

me Portin; 
b) MARINA, promotor i zhvillimit lokal; Zhvillimi i Zonës së Shkozetit; 



42

“100 ditët e para të pushtetit: përgjegjësi politike përmes transparencës dhe llogaridhënies ndaj komunitetit”

c)  mbështetje Ndërmarrjeve të Vogla e të Mesme (NVM) 
d)  hapësira tregtare; 
e)  teknologjia e informacionit në shërbim të biznesit; 
f)  Inkubatorët e biznesit; 
g)  integrimi i zonës industriale me atë urbane; 
h)  koordinimi me autoritetet portale;

5) Turizmi, kultura, sporti. Synimet kryesore: 
a)  Vazhdimësia e krijimit të guidave turistike për trashëgiminë arkeologjike, 

etnografike, dhe kulturore të qytetit të Durrësit; 
b)  Rritja e mundësive të financimit për projektet për Turizmin (projekte 

si: “Vija e Kaltër“ e Durrësit, projekti i ndërtimit te pishinave, Projekti 
TUR.GRATE, Projekti ADRIMOB); 

c)   Plazhi i Currilave; 
d)  Promovimi i një programi të kujdesshëm për mbrojtjen në zonën 

arkeologjike në Porto Romano; 
e)  Promovimi i një restaurimi ripërtëritës të amfiteatrit roman dhe zonave 

të tjera të rëndësishme romake; 
f)  Zbatimi i ruajtjes të kritereve urbane që aplikohet në Qendrën Historike 

nga Plani i Ruajtjes; 
g)  Rikonstruksioni i Kompleksit Sportiv të Pishinave te qytetit .

6) Kujdesi social. Synimet kryesore: 
a)  Zvogëlimi i nivelit të varfërisë; 
b)  Reduktimi i numrit të të pastrehëve; 
c)  Zgjerimi i shërbimeve sociale për grupet në nevojë (fëmijët dhe gratë 

e dhunuara e të trafikuara, PAK, mosha e tretë, të rinjtë, etj); 
d)  Rritja e mundësive për punësim të grupeve vulnerabël;

7) Arsimi. Synimet kryesore: Rikonstruksioni dhe ndërtimi i institucioneve 
arsimore si: 2 shkolla te reja te ciklit 9 – vjeçar në qytet,  3 çerdhe 
dhe 3 kopshte me ushqim, ne Plazh, Durrësin e Ri (ish- Kënetës) dhe 
Spitale.  Ndërtimi i një shkolle të mesme në Durrësin e Ri (ish –këneta). 
Rikonstruksioni  i dy shkollave në qytet, Marie Kaculini dhe Jusuf Puka.

3.3.3. Realizimet e premtimeve gjatë 100 ditëve 
      të para të qeverisjes vendore

Durrësi duke qenë një nga qytetet turistike të vendit tone , premtimet elektorale 
dhe programet dhe politikat e ndërmarra edhe gjatë qeverisjes vendore të dalë 
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nga zgjedhjet e 2011 janë më shumë të fokusuara ne zhvillimin dhe konsolidimin e 
ekonomisë, urbanistikës,  infrastrukturës së këtij qyteti duke e bërë një faktor të 
rëndësishëm në promovimin e një turizmi cilësor dhe bashkëkohor.

Planifikimi urban

Rikuperimi dhe rrjetëzimi i qendrës historike të qytetit nënkupton realizimin 
e projekteve në fusha të ndryshme si ajo urbane, mjedisore, infrastruktura, 
kanalizimet, etj. Projekti kryesor për rivitalizimin e qendrës historike të qytetit 
është ai i realizimit të Sheshit “Iliria” në një koncept të ri, ku evidentohen dhe 
ruhen vlerat historike që përmban kjo zonë. Projekti i sheshit është ndarë në 3 
faza, ku sipas parashikimeve ka mbaruar faza e I–rë, Galeria e Arteve te Qytetit. 
Në vazhdim, do të procedohet me zbatimin e fazës së dytë dhe më tej, finalizimi 
i tij me fazën e fundit.

Nga ana e Bashkisë së Durrësit në bashkëpunim me Inspektorët e Ndërtimit 
është punuar për  prishjen e objekteve pa leje të ndërtuara në qytetin e Durrësit 
gjatë periudhës transitore të zgjedhjeve lokale, ku deri në shtator nga këto 
dy institucione ishin evidentuar rreth 200 ndërtime pa leje kryesisht shtesa 
objektesh.13) 

Miratimi i buxhetit të Bashkisë së Durrësit , me vendim të KB Nr.11. i hapi  
rrugë një investimi të rëndësishëm siç është rikonstruksioni i bulevardit  “Dyrrah”, 
në vijim të fazës së parë të sheshit “Azem Hajdari”, e duke vijuar me fazën e 
dytë të punimeve në Rivitalizimin e sheshit kryesor të qytetit “Liria”. Faza e dytë 
përfshin punime në një gjatësi prej 500 metra linear, me vlerë 130 milionë lekë 
të reja dhe parashikon rikonstruksionin total të bulevardit zgjerimin e trotuareve 
dhe largimin e parkingjeve. Punimet përfshijë gjatësinë e rrugës 320 metra linearë, 
në këtë fazë, zgjerimin e rrugës deri në 19,5 metra, shtrimin me gurë të vegjël 
dekorativë me thellësi 10cm, rezistentë ndaj qarkullimit të makinave, ndriçimin 
në parametra të lartë dhe vendosjen e stolave ndriçues. E veçanta e këtij projekti 
është se largon përfundimisht parkimin e automjeteve në rrugë. Ndërkaq punimet 
brenda një kohe të shkurtër priten të nisin në sheshin qendror “Liria”, i cili është 
edhe simboli i qytetarëve durrsakë. Në fazën e dytë janë parashikuar rreth 1 
milionë Euro dhe punimet përfshijnë të gjithë sheshin me rrjetin nëntokësor dhe 
mbitokësor, ashtu siç është parashikuar në projektin për rivitalizimin e qendrës së 
qytetit të projektit fitues

13. Marrë nga gazeta Telegraf, datë 06.09.2011
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Infrastruktura

Në muajt e parë të mandatit të dytë  vëmendja është përqendruar në 
infrastrukturën rrugore. 

Në lidhje me përmirësimin e akseve dhe shëtitoreve janë implementuar një 
sërë projektesh urbane dhe mjedisore të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e 
shëtitores bregdetare, shëtitores “Taulantia”. Kjo zonë është me prioritet të lartë 
për bashkinë. Ka mbaruar në 2011 projekti i Rivitalizimit të shëtitores. Në 2012 
parashikohet të vazhdojë projekti në një fazë tjetër me ndërtimin e fushave sportive, 
sistemime të terrenit të jashtëm dhe shtimin e sipërfaqeve të gjelbërimit

Për rehabilitimin e  hapësirave ndërmjet pallateve kanë përfunduar punimet në 
zonat e mëposhtme si në:

• blloqet e pallateve tek hyrja e Durrësit

• bllokun e pallateve në Lagjen 5

• bllokun e pallateve në rrugën K. Kazanxhi dhe mbreti Gent

• bllokun e pallateve prapa Qendrës tregtare Blu Star

• bllokun e pallateve përballe Spitalit

Për sa i përket rikonstruksionit të infrastrukturës rrugore  kanë përfunduar 
punimet:

• për rehabilitimin e shëtitores bregdetare nga Hotel Ani-Hotel Aragosta

• në rrugën lidhëse Glaukia – Shinovlash

• në  objektet e emergjencës për rehabilitimin e gjendjes në ato zona që u 
përmbyten nga reshjet e nëntor- dhjetorit 2010

Për vitin 2011 ishte parashikuar fillimi i punimeve të lotit të I-rë për ndërtimin 
e “Rrugës së re paralel me murin rrethues të Portit” me vlerë 56.794.500 lekë. Por 
nuk ka filluar akoma për shkak të mos lëshimit të sheshit për fillimin e punimeve 
dhe mosmarrëveshjeve institucionale.

Vazhdon rikonstruksion i bulevardit kryesor me fond limit 148.998.400 lekë. 
Financimi do të jetë i shtrirë në 2 vite kur për vitin 2011 financimi është planifikuar 
në vlerën 73.301.823 lekë. 

Drejt përfundimit janë edhe punimet për rehabilitimin e Sheshit tek stacioni i 
trenit me vlerë totale 142.125.600 lekë , ku parashikohet sistemimi i autobusëve 
të linjave ndërqytetëse, që nisen çdo ditë drejt 20 destinacioneve të ndryshme 
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në të gjithë vendin. Sheshi para stacionit hekurudhor në Durrës do të shërbejë 
së shpejti si pikënisjeje dhe mbërritjeje për të gjithë udhëtarët që preferojnë të 
shfrytëzojnë udhëtimin automobilistik, hekurudhor dhe atë detar,  i cili është 
emërtuar me emrin “26 nëntori” në nderim të së njëjtës datë të viti 1912 kur 
patriotët durrsakë ngritën flamurin e pavarësisë në qytetin bregdetar.14)

Bashkia e Durrësit është partnere në projekte ndërkombëtare të cilat 
trajtojnë marrëdhënien e Portit me qytetin si dhe marrëdhënien e Portit Durrës 
me Porte të tjera të Rajonit të Adriatikut (ADRIMOB). Projektet janë parashikuar 
të zhvillohen në 3 vjet. Kanë filluar në 2011 dhe do të përfundojnë në 2013.

Mjedisi

Në lidhje me mjedisin sipas burimeve të bashkisë së Durrësit sipërfaqet e 
gjelbra janë rritur ndjeshëm me 40 % në qytet dhe gjatë mandatit të ri të qeverisjes 
vendore synohet dyfishimi i këtyre sipërfaqeve, zhvillimi i hapësirave të gjelbëruara, 
dhe përmirësim në  mbledhjen e mbeturinave. Aktualisht për pastrimin e qytetit 
bashkia ka blerë edhe rreth 200 kazanë të rinj plastike dhe dy makinat përkatëse 
për mbledhjen e mbeturinave. 

Bashkia e Durrësit është kundër projekteve shkatërruese mjedisore, shkak 
mungesa e një industrie moderne. Në këtë drejtim kemi prononcimin e bashkisë  
“Jo” importit të plehrave në vendin tonë”  në bashkëpunim edhe me  disa organizata 
joqeveritare mjedisore të grupimit “Eko-lëvizja” dhe qytetarë të Durrësit.

Zhvillimi ekonomik lokal

Info pointet e vendosura një jashtë bashkisë dhe një te Flagship  për nxjerrjen 
e taksave vendore nga bizneset, lehtësojnë procedurat administrative. 

Bashkia e Durrësit ka promovuar projektin “Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet 
zhvillimit të komunitetit”. Ky projekt është financuar nga Qeveria Japoneze, 
nëpërmjet Fondit Japonez për Zhvillim Social (JSDF), me ndihmën e Bankës 
Botërore në Shqipëri dhe implementohet nga Qendra Kombëtare për Studime 
Sociale. Projekti «Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet zhvillimit të komunitetit » shtrihet 
në Bashkinë e Tiranës dhe Durrësit dhe synon të krijojë hapësira punësimi, 
formimi profesional dhe zhvillimi për të rinjtë. Ky është një nga aksionet e pushtetit 
vendor të Bashkisë së Durrësit e ndërmarrë në përputhje me strategjinë lokale, 
për reduktimin e varfërisë dhe përjashtimit social në dy qytetet më të mëdha të 
vendit. Objektivi i kësaj ndërhyrjeje janë të rinjtë në vështirësi ekonomike dhe ata 

14. http://www.hermesnews.org
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me probleme sociale. Programi i projektit zhvillohet në tre komponentë kryesorë: 
Ngritja e kapaciteteve të të rinjve nëpërmjet aftësimit për jetën dhe rritjen e aftësive 
profesionale, vetëpunësimi i të rinjve nëpërmjet mbështetjes financiare në formën 
e mikrogranteve për fillimin e një biznesi, zhvillimi i komunitetit me pjesëmarrjen 
e të rinjve dhe në përputhje me nevojat e tyre sociale, kulturore dhe ekonomike. 
Ky projekt po zbatohet në bashkëpunim të ngushtë me aktorët e tjerë të tregut të 
punës (në Durrës) siç janë: operatorët publikë dhe privatë të ofrimit të shërbimeve 
të formimit profesional, biznesi lokal dhe shoqëria civile. Projekti po zhvillohet për 
një periudhë 3-vjeçare (2010-2013). Kohëzgjatja i jep mundësi këtij projekti, të 
krijojë një model të kontributit të pushtetit vendor në përmirësimin e shërbimeve 
të punësimit dhe formimit profesional në kushtet specifike të zhvillimit të tregut 
të punës të dy qyteteve më të mëdha të vendit, që kanë specifika të zhvillimit 
ekonomik, por edhe të problemeve sociale. Ky projekt është parë me prioritet 
nga Bashkia e Durrësit sepse është shumë i rëndësishëm fuqizimi dhe pjesëmarrja 
e të rinjve në aktivitete që nxisin punësimin dhe vetëpunësimin, promovimi i 
sjelljeve të shëndetshme dhe fuqizimi e një pjesëmarrje aktive në jetën sociale të 
komunitetit. Komponenti kryesor i këtij projekti synon formimin profesional dhe 
aftësimin e të rinjve për tregun e punës. Nga studimet e realizuara në kuadër të 
këtij projekti papunësia e të rinjve në qytet vjen si pasojë e mungesës apo aftësive 
të pakta profesionale, nivelit të ulët të edukimit, dhe mungesës së eksperiencës së 
mëparshme profesionale. Një ndër komponentët e tjerë të projektit është edhe 
zhvillimi I komuniteteve të identifikuara si komunitete me probleme sociale , për 
të rritur aksesin e të rinjve në aktivitete social-kulturore.

Turizmi, kultura, sporti 

Vazhdon zbatimi i  projektit TUR.Grate2 i cili është në kuadër të 2009-
IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme 2007-2013 (Program i 
Bashkëpunimit Ndërkufitar) dhe nxit masat për një turizëm të qëndrueshëm në 
qytetin e Durrësit. Projekti ka filluar në shkurt të vitit 2011 dhe përfundon në 
janar të vitit 2014 dhe buxheti total i këtij projekti është 2 milion e 500 mijë euro 
që janë një fond i BE ku Bashkia e Durrësit përfiton një fond prej 220 mijë euro 
që do të shkojnë në drejtim të promovimit dhe zhvillimit të turizmit në Durrës në 
kuadër të këtij projekti.

Edhe në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak të Durrësit për vitin 2011, 
nuk është zgjidhur problemi i miratimit të këshillit kulturor organ, i cili miraton të 
gjitha projektet kulturore në Durrës.
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Kujdesi social

Puna  e Bashkisë së Durrësit gjatë mandatit të ri në lidhje me drejtimin e 
kujdesit social është e përqendruar në: 

Ofrimin e ndihmës ekonomike për familje me të ardhura të pamjaftueshëm që 
përfshin ndihmat ekonomike për familjet ne nevoje dhe te papuna; dhe programin 
e punës komunitare; 

Ofrimin e shërbimeve për kategoritë në nevojë nëpërmjet referimit të rasteve në 
organizata dhe qendra që ofrojnë shërbime për:fëmijë të rrugës, fëmijë jetimë, 
gra të dhunuara, të divorcuara, të moshuar, të rinj në risk. Vlerësimin e familjes 
kujdestare dhe fëmijës që vendoset nën kujdestari. Vlerësimin e familjes që merr 
në kujdestari persona me aftësi të kufizuar. Krijimin e lehtësirave gjithëpërfshirëse 
për fëmijët me aftësi të kufizuar në procesin e integrimit të tyre në kopshte dhe 
çerdhe. Disbalancat në statusin shoqëror dhe social të kategorive në risk të 
komunitetit duke rritur ndjeshmërinë e gjithsecilit nga ne, për të kontribuar në 
mënyrë direkte dhe indirekte në adresimin e problemeve për këto kategori. 

Njësia për mbrojtjen e Fëmijëve 

Programi i barazisë gjinore për mbrojtjen e grave të dhunuara.

Në këtë drejtim me vendim të Këshillit Bashkiak të Durrësit15) kemi zbatimin 
e marrëveshjes për zbatimin e SKBGJ/DHF. Në kuadër të 16 Ditëve të Aktivizimit 
kundër Dhunës ndaj Grave, 25 nëntor – 10 dhjetor 2011, dhe projektit “Për 
Krijimin e një sistemi të Reagimit të Koordinuar kundër Dhunës në Familje në 
Durrës”, që Bashkia e Durrësit  implementoi me mbështetje nga UNDP, u realizuan 
aktivitete sensibilizuese dhe ndërgjëgjësuese si: 

a)  Seminari “Njohje me ligjin për dhunën në familje” në shkollën e mesme  
dhe  në Fakultetin  Ekonomik te Universitetit  “A.Moisiu” ,  si dhe informim 
se cilat ishin hallkat që duhet të ndiqen për referimin e rasteve të dhunës 
në familje; 

b)  zhvillimi i Forumit të Gruas për qytetin e Durrësit me temë “Familje pa 
Dhunë-Shoqëri në Paqe” më përfaqësues të institucioneve qendrore, 
vendore, shoqërisë civile.

Pranë Bashkisë Durrës tashmë figuron i instaluar Sistemi Elektronik i hedhjes 
së të dhënave për rastet e dhunës në familje. Në këtë sistem janë të pasqyruara 
rastet e paraqitura nga Qendra Komunitare, UM dhe UMM që komunikohen në 
mënyrë periodike nga Gjykata e Shkallës së Parë Durrës.

15. Vendimi Nr. 24 i KB të Durrësit për “Zbatimi i Marrëveshjes Nr. Prot.2281, datë 20.05.2011 për Zbatimin 
e Strategjisë Kombëtare për barazinë Gjinore dhe Dhunën në familje.
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Strehimi social

Në politikat sociale të bashkisë së qytetit të Durrësit strehimi i qytetarëve 
zë një vend të veçantë dhe me vëmendje maksimale. Bashkia e Durrësit që në 
fillim të punës së saj ka qenë e angazhuar fuqimisht në një prej çështjeve shumë 
të rëndësishme që ka të bëjë me strehimin e familjeve të pastreha dhe atyre 
në nevojë. Në lidhje me këtë kemi zbatimin e Projektit “Ndërtimi i Banesave 
Sociale“, financuar me kredi (CEB) dhe nga të ardhurat e Bashkisë, i cili ka të bëjë 
me ndërtimin e apartamenteve sociale me qira me kosto të ulët. Ky projekt do 
të mundësojë zbutjen e problemit të strehimit tek shtresat e varfra të shoqërisë 
në qytetin e Durrësit. Në buxhetin e saj për vitin 2011, Bashkia e Durrësit do të 
kontribuojë me 110,8 milion lekë për realizimin e projektit . Në kuadrin e këtij 
projekti ka nisur puna për ndërtimin e 343 apartamenteve për të pastrehët dhe nga 
këto kanë përfunduar 120 apartamentet e parë. Ndarja e këtyre apartamenteve 
është një vendim shumë i vështirë i lidhur me numrin e lartë të të pastrehëve të 
regjistruar në Bashki ku mendohet që numri i kërkesave arrin në 3000 nga familjet 
e pastreha dhe 800 prej tyre i përkasin kategorisë së ish-pronarëve (që jetojnë në 
shtëpi ish-pronarësh).

Gjithashtu në lidhje me lëvrimin e fondit për ndërtimin e rreth 200 
apartamenteve të tjera sociale ka problem për shkak të mos zgjidhjes së 
administrimit të banesave sociale të përfunduara. Në mbledhjen e  fundit të KB të 
Durrësit  është miratuar lista me  108 familje që përfitojnë kredi të butë nga shteti, 
por ka patur shumë debate në lidhje me miratimin 3 kujdestarëve për mbledhjen 
e qerasë dhe kujdesin për 126 banesat sociale, ende të pashpërndara.  “Nëse nuk 
do të miratohet kjo pikë bashkia rrezikon përfitimin e investimit të fazës së dytë për 
ndërtimin e 200 apartamenteve sociale”- shprehet nënkryetari i bashkisë Z. Çela16).

Në bazë të Marrëveshjes së huasë mes Qeverisë së përfaqësuar nga Ministria 
e Financës dhe Bashkisë së Durrësit në cilësinë e huamarrësit të nënshkruar  
në  datën 13 shkurt 2008, parashikohet që të ketë një kujdestar, një jurist, një 
ekonomist dhe një përgjegjës për çdo 50 apartamente. Kjo administratë e vogël 
nuk do të marrë asnjë fond nga bashkia apo buxheti i shtetit, por ata do të paguhen 
në sajë të vjeljes së qerasë së banesës. Çështja ka mbetur pezull dhe pritet që ti 
jepet zgjidhje nga ana e Prefekturës. 

Arsimi

Për sa i takon arsimit puna  e Bashkisë së Durrësit gjatë mandatit të ri është 
përqëndruar në vazhdimësinë e investimeve në infrastrukturën arsimore. Në këtë 

16. Gazeta Telegraf, “Këshilli Bashkiak, LSI bashkon votat me PS-në, dështon mbledhja”, 22 Dhjetor 2012
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kuadër është ndërtuar shkolla ‘B.Curri”, është ndërtuar 1 shkollë në Shkozet dhe 
shkolla “7 Marsi”, Në zonën ë  kënetës nisën punimet për ndërtimin e një shkolle 
të mesme duke iu përgjigjur kërkesave në rritje të komunitetit të asaj zone për 
shkak të mbipopullimit.

Vështirësitë dhe sfidat

Edhe me fillimin e qeverisjes vendore të dalë nga zgjedhjet e 8 majit në Bashkinë 
Durrës vazhdon situata konfliktuale midis pushtetit vendor dhe atij qendror  dhe 
veçanërisht ndërmjet bashkisë që drejtohet nga opozita dhe organit të saj drejtues 
Këshillit Bashkiak ku shumicën e përbën e djathta. 

Kjo ka sjellë zvarritje të mbledhjeve bashkiake si dhe vonesa në marrjen 
e vendimeve të nevojshme për zhvillimin e qytetit nga të gjitha pikëpamjet: 
infrastrukturore, ekonomike, sociale, arsimore, por edhe në mbështetje të 
qytetarëve dhe konkretisht në:

• Miratimin e  buxhetit të Bashkisë së Durrësit që nga Marsi 2011 duke 
vazhduar edhe gjatë mandatit të dytë duke vënë në rrezik te realizimit 
të investimeve të rëndësishme për qytetin e Durrësit. Buxheti së fundi 
miratohet nga KB i ri në mbledhjen e tretë të tij17), 29 shtator 2011.

• Gjatë një komunikimi të hapur me publikun, kryebashkiaku Vangjush Dako 
deklaroi se bllokimi prej afro një viti i veprimtarisë së KRRT-së së Durrësit 

17. Vendimi Nr. 11, datë 29.09.2011 “Për miratimin e realizimit te Buxhetit të Bashkisë Durrës të vitit 2010 
dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Durrës të vitit 2011”

Zyra e Transparencës Qytetare Durrës ka reaguar  përmes një deklarate për 
vonesat serioze në miratimin e buxhetit të bashkisë për vitin 2011.
“Miratimi i buxhet është përgjegjësi dhe detyrim ligjor për Këshillin Bashkiak. 
Këshilli Bashkiak i Durrësit nuk duhet të humbasë asnjë minutë më tepër për 
të kryer detyrën e tij parësore si  parlament i qytetit, që është pikërisht kalimi 
i buxhetit.  
Buxheti përbën elementin më të rëndësishëm në përpjekjet e gjithë banorëve të 
Durrësit, qofshin këta pushtetarë lokalë apo njerëz të thjeshtë, për të patur 
një qytet më të mirë, shërbime publike më të mira, mundësi më të gjera për 
zhvillimin e tij ekonomik, mjedis më të pastër, etj. Kandidatët në zgjedhjet e 8 
majit premtuan një qytet më të mirë, dhe qytetarët durrësak votuan pikërisht 
për një qytet më të mirë. Buxheti është mjeti që i bën këto premtime të prekshme. 
Pa buxhet ato janë thjesht premtime në erë.”  9 shtator 2011
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i ka kushtuar buxhetit rreth 70% më pak të ardhura që realizohen nga lejet 
për ndërtimet e reja dhe një përqindëshi i infrastrukturës. Bllokimi i KRRT-
së së Bashkisë për pothuajse një vit ka sjellë mungesën e ndërtimeve e për 
pasojë edhe mungesën e kësaj takse, që i ka shkaktuar një dëm të madh 
buxhetit të bashkisë. Nga kjo taksë pritej që bashkia të fuste në arkën e saj 
deri në 490 milionë lekë, por meqenëse KRRT ka qenë e bllokuar, është 
arkëtuar vetëm 32% të kësaj shume.

• Zvarritjen e shpërndarjes së 120 apartamenteve të përfunduara dhe të 
çeljes së fazës së dytë për ndërtimin e 240 apartamenteve të tjera. Kjo 
për shkak të moszgjidhjes së problemit të menaxhimit të  apartamenteve 
të ndërtuara me fondet e Ministrisë së Financës dhe Bashkisë së Durrësit, 
apartamente të cilat u jepen përfituesve kundrejt likuidimit të përmuajshëm 
të një qiraje, duke u bërë pengesë në zhbllokimin e fondit tjetër për banesat 
sociale.

• Miratimin e projektvendimit për miratimin e kredisë së butë për strehim 
për 100 familje që presin nga Këshilli Bashkiak.

Gjithashtu ka zvarritje edhe si rezultat i mosmarrëveshjeve ndërmjet 
institucioneve të ndryshme ne nivel vendor dhe qendror duke sjellë mos realizim 
të projekteve të miratuara për tu realizuar si p.sh. Ndërtimi i “Rrugës së re paralel 
me murin rrethues të Portit” me vlerë 56.794.500 lekë ku fillimi i punimeve të lotit 
të I-rë ishte parashikuar të  fillonte në vitin 2011 por që aktualisht punimet janë 
bllokuar. Kjo rrugë  konsiderohet si një zgjidhje mjaft funksionale për lehtësimin 
e trafikut të rënduar të qytetit bregdetar dhe njëkohësisht rritjen e nivelit të 
sigurisë në port, pasi shkurton distancën mes shëtitores bregdetare dhe hyrjes së 
Durrësit. Si problem është ngritur herë pas here nevoja e një marrëveshjeje mes 
bashkisë dhe Hekurudhës Shqiptare, që ka në pronësi një pjesë të territorit ku 
kalon gjurma e rrugës.

Në lidhje me projektet mbi infrastrukturën dhe urbanistikën është shumë e 
rëndësishme cilësia e punimeve  dhe afatet për realizimin e tyre duke ditur që 
janë projekte jetike për komunitetin dhe zhvillimin e zonës si dhe kanë ndikimet e 
tyre në buxhetin e bashkisë. Duhet të evitohen ripunimet për shkak të cilësisë jo 
të mirë në zona ku është ndërhyrë më parë duke sjellë shpenzime të tepërta siç 
është rasti i ripunimeve në rrugën “Tregtare” të Durrësit ku pllakat që i kushtuan 
bashkisë 760 milionë lekë 4 vjet më parë  u zëvendësuan me asfalt18). Investimi i 
mëparshëm me pllaka cilësore në çmim, po jo në jetëgjatësi synoi t’i japë qytetit 
një imazh të ri, në një prej rrugëve më të frekuentuara nga vendasit dhe turistët. 

18. Gazeta “Telegraf”, datë 18.12.2011
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Në lidhje me zhvillimi i biznesit dhe rritja e investimeve duket se nuk ka 
ndonjë plan afatshkurtër konkret për të stimuluar ekonominë e qytetit, sidomos 
në një periudhë të vështirë krize ekonomike në nivel kombëtar dhe global. Edhe 
pse fushata kundër evazionit fiskal ka sjellë një rritje të numrit të bizneseve të 
regjistruara, duke rritur edhe të ardhurat fiskale të bashkisë, kjo nuk përbën një 
rritje reale të biznesit. Megjithëse investimet në infrastrukturë rrisnin perspektivën 
afatgjatë të biznesit, është e nevojshme të ndërmerren iniciativa për nxitjen e 
biznesit, për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet bashkisë dhe aktorëve të biznesit, 
Dhomës së Tregtisë etj.  si dhe nxitjen e investimeve të huaja në këtë qytet.

Për sa i përket arsimit me përjashtim të disa ndërhyrjeve në fasadat dhe 
ambientet rrethuese të pak shkollave, asnjë investim nuk është bërë ose planifikuar 
për përmirësimin e arsimit të të gjitha niveleve, qoftë në aspekt infrastrukturor 
ashtu dhe në aspekt cilësor. 

3.4.  BASHKIA BERAT

3.4.1. Informacion i përgjithshëm 

Në zgjedhjet e 8 majit 2011 qytetarët e Beratit kishin para tyre dy alternativa. 
Zgjedhja e koalicionit të majtë “Aleanca për të ardhmen” ishte kryetari aktual 
socialist i bashkisë Fadil Nasufi, i cili kishte konsumuar 2 mandate dhe konkurronte 
për të tretin. Zgjedhja e koalicionit “Aleanca për qytetarin” ishte Ilir Decolli, një 
aktivist i Partisë Demokratike me profesion mjek. Sipas rezulateve zyrtare të 
KQZ, Fadil Nasufi ishte fitues i këtyre zgjedhjeve me një diferencë prej 1049 
votash. Pjesëmarrja në votime ishte rreth 43 %. 19)

Gjatë fushatës që i kishte paraprirë 8 majit, Fadil Nasufi kishte konkurruar me 
një platformë bazuar mbi arritjet dhe sukseset e mandateve të mëparshme por dhe 
plane për projekte të reja. Fushata e tij ishte më e strukturuar dhe aksioni mediatik 
më i sistemuar me botimin e një gazete të posaçme lokale “Berati millenium.” 
Gjithashtu një risi pozitive ishte dhe fakti se kandidati ishte I hapur për komunikim 
me zgjedhësit edhe përmes platformave popullore si faqja në rrjetin Facebook ku 

19. www.cec.org.al
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pati aktivitet intensiv të pyetjeve komenteve dhe përshëndetjeve nga zgjedhësit 
por dhe kundërshtarët politikë.

Ndërkohë koalicioni tjetër përdori më shumë mediat vizive lokale si TV Glob 
dhe Onufri. Kandidati Ilir Deçolli konkurroi më një platformë e cila përmbante 
ndryshime, mbështetje për jetën kulturore sportive dhe çfarë është më e 
rëndësishmja: mbështetje më të madhe nga qeveria qendrore.  

Këshilli Bashkiak i Beratit mori gjithashtu më së shumti një votë të majtë: 18 
anëtarë nga koalicioni i majtë (12 anëtarë nga PS) dhe 17 nga koalicioni i djathtë 
(8 nga PD, 5 nga LSI, 1 nga PR). Kryetare e Këshillit u zgjodh Valbona Zylyftari, 
përfaqësuese e Partisë Socialiste. 

3.4.2. Premtimet elektorale20) 

Platforma e premtimeve të kandidatit fitues për bashkinë e Beratit ishte e 
përqendruar në disa fusha kyçe për qytetin. Në krye të listës qëndronin premtimet 
për infrastrukturën dhe urbanizimin. Kështu Fadil Nasufi premtoi për 4 vitet e 
ardhshme:

• mundësimin e  realizimit të projekteve rajonale e kombëtare për ndërtimin 
e Korridorit të Boshtit të Jugut për rrugën Berat-Lushnjë, Berat-Fier për 
ndërtimin e Unazës së qytetit, për ndërtimin e Bulevardit Kryesor dhe 
të Sheshit Qendror te qytetit si dhe për ta kthyer Beratin në një kantier 
investimesh në gjithë territorin administrativ në qendër e në periferi në të 
15 lagjet dhe në çdo bllok banimi.

• financimin për rikonstruksionin e sheshit para stadiumit Tomorri së bashku 
me Bulevardin e Lagjes 30 Vjetori.”

• rikonfigurimin i bulevardit “Republika”, të sheshit qëndror të qytetit 
,axhensisë si edhe trajtimin e rrjetit rrugor dhe infrastrukturës nëntokësore 
në shëtitoren Osumi si dhe të rrugës Antipatrea (nga sheshi i axhensise 
deri tek merkatoja e qytetit).”

• rikompozimin nga pikëpamja arkitektonike  duke  trajtuar veshjen me pllaka 
guri te shëtitores;  krijimin e nje segmenti pedonal ku ndërthuren hapësirat 
e gjelbërta të lulishtes qendrore të qytetit me bulevardin; krijimin e pikave 

20. Material i marrë nga http://www.bashkia-berat.net/, si dhe nga faqja e fushatës së Fadil Nasufit në rrjetin 
social Facebook gjatë kohës që ishte aktive. Pas zgjedhjeve kjo faqe u bë e paaksesueshme në Facebook.
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rekreative përgjatë bulevardit duke konceptuar në një plan të rafshët gjithë 
pjesët e trotuarëve aktuale përgjatë tij. Aksi i bulevardit ka si sfond pamjen 
kryesore të Mangalemit duke nxjerrë më në pah pamjen e mrekullueshme 
që propozon ky ansambël arkitektonik me vlera unikale.”

• ndërtimin e unazës, si dhe ndërtimi i dy terminaleve në hyrje dhe në dalje 
te qytetit.

• spostimin e tubacionit të ujit të pijshëm në varrezat “Burdullias”. Sistemim i 
hapësires urbane pranë ish-stadiumit të vjetër – ALUIZNI. Rikonstruksion 
i murit rrethues në varrezat “Suelas”. 

• Investime për shërbimin publik të gjelbërimit: blerje motokorrëse; ndërtim 
elementesh arkitektonik në lagjen “Çlirim”; rikonstruksion trotuari 
(përballë Drejtorisë së parkut-Albtelekom-Kisha). Sistemim i hapësirës 
urbane në lagjen”Çlirim “ pranë shkollës “MAV”Pjesor. Ndërtim lulishte 
në lagjen “Barrikadë”.”

• Shtresën asfaltike të rrugës Antipatrea në segmentet Axhensi – Merkato 
dhe Gjykata e rrethit – Spitali rajonal duke asfaltuar rreth 11 340 m2 asfalt. 
Rikonstruksion i trotuarëve me pllaka guri  të qendrës nga sheshi përballë 
Drejtorisë së Parkut – Albtelekomit me sipërfaqe rreth 500 m2. Sistemim i 
hapësirave urbane pranë stadiumit të vjetër duke rikonstruktuar rrethimin 
e fushës,duke shtruar me asfalt pjesën lindore të saj për një sipërfaqe rreth 
520 m2 asfalt dhe 260 m2 pllaka trotuari,duke parashikuar ndriçimin në 
njërin krah të rrugës. Rikonstruksioni i trotuarëve në krahun e djathtë të 
rrugës nga Gjykata – përballë Karburatit “Merko”.”

Përsa i përket ambicieve mjedisore premtimet ishin më afatgjata ku prioritet 
mertte “krijimi dhe financimi i një landfill-i të ri për mbetjet urbane.”

Duke pasur parasysh potencialin e jashtëzakonshëm turistik të qytetit, Nasufi 
premtoi  se turizmi do të ishte shtylla ku do përqendrohej “Plani Strategjik për 
Zhvillimin Social dhe Ekonomik 2010-2020”i Beratit. Një iniciativë tjetër konkrete 
ishte “Restaurimi i shtëpive historike në zonat e vjetra” për tju dhënë mundësinë 
qytetarëve të zhvillojnë turizmin familjar.” 
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3.4.3. Zbatimi i Premtimeve 

Lista e projekteve të zbatuara nga Bashkia Berat në 2011:21) 
• Spostim tubacioni në varrezat Burdullias Berat 
• Rikonstruksioni i trotuarit “ATK-Kthesa e spitalit,
•  Sistemimi i hapësirave urbane pranë ish stadiumit të vjetër (Rruga në 

anën lindore dhe rrethimi i fushës) 
• Ndërtimi i tregut industrial Berat 
• Ndërtim muri rrethues në varrezat “Suelas,, Ndërtim lulishte në 

lagjen “Barrikadë”
•  Rikonstruksini i trotuarit përballë drejtorisë së parkut të autobuzave 

Albtelekom-kisha
• Rehabilitimi i kolektorit  të  lartë “Pusi me cati –Lumi Osum,,faza e 

dytë. 
• Riveshja e shtresave të asfaltit të rrugës “Antipatrea,, 
• Sistemimi i hapësirave urbane në lagjen “Çlirimi,, pranë shkollës
• Sistemim asfaltim rruga Agjensi –  Th.Tani-Suelas,, “M.A. Vrioni ,, 
• Rikonstruksion i Stadiumit Tomorri.
• Sistemim asfaltim rruga Agjensi –Th.Tani-Suelas (Sheshi vakëf).
• Rikonstruksioni i fushës së Stadiumit Tomorri (drenazhimi).
• Rikonstruksion i shkollave  “Shyqeri Lakra, “1 Maji, “Th.Tani.

Edhe pse premtimet i referohen një mandati 4 vjeçar dhe koha që ka kaluar 
nuk do të thotë se domosdoshmërisht projekte të tjera nuk do të kryhen duke 
studiuar disa nga projektet e kompletuara dhe të përfunduara mund të dallojmë 
disa tendenca të forta për ardhmërinë e këtyre nismave të diskutuara. 

Në aspektin infrastrukturor duket se shumë pak është bërë për të adresuar 
gjendjen e rëndë të rrugëve brenda, rreth dhe jashtë Beratit. Problemi kryesor në 
këtë qytet mbete infrastruktura e rrugëve. Rruga që lidh qytetin me Lushnjën e 
përtej me pjesën më të madhe të vendit është në kushte skandaloze. Amortizimi i 
saj është në nivelin maksimal dhe transporti bëhet me shumë vështirësi. Edhe pse 
ky aks teorikisht është pjesë e Boshtit të Jugut, i trumbetuar disa herë nga qeveria 
si një projekt i rëndësishëm kombëtar, puna konkrete ende nuk ka filluar. Vetë 
Boshti i Jugut ka kaluar në plan të dytë, projekti kryesor i financuar për momentin 
i këtij niveli është Autostrada Tiranë-Elbasan.

Një situatë shumë e keqe paraqitet dhe brenda në qytet si në rrugën kryesore 
por dhe në rrugët e brendshme të lagjeve të banimit. Problemi është lehtësisht 

21. www.bashkia-berat.net . 
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i dukshëm për këdo, i raportuar disa herë në media si problem nga banorët dhe 
i pranuar nga vetë kryetari i bashkisë, sipas të cilit përgjegjësia qëndron e gjitha 
me pushtetin qendror. Nëse përgjegjësia kryesore mbetet te komunikimi i saj me 
qeverinë qendrore apo tek vendosja dhe zbatimi i prioriteteve të bashkisë për 
qytetin kjo mbetet për tu vlerësuar. 

Infrastruktura e rrugëve në Berat ka pasoja direkte mbi pasuritë kulturore 
dhe historike të Beratit. Kështu më në fund në Berat është mbyllur për kalimin e 
automjeteve Ura e Goricës, një pasuri e jashtëzakonshme arkitekturore me vlera 
te mëdha historike. Por lagja Mangalem është ende në rrezikun e tronditjeve nga 
kalimi ai automjete të tonazhit të rëndë.  

Një lajm i mirë në këtë aspekt është se ka përfunduar “Plani i Përgjithshëm 
rregullues i Beratit.” Por për të trajtuar 120.000 m2 e lënë pas dore në qytet duhet 
punë konkrete.

Një tjetër punë e suksesshme ka qenë përfundimi i tregut industrial, një 
projekt me mbështetje nga Banka Botërore,  i cili duhet të bëhet streha e shuam 
artizanëve dhe tregtarëve të vegjël që për shuam vite kanë shëmtuar frikshëm 
panoramën e qytetit me tendat e tyre joestetike në rrugën kryesore. Megjithatë 
edhe ky projekt ka pasur problematiken e tij pasi që në media është raportuar se 
tregu i ri nuk ka kapacitetin  duhur për të akomoduar të gjitha kërkesat. Tregtarët 
kanë raportuar se vendet në tregun e ri janë dhënë sipas preferencave nepotike 
apo dhe me korrupsion.22) Megjithatë sipas burimeve nga bashkia është bërë një 
ballafaqim ndërmjet stafit të bashkisë dhe gazetarëve dhe janë sqaruar kriteret 
sipas të cilave janë dhënë lejet e shfrytëzimit të ambienteve në tregun e ri. 

Në aspektin mjedisor, landfill-i mbetet i panisur. Ankesa qytetare ka pasur 
në lidhje me pastrimin dhe menaxhimin plehrave sidomos nga lagja ’30 vjetori.’ 
Një nga projekte e bashkisë ka qenë projekti “Ekoturizmi ne Berat ” i cili synoi 
në përfshirjen e te rinjve dhe sensibilizimin e qytetarëve për të njohur dhe 
mbrojtur resurset e turizmit dhe mjedisit në qytet dhe për t’i larguar te rinjtë  nga 
pasiviteti.”

Në aspektin e shërbimeve sociale një projekt i rëndësishëm i kompletuar ka 
qenë përfundimi i ndërtimit të  49 banesave Sociale për të pastrehët, me financim 
te Bankës Botërore dhe kontribut të bashkisë. Kështu pra dy pallate janë vënë 
në shërbim për të pastrehët në lagjen ”Barrikadë” . Apartamentet  do t’u jepen 
në përdorim familjeve në nevojë të qytetit të përzgjedhura sipas kritereve të 
përcaktuara nga ligji, me një tarifë të reduktuar qiraje.

22. ‘Berat, përleshje për një vend në treg’, http://top-channel.tv/artikull.php?id=226215 
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Jeta kulturore e sportive

Jeta kulturore e Berati ka pasur disa evenimente si Panairi i Prodhimeve Lokale 
i mbajtur në sezonin e festave të fundvitit, por dhe ekspozita në galerinë publike 
“Edward Lear”, të menaxhuar nga Bashkia. Një projekt që bashkia Berat nuk ka 
realizuar është nxitja e interesave të biznesit privat për ndërtimin e një kinemaje 
në qytet ose rikonstruktimi i asaj ekzistuese, që do të pasuronte jetën e qytetit 
sidomos për moshat e reja. 

Edhe pse bashkia ka kontribuar në rikonstruktimin e stadiumit ‘Tomorri’, 
probleme ka pasur në skuadrën e futbollit të menaxhuar nga bashkia me pronësi 
aksionesh 100%. Disa lojtarë kanë pasur probleme financiare të lidhura me 
rinovimin e kontratave23).  

Organika

Ashtu siç ishte komunikuar dhe në intervistën e dhënë nga përfaqësues të 
bashkisë administrata lokale u përball me nevojën për shkurtime në fillim të vitit 
2011, me heqjen e rreth 50 punonjësve të stafit.24) Përveç kësaj lidhur dhe me 
faktin se administrata nuk ndryshoi drejtim, pra ngeli nën menaxhimin e të njëjtit 
kryetar bashkie, organika nuk pati lëvizje.

Sfidat dhe vështirësitë

Në përfundim të vitit 2011, Berati gjendet në një situatë të vështirë financiare. 
Sipas kryetarit të Bashkisë Fadil Nasufi kjo situatë madje mund të përshkruhet “në 
kufijtë e mbijetesës.” Me një deficit të mbartur prej 50 milionë lekësh bashkia ka 
një kufizim të konsiderueshëm në investime të reja. Strategjia që ajo po zbaton 
është shkurtimi i vendeve të punës nga administrata lokale. Në afatin e shkurtër 
kjo metodë mund të jetë rezultative, por ka pasoja afatgjata në kapacitetin e 
menaxhimit të punës.

Në Berat ashtu siç ndodh rëndom në bashki të tjera ku pushteti lokal ka ngjyra 
të kundërta me atë qendror tensioni midis forcave politike si dhe fenomenet që 
rrjedhin prej tij janë burimi kryesor i vështirësive dhe pengesave në realizimin e 

23. Gazeta Sporti Ekspres tregon se dy nga lojtarët kyç nuk kanë marr rrogat dhe janë kompensuar në 
momentin e fundit para se të braktisnin skuadrën. http://www.sportekspres.com/contenti.aspx?id=521&i
dd=562&iddd=719&idjadok=18191 

24. Intervistë me Eva Dhima. Lajm i dhënë nga Top Channel: http://top-channel.tv/artikull.php?id=225836
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projekteve të nevojitura.  Një rast ilustrues për këtë fakt është ai i kasave fiskale. 
Numri i bizneseve që operojnë në Berat ka qenë në rritje, dhe në zbatim të 
vendimit të qeverisë vendosja e kasave fiskale është  rimbursuar nga bashkia, e cila 
nuk ka marrë ende kompensimin përkatës nga qeveria qendrore, 51 milion lek, 
duke u bërë barrë për buxhetin lokal. 

 

Bashkia Berat ka vendosur tashmë marrëdhënie të mira me partnerët 
ndërkombëtare në fushën e turizmit dhe trashëgimisë kulturore. Me statusin e 
veçantë të akorduar nga UNESCO në vitin X Berati në fakt ka përgjegjësinë për 
ruajtjen dhe promovimin e zonave të veta unike muzeale. 

Pasuritë kulturore dhe historike të Beratit, ato që i dhanë atij statusin e çmuar 
të mbrojtjes nga UNESCO, duhet të jenë pikërisht fusha ku dy pushtetet me ngjyra 
të ndryshme të gjejnë gjuhën e përbashkët. Braktisja e Beratit nga pushteti qendror 
do të ishte e pajustifikueshme. Bashkia e Beratit duhet të rrisë kapacitetet e saj 
njerëzore për të përfituar nga mundësitë e mbështetjes së Beratit nga organizma 
evropianë dhe botërorë dhe të vazhdojë e të thellojë marrëdhëniet me partnerët 
ndërkombëtare.

Gazeta Millenium: Financat në Bashkinë Berat, Maj 2011. 
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4 GJETJET

• Platformat elektorale të kandidatëve fitues për postin Kryetar Bashkie 
në 4 bashkitë: Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Berat kanë qenë platforma 
ambicioze, me objektiva të qarta dhe të mbështetura në analiza dhe studime 
të zonës ku kandidonin. Në fushatën e fundit elektorale për zgjedhjet 
vendore Maj 2011 vërehet përdorimi nga ana e kandidatëve jo vetëm e: 
mitingjeve me grupe të ndryshme interesi, medias, botimeve sensibilizuese 
(postera, fletëpalosje, banderola), reklamave televizive, mjeteve të tjera 
sensibilizuese, por edhe prezantimi on-line, në web-site të veçanta25) ose 
në facebook i platformave, debateve, aktiviteteve, takimeve të zhvilluar 
gjatë fushatës.

• Në lidhje me përcaktimet e prioriteteve të kryetarëve të bashkive për 
100 ditët e para të qeverisjes vendore të dalë nga zgjedhjet e 8 majit 2011 
kishte vështirësi për Bashkinë e Durrësit, Beratit dhe Shkodrës sepse në 
këto bashki kemi rizgjedhje të të njëjtit kryetar, vazhdimësi të së njejtës 
qeverisje vendore. Nga ana e kryetarëve të rizgjedhur edhe për një mandat 
tjetër nuk u shpalos në veçanti ndonjë program me prioritetet kryesore 
për 100 ditët e para. 

• Nga analiza e punës dhe programeve të punës të bashkive të përfshira në 
projekt vërehen situata tensionimi jo vetëm ndërmjet pushtetit vendor dhe 
pushtetit qendror kur i përkasin forcave  të ndryshme politike,  por edhe 
situata tensionimi brenda NJQV ku drejtuesi dhe mazhoranca e organit 
vendimmarrës si KB i përkasin forcave të ndryshme politike. Kjo situatë 
është e dukshme: 

a)  ku në çdo bashki kemi shtyrje të pafundme të mbledhjeve të KB ose 
braktisje të sallës nga forca të ndryshme politike duke sjelle vonesa 
në marrje të vendimeve e si rrjedhim mbajtje peng të investimeve 
apo shërbimeve që duhet ti ofrohen komunitetit dhe që i shërbejnë 
zhvillimit strategjik të zonës; 

25. www.lulezimbasha.al; www.vangjushdako.al; www.lorencluka.com;
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b)  në kufizimin e fondeve nga pushteti qendror apo në mos mbështetjen 
për realizimin e projekteve strategjike për zhvillimin e këtyre zonave 
që kërkojnë fonde të mëdha dhe që janë të pa përballueshme nga 
buxhetet lokale.

• Gjithmonë ndryshimet e drejtuesve të NJQV janë shoqëruar me 
ndryshime të personelit. Në tre  bashkitë: Durrës, Berat dhe Shkodër ku 
kemi vazhdimësi të qeverisjes vendore, nuk ka ndryshime në strukturën 
organizative dhe në personel,26) ndërsa në Bashkinë e Tiranës vërehen 
ndryshime në organigramë që shoqërohen edhe me ndryshime në 
personelin punonjës në të gjitha nivelet e drejtimit. 

• Hartimi i programeve, buxheteve lokale të ndërmarra nga të 4 bashkitë 
zhvillohen pothuajse mbi bazën e një procesi gjithëpërfshirës, duke dëgjuar 
zërin e komunitetit, të grupeve te interesit apo për programe specifike 
mendimi i ekspertëve të fushës. Për Bashkinë e Tiranës gjatë 100 ditëve të 
para kemi ngritjen e disa grupeve të punës si; për ngritjen e AMK, hartimin 
e Planit të përgjithshëm Urbanistik, të Platformës së decentralizimit me 
ekspertë të fushës si dhe  takime konsultative me përfaqësues të grupeve 
të interesit. Bashkia e Durrësit dhe e Shkodrës ka vite që aplikojnë hartimin 
e buxhetit me pjesëmarrje. Në web-site e këtyre bashkive ka një rubrikë të 
veçantë ku çdo qytetar mund të shprehe opinionin dhe mendimet e veta 
për çështjet që e shqetësojnë. Bashkia e Beratit ka një përvojë të mirë në 
mbështetjen e OJF-ve ose në bashkëpunimin e ndërsjellë në mbështetje 
të grupeve në nevojë. Megjithëse në të 4 bashkitë kemi platforma apo 
programe ambicioze që janë në proces zbatimi ajo që vërehet është mungesa 
e indikatorëve të matshëm që do të shërbejnë për të përcaktuar ndikimet 
apo impaktet e fituara nga këto politika/programe dhe në gjykimin nëse 
këto kanë qenë të suksesshme dhe në se jo çfarë duhet të përmirësohet 
në të ardhmen. 

• Vërehet një rritje ndërgjegjësimi i drejtuesve të bashkive kundrejt çështjeve 
të barazisë gjinore që kanë qenë jo vetëm pjesë e platformës së tyre 
elektorale, por edhe e vënies në zbatim praktik të programit të tyre të 
punës. Në bashkinë Durrës ka vite që funksionon drejtoria e barazisë gjinore 
dhe është bërë edhe emërimi i nëpunëses gjinore në bazë të detyrimeve 
që rrjedhin nga ligji Nr. 9970 “Për barazinë gjinore në shoqëri”27)  si dhe 
funksionimi i Linjës telefonike për denoncimin e dhunës në familje  në bazë 

26. Me përjashtim të Bashkisë Berat ku ka një shkurtim prej 42 personash te personelit  për shkak të buxhetit 
të pamjaftueshëm

27. Neni 14/pika 4 : 4. Organet e qeverisjes vendore emërojnë një ose disa nëpunës vendorë, që merren me 
çështje të barazisë gjinore, pranë tyre.
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të detyrimit që rrjedh nga LDHF28). Në bashkinë e Tiranës me Vendim të 
Këshillit Bashkiak për miratimin e organikës kemi hapjen e 2 drejtorive të 
reja:  Drejtorisë së Barazisë Gjinore dhe Drejtorisë kundër Diskriminimit. 
Në Bashkinë Berat dhe Shkodër janë emëruar nëpunësit gjinore dhe janë 
ngritur njësitë për mbrojtjen e fëmijëve. Në qendër të punës të këtyre 
bashkive ka qenë mbështetja e projekteve të OJF-ve dhe bashkëpunimi me 
to në drejtim të çështjeve të barazisë gjinore apo për dhunën në familje. 

• Nga monitorimi i medias  vërehet se në qendër të 11 gazetave kemi më 
shumë artikuj për Bashkinë e Tiranës dhe shumë pak zënë vend problemet, 
shqetësimet, programet që po zbatohen në bashkitë e tjera. Kemi 361 
artikuj për Bashkinë e Tiranës, 3 artikuj për Bashkinë e Shkodrës, 15 
artikuj për Bashkinë e Durrësit dhe 11 artikuj për Bashkinë e Beratit. Këto 
gazeta kanë një shpërndarje të gjerë territoriale dhe lexohen jo vetëm nga 
popullsia e Tiranës e cila është nga më të lartat në vendin tonë, por edhe 
nga rrethet , aq më tepër që në këto rrethe ka një mungese të theksuar 
të medias së shkruar lokale. Në të tre qytetet e marra në analize nuk ka 
media të shkruar lokale, por vetëm stacione televizive lokale, megjithatë 
shkalla e shikueshmërisë se tyre nga komuniteti është shumë i ulët në 
raport me shkallën e shikueshmërisë së stacioneve televizive kombëtare.

• Nga monitorimi i medias vërehet se akoma kemi një media që ndikohet nga 
politika  (e politizuar)  duke bërë që fjala e saj të mos shprehë në mënyrë 
të saktë dhe të plotë opinionin apo investigime në drejtim të zbatimit të 
politikave si në nivel qendror ashtu edhe në nivel vendor .

28. Ligji 9669, datë 18.12.2006, Neni 7, Detyrat e autoriteteve përgjegjëse të linjës/Pika  4b: 4. Njësitë e 
qeverisjes vendore (bashkitë, komunat) kanë këto detyra: b) instalimin e një linje telefonike rajonale 
24-orëshe, e cila më pas krijon lidhje me njësitë lokale, policinë, urgjencat mjekësore dhe OJF-të, duke 
vendosur në këtë mënyrë edhe koordinimin mes tyre;
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5 REKOMANDIMET

• Kapërcimi i tensioneve politike ndërmjet pushtetit vendor dhe pushtetit 
lokal kur i përkasin forcave të ndryshme politike si dhe tensionet politike 
brenda vetë bashkive, sepse kjo i shërben komunitetit, i cili ka shprehur 
besimin e tij në zgjedhjen e qeverisjes vendore nëpërmjet forcës së votës. 
Sa më i mirë dhe i fuqishëm të jetë bashkëpunimi dhe mirëkuptimi aq më të 
suksesshme do të jenë programet, investimet dhe shërbimet për zhvillimin 
ekonomik-social të zonave që ata përfaqësojnë.

• Fuqizimi i medias në nivel kombëtar dhe në mënyrë të veçantë në nivel lokal 
dhe mënjanimi i politizimeve, duke u bërë zëri i së vërtetës , pasqyruese 
e nevojave të komunitetit. Roli i saj nuk duhet të kufizohet vetëm në 
informim, por duhet të fuqizohet edhe roli i saj analizues dhe lobues duke 
nxjerrë më në pah problemet, duke ushtruar presion mbi politikbërësit 
për hartim politikash dhe programesh në mbështetje të komunitetit, të 
uljes së varfërisë, të rritjes së mirëqenies, dhe të zhvillimeve demokratike 
të shoqërisë shqiptare. Kërkohet me shume profesionalizëm nga ana e 
përfaqësuesve te medias.

• Fuqizimi i kapaciteteve njerëzore në institucionet në nivel vendor, duke 
shmangur lëvizjet e administratës lokale  sa herë që ka ndryshime në 
qeverisjen lokale (lëvizje mund te ketë vetëm stafi politik), e të punohet për 
të patur një administratë  të përgatitur nga ana profesionale,  në efiçencë 
të plotë, të përgjegjshme dhe mbi të gjitha të motivuar.

• Hartim programesh dhe platforma pune mbi bazë indikatorësh të matshëm 
që do të shërbejnë për monitorimin dhe vlerësimin e impaktit të tyre në 
zhvillimin e qëndrueshëm të zonës si dhe në mbështetjen e grupeve në 
nevojë. Fuqizimi i bazës të të dhënave statistikore që janë të nevojshme 
dhe të rëndësishme për hartim politikash të suksesshme dhe rritja e 
aksesit të komunitetit, OJF-ve, ekspertëve, akademikëve dhe çdo personi 
të interesuar mbi këtë bazë të dhënash dhe mbi çdo lloj informacioni rreth 
punës konkrete të kryer nga administrata lokale, duke qenë transparent, 
të hapur dhe gjithëpërfshirës. 
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• Rritja e mëtejshme e bashkëpunimit ndërmjet pushtetit vendor dhe 
shoqërisë civile duke e parë atë jo vetëm si një partner pjesëmarrës në 
proceset e hartimeve të programeve zhvilluese për komunitetin, por edhe 
në aspektin monitorues. 

• Rëndësia e zbatimit të projekteve me cilësi dhe në afatet e duhura, në 
të gjitha fushat dhe në mënyrë të veçantë në lidhje me urbanistikën 
dhe infrastrukturën,  duke evituar shpenzimet e tepërta, shpërdorimet 
dhe duke treguar më shumë respekt dhe përgjegjësi ndaj kontributit të 
taksapaguesve. 

Rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit mbi  përgjegjshmërinë  dhe rëndësinë • 
e votës së tyre  duke parë me prioritet planet dhe programet që ofrohen 
për zhvillimin e zonës ku jetojnë,  besueshmërinë e zbatimit të premtimeve 
dhe sa këto premtime kanë marrë në konsideratë nevojat dhe problemet 
më shqetësuese të zonës, sa janë të realizueshme etj. Gjithashtu, është e 
rëndësishme rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit për të qenë pjesë e  
procesit të hartimit të planeve/programeve të bashkisë si dhe procesit të 
hartimit të buxhetit, duke reflektuar nevojat më imediate të zonës së tyre 
dhe të grupeve në nevojë.
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Aneks
Tab.1: Rezultatet e zgjedhjeve për Kryetar Bashkie në Tiranë

Kandidati   Forca Politike        Numri i votave

Lulëzim Basha  Aleanca për  Qytetarin  124 786 

Edi Rama   Aleanca për  të Ardhmen  124 705 

Hysni Milloshi  Partia Komuniste e Shqipërisë 1394

Tab.2: Rezultatet e zgjedhjeve për Kryetar Bashkie në Shkodër

Kandidati   Forca Politike        Numri i votave

Lorenc  Luka  Aleanca për Qytetarin  20,790

Genc  Uruçi   Aleanca për të Ardhmen  11,221

Tab.3: Rezultatet e zgjedhjeve për Kryetar Bashkie në Durrës

Kandidati   Forca Politike        Numri i votave

Ferdinand Xhaferri  Aleanca për Qytetarin  29,785 

Vangjush Dako  Aleanca për të Ardhmen  33,368

Tab.4: Rezultatet e Zgjedhjeve për Kryetar Bashkie në Berat

Kandidati   Forca Politike        Numri i votave

Fadil Nasufi   Aleanca për të Ardhmen  10,139

Ilir Deçolli   Aleanca për Qytetarin  9,177

Tab.5: Përbërja e Këshillave Bashkiak sipas gjinisë

Nr Bashkitë  Gjithsej Femra  % Femra

1 Berat   35  7  20.0

2 Durrës   45  11  24.4

3 Shkodër  45  8  17.8

4 Tiranë   55  16  29.1



64

“100 ditët e para të pushtetit: përgjegjësi politike përmes transparencës dhe llogaridhënies ndaj komunitetit”

Tab.6: Përbërja e Këshillave Bashkiakë sipas Forcave Politike

Nr Forcat Politike           Bashkitë
      Tiranë   Durrës    Shkodër    Berat
1 Lëvizja Socialiste për Integrim  9.1      8.9           8.9 14.3
2 Partia Demokracia Sociale  1.8     2.2          2.2 2.9
3 Partia Demokratike   34.5     31.1          35.6 22.9
4 Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet 3.6     8.9    
5 Partia Republikane Shqiptare  1.8     4.4          8.9 2.9
6 Partia Socialiste e Shqipërisë  45.5     40          15.6 34.3
7 Partia Lëvizja e Legalitetit  1.8            2.2  
8 Partia Socialiste e Vërtetë 91  1.8     2.2          2.2  
9 Partia Demokristiane         2.2    2.9
10 Lëvizja për Zhvillim Kombëtar         2.9
11 G99                  2.2 2.9
12 Partia Balli Kombëtar                2.2 2.9
13 Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet              2.2 2.9
14 Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar      2.9
15  Partia Socialdemokrate          2.9
16 Lidhja Demokristiane Shqiptare               4.4 2.9
17 Aleanca Demokratike                2.2  
18 Bashkimi Liberal Demokrat               2.2  
19 Partia Balli Kombëtar Demokrat              2.2  
20 Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut              2.2  
21 Partia Ligj dhe Drejtësi                2.2  
22 Partia Mendimi i Djathtë Liberal               2.2  

Tab.7: Numri i artikujve të shkruar në gazetat e përditshme 

Nr TITULLI             NUMRI I ARTIKUJVE
      Tiranë   Durrës    Shkodër    Berat
1 SHEKULLI    21      
2 PANORAMA    74        2    
3 STANDART    29      
4 MAPO     60      
5 SHQIP     47        1            3    2
6 GAZETA SHQIPTARE   12      
7 TELEGRAF    9              11    7
9 METROPOLI    45               1    2
10 55     23      
11 KOHA JONE    41      
  SHUMA    361        3             15   11
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