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Faktet Kryesore 

Bashkitë e forta  

 
Konteksti                                                            

Qeveria shqiptare kërkon të përmirësojë 

shërbimet publike vendore përmes 

decentralizimit. Reforma e re territoriale 

lejon bashkitë të sigurojnë avantazhe 

nga ekonomitë e mundshme të shkallës. 

Përmirësime ka pasur, porse ritmi i tyre 

ka qenë relativisht i ngadaltë dhe ka 

sjellë përmirësim shumë të kufizuar në 

nivel kombëtar. 

Një nga arsyet e përmirësimit të 

ngadaltë është mbivendosja e roleve dhe 

e përgjegjësive ndërmjet shoqërive 

private, ndërmarrjeve bashkiake dhe 

drejtorive sektoriale bashkiake. 

Gjithashtu ka dhe mbivendosje dhe 

paqartësi ndërmjet niveleve të 

qeverisjes, me pasoja në rrjedhjen 

vertikale të fondeve.  

Qëllimi dhe objektivat e projektit 

Qëllimi i projektit ishte kryerja e një 

vlerësimi për të identifikuar mundësitë 

për të përmirësuar dhënien e shërbimeve 

bashkiake në të gjithë territorin 

kombëtar. Vlerësimi mundësoi 

identifikimin e një numri të kufizuar 

zgjidhjesh që mund të zbatohen nga një 

numër i madh i bashkive.  

Projekti përbën fazën fillestare të 

programit Bashkitë e Forta Shqiptare. 

Objektivi kryesor i tij është të 

përmirësojë shërbimet publike, duke 

mbështetur administrimin bashkiak, 

këshillin bashkiak dhe qytetarët që 

dëshirojnë të kontribuojnë për të arritur 

shërbime publike më të mira. 

Përfituesit e projektit 

Përfituesit kryesorë të projektit janë 

bashkitë dhe komunitet e tyre. 

Rezultatet e projektit 

Rezultatet e këtij projekti janë si më 

poshtë:  

 Një analizë e gjendjes së disa 

shërbimeve publike të përzgjedhura: 

menaxhimi i mbetjeve, edukimi 

parashkollor, ndriçimi i hapësirave 

publike dhe transporti publik, të ofruara 

në bashkitë e Shkodrës, Fierit, 

Pogradecit, Mirditës, Skraparit, 

Përmetit, Shijakut dhe Klosit; 

 Një përmbledhje e përmirësimeve 

ligjore të nevojshme, të përgjithshme 

dhe sektoriale, për secilin shërbim 

publik të përzgjedhur; 

 Një përshkrim i praktikave të mira 

në dhënien e shërbimeve publike, të cilat 

mund të përshkallëzohen në nivel 

kombëtar me mbështetjen e BF-së, në 

fazat e mëtejshme të programit.  

 

Komponenti i përfshirjes sociale 

Përfshirja sociale dhe barazia gjinore 

ishin komponentë të rëndësishëm të 

projektit, të cilët u identifikuan në 

secilin shërbim publik të përzgjedhur në 

të gjitha bashkitë. Në përgjithësi, pak 

shërbime publike janë të ndjeshme ndaj 

këtyre komponentëve, ku përjashtimi 

nga pagesa e tarifës për grupet në 

nevojë për shërbimin e menaxhimit 

të mbetjeve është instrumenti më i 

përdorur aktualisht nga bashkitë. 
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