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I. HYRJE

Qendra “Konsumatori Shqiptar” po zbaton që prej Prillit të vitit 
2021, projektin “Indeksi i Konsumatorit Vendor”. Projekti mbështetet 
nga Lëviz Albania, i cili është një projekt i Agjencisë Zvicerane për 
Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga konsorciumi i tre 
organizatave shqiptare, “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, 
“Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-Plan”.

Strategjia e Decentralizimi e Qeverisjes Vendore 2015-2020 dhe 
Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” (i ndryshuar) rritën 
funksionet e bashkive, duke sjellë kështu më shumë shërbime për 
qytetarët e hapësira për mbrojtjen e konsumatorëve, duke synuar një 
qeverisje sa më pranë tyre.  Kjo strategji ka parashikuar specifikisht se 
bashkitë duhet të kenë parasysh rregullat e mbrojtjes së konsumatorëve 
në miratimin e taksave e tarifave vendore kundrejt konsumatorëve. Nga 
ana tjetër, Ligji 9902, datë 17.4.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve” 
(i ndryshuar) dhe Strategjia Ndërsektoriale për Mbrojtjen e 
Konsumatorëve e Mbikëqyrjen e Tregut 2014-2020 përcaktojnë se 
bashkitë, në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse duhet:

• të ngrenë Zyrat e Mbrojtjes së Konsumatorit (ZMK);
• të përmirësojnë ndërgjegjësimin qytetar në rolin e tyre si 

konsumator, si dhe
• edukimin e tij. 

Pavarësisht kuadrit ligjor pothuajse të plotë, zbatimi i tij ka probleme 
në shumë drejtime. Përveç ngritjes së ZMK-ve, bashkitë ushtrojnë një 
sërë funksionesh, të cilat prekin në mënyrë të drejtpërdrejtë konsumatorët 
dhe si e tillë çdo bashki duhet të ketë parashikuar në strukturën e saj 
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persona përgjegjës për monitorimin dhe kontrollin se si këto funksione 
realizohen kundrejt qytetarëve.

Raporti Indeksi i Konsumatorit Vendor u realizua nëpërmjet marrjes 
së informacionit zyrtarë nga 61 bashkitë e vendit në lidhje me ekzistencën 
në bashki të ZMK-ve dhe konstatimin në terren të organizimit dhe 
funksionimit të tyre. Në kuadër të hartimit të këtij raporti iu kërkua 
informacion 61 bashkive të vendit në lidhje me:

• Ngritjen e ZMK-së;
• Strukturën e organizimit të saj dhe detyrat që i janë ngarkuar;
• Fushatat ndërgjegjësuese/Sesionet Informuese të realizuara 

kundrejt qytetarëve për ngritjen e ZMK-së;
• Aktet nënligjore mbi të cilat është miratuar ngritja dhe funksionimi 

i ZMK-së.

Vjen për t’u përgëzuar fakti se ¾ e bashkive i janë përgjigjur kërkesës 
për informacion të Qendrës Konsumatori Shqiptar në mënyrë të shpejtë 
dhe duke paraqitur informacion të detajuar mbi ZMK. Ato bashkitë, 
të cilat nuk iu përgjigjën kërkesave të Qendrës u realizuan takime në 
terren me aktorë të ndryshëm të shoqërisë civile, pjesë e komuniteteve 
të bashkive duke kërkuar ngritjen e ZMK. Nga ana tjetër u realizuan 
takime në terren me kryetarët bashkive duke iu parashtruar pse duhet të 
ekzistojnë ZMK-të dhe nevojën për ngritjen sa më parë të tyre.
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II. BASHKITË DHE ZYRAT PËR 
MBROJTJEN E KONSUMATORËVE

Qendra Konsumatori Shqiptar realizoi një korrespondencë me 
email dhe postë zyrtare me 61 bashkitë e vendit, duke kërkuar prej 
tyre një informacion të detajuar mbi:
• Ngritjen e ZMK;
• Strukturën e organizimit të saj dhe detyrat që i janë ngarkuar;
• Fushatat ndërgjegjësuese/Sesionet Informuese të realizuara 

kundrejt qytetarëve për ngritjen e ZMK-së;
• Aktet nënligjore mbi të cilat është miratuar ngritja dhe funksionimi 

i ZMK-së.
Si rezultat i informacionit të marrë u bë i mundur krijimi i 61 

pasaportave për 61 bashkitë, që përmbajnë informacion të detajuar 
mbi ZMK-të e çdo bashkie në vend.

1. Bashkitë dhe faqet zyrtare
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 Nga monitorimi i kryer deri më Shkurt të vitit 2021 nga 61 bashki, 
58 bashki kanë faqe zyrtare funksionale dhe 3 prej tyre nuk janë të 
aksesueshme nëpërmjet faqes zyrtare, por vetëm nëpërmjet rrjetit social 

Bashkitë dhe faqet funksionale
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Facebook. Bashkitë që nuk kanë faqe funksionale duhet të marrin masa 
për fillimin e funksionimit të faqeve zyrtare sepse ekzistenca e një faqe 
zyrtare dhe pasqyrimi i të gjithë informacionit në të është një detyrim i 
përcaktuar nga ligji nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit” dhe aktet 
nënligjore në zbatim të tij.

2. Bashkitë dhe kërkesat për informacion
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Qendra Konsumatori Shqiptar në kuadër të projektit i është drejtuar 
të 61 bashkive të vendit nëpërmjet:

• Postës zyrtare;
• Emailit zyrtar të bashkisë dhe Kryetarit të bashkisë;
• Emailit zyrtar të Koordinatorit për të Drejtën e Informimit.

Kërkesat zyrtare janë ndërthurur dhe me takime në terren me 
Kryetarët e bashkive për të kërkuar ngritjen e ZMK-ve dhe realizimin 
e fushatave ndërgjegjësuese në kuadër të të drejtave të konsumatorëve 
në nivel vendor. 

Bashkitë dhe përgjigja ndaj kërkesës për informacion të 
Qendrës Konsumatori Shqiptar
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3. Bashkitë që kanë ZMK sipas kërkesave të legjislacionit në 
fuqi:

Nga informacioni i administruar, 46 bashki nuk kanë të ngritur 
ZMK-të sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi: ligjit nr.139/2015 “Për 
vetëqeverisjen vendore” (i ndryshuar) dhe ligjit nr. 9902, datë 17.4.2008 
“Për mbrojtjen e konsumatorëve” (i ndryshuar). Vetëm 15 nga 61 bashki 
në vend kanë ngritur ZMK sipas legjislacionit të sipërpërmendur.
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Bashkitë që nuk kanë ZMK-të të ngritur sipas legjislacionit në fuqi 
ndahen në dy kategori:
• Bashkitë që nuk kanë ZMK-në dhe nuk kanë specialist të ngarkuar 

për mbrojtjen e konsumatorëve;
• Bashkitë, ku veterinerit i janë ngarkuar dhe detyrat për mbrojtjen 

e konsumatorëve në nivel vendor.

Ligji nr.10 465, datë 29.9.2011 “Për shërbimin veterinar në 
Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar) ka të përcaktuar se në çdo 
bashki të vendit duhet të funksionojnë strukturat e veterinarisë. Nga 
informacioni që u administrua në 16 bashki të vendit detyrat për 
mbrojtjen e konsumatorëve ia kanë ngarkuar veterinerëve dhe jo një 
specialisti të ndryshëm nga ky i fundit. Këto bashki përfshijnë mbrojtjen 
e konsumatorëve në Drejtoritë e Bujqësisë, Veterinarisë dhe Mbrojtjes 
së Konsumatorëve, përkatësisht ku në këtë drejtori përfshihen dhe 
veterinerët.

Ajo që vihet re, është se 30 bashki nga 61 deklarojnë se nuk 
kanë ngritur ZMK-të, nuk kanë persona të ngarkuar për mbrojtjen e 
konsumatorëve dhe nuk kanë realizuar asnjë aktivitet në kuadër të 
mbrojtjes së konsumatorëve. Arsyet që bashkitë nuk kanë ZMK-të e 
ngritura janë të shumta, si:
• Mungesa e informacionit që në çdo bashki duhet të ketë ZMK-në.
• Interpretimi i gabuar i legjislacionit në fuqi, duke arritur në 

përfundimin se bashkitë nuk kanë kompetenca në kuadër të 
mbrojtjes së konsumatorëve.

• Bindja se strukturat veterinare duhet të kryejnë dhe detyrat në 
kuadër të mbrojtjes së konsumatorëve.

• Mungesa e fondeve në buxhetet e bashkive për të ngritur një 
strukturë për mbrojtjen e konsumatorëve.

• Mungesa e vullnetit dhe dëshirës për të ngritur ZMK-të 
dhe organizimit të aktiviteteve në kuadër të mbrojtjes së 
konsumatorëve.
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 Mungesa e ZMK-ve në 45% të bashkive të vendit është një 
problematikë që duhet të zgjidhet dhe bashkitë duhet të marrin masat 
për ngritjen e ZMK-ve, duke realizuar në këtë mënyrë të drejtat e 
konsumatorëve në nivel vendor dhe duke rritur standardet e shërbimeve 
për qytetarët dhe cilësinë e jetesës së tyre.
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III. EKSPERIENCAT E BASHKIVE 
ME ZYRAT E MBROJTJES SË 

KONSUMATORËVE

Nga informacioni i administruar, nëpërmjet përgjigjeve zyrtare të 
bashkive, monitorimit të faqeve zyrtare të tyre dhe kontakteve direkt 
me to, u bë e mundur krijimi i pasaportave për 61 bashkitë e vendit 
dhe u pasqyruan të dhënat në lidhje me organizimin dhe funksionimin 
e ZMK-ve. Në këtë kapitull janë pasqyruar disa nga eksperiencat e 
bashkive me ZMK-të e ngritura, duke filluar nga Bashkia Tiranë që 
e ka ZMK-në të ngritur që prej vitit 2011, për të vijuar me bashkitë 
Pogradec, Maliq, Vlorë etj. dhe bashkitë që kanë hapur ZMK-të në 
periudhën 2020-2021.

Diagramet e ZMK-ve në bashki paraqesin informacion mbi 
organizimin dhe funksionimin e ZMK-ve duke parashtruar numrin e 
punonjësve, detyrat që i janë ngarkuar, vitet e funksionimit, fushatat 
ndërgjegjësuese të realizuar, masat e marra, faqet zyrtare etj.

Diagramet e ZMK-ve janë realizuar për bashkitë: Tiranë, Kamëz, 
Lezhë, Pogradec, Maliq, Prrenjas, Gjirokastër, Kukës, Vlorë, Bulqizë, 
Tropojë, Dimal, Konispol, Mallakastër, Lushnje, Vau i Dejës.  Bashkitë 
e sipërpërmendura janë bashkitë të cilat në vija të përgjithshme i 
kanë ZMK-të sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e 
konsumatorëve dhe vetëqeverisjes vendore. 
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BASHKIA TIRANË

BASHKIA KAMËZ
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BASHKIA LEZHË

BASHKIA MALIQ
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BASHKIA POGRADEC

BASHKIA GJIROKASTËR
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BASHKIA PRRENJAS

BASHKIA KUKËS
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BASHKIA VLORË

BASHKIA BULQIZË
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BASHKIA TROPOJË

BASHKIA DIMAL
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BASHKIA KONISPOL

BASHKIA MALLAKASTËR
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BASHKIA LUSHNJE

BASHKIA VAU I DEJËS
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IV. HAPJA E ZYRAVE TË MBROJTJES SË 
KONSUMATORËVE

Një ndër rezultatet e pritshme të Indeksit Konsumatorit Vendor ishte 
hapja e të paktën e 1 ZMK-je në një nga bashkitë e vendit. Si rezultat 
i korrespondencës së ndjekur, ndërgjegjësimit dhe informacionit të 
vendosur në dispozicion të bashkive vjen për t’u përgëzuar fakti se tre 
bashki i janë përgjigjur pozitivisht Qendrës Konsumatori Shqiptar, që 
ka ndërmjetësuar përcjelljen e kërkesave të qytetarëve dhe aktorëve të 
tjerë të shoqërisë civile të bashkive përkatëse, në kuadër të ngritjes së 
ZMK-ve. Bashkitë që kanë ngritur ZMK-të janë:
• Bashkia Peqin;
• Bashkia Rrogozhinë;
• Bashkia Kukës. 

Qendra Konsumatori Shqiptar i është drejtuar shkresërisht bashkisë Vau 
Dejës për marrjen e informacionit në lidhje me ZMK-në. Nga verifikimet 
e kryera kemi konstatuar se Bashkia Vau Dejës ka hapur ZMK-në brenda 
30 ditëve, nga kërkesa zyrtare për informacion të realizuar nga Qendra 
Konsumatori Shqiptar. 

Bashkia Gramsh pas kontakteve të realizuar me Qendrën ka deklaruar se 
do të ngarkojë një specialist që do të merret me mbrojtjen e konsumatorëve. 
Më datë 21.03.2021 Kryetari i Bashkisë Gramsh nëpërmjet urdhrit nr. 94, 
datë 25.03.2021 ka miratuar detyrat e specialistit përgjegjës për mbrojtjen 
e konsumatorëve*.

Bashkia Patos edhe pas qëndrimit skeptik në fillim të korrespondencës, 
në muajin Mars ka kërkuar nga Qendra informacion më të detajuar dhe ka 
deklaruar se do të bëj të mundur hapjen e ZMK-së shumë shpejt. Bashkia 
Shkodër dhe Korçë edhe pse kanë pasur qëndrim skeptik për hapjen e ZMK-
së, pas takimeve të realizuara dhe kronikave të transmetuara në media janë 
shprehur së do të fillojnë procedurat për hapjen e ZMK-së.

Të gjitha bashkive i janë vendosur në dispozicion të gjitha materialet e 
prodhuara nga Indeksi i Konsumatorit Vendor dhe fletëpalosjet që kanë në 
fokus mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve në nivel vendor. Gjithashtu 
është kërkuar nga Qendra “Konsumatori Shqiptar” fillimi i punës sa 
më shpejt dhe realizimi i sa më shumë fushatave ndërgjegjësuese për 
informimin e qytetarëve për ekzistencën e ZMK-së dhe të drejtat që 
gëzojnë ata në kuadër të mbrojtjes së konsumatorëve.

* Aneksi nr.1 Urdhri i Kryetarit të Bashkisë Gramsh nr.94, datë 21.03.2021.
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IV.1 BASHKIA RROGOZHINË

Bazuar në kërkesën e qytetarëve dhe aktorëve të tjerë të shoqërisë 
civile në Bashkinë Rrogozhinë dhe duke u mbështetur tek rregulloret e 
hartuara nga projekti Bashki të Forta, për iniciativat qytetare, peticionet 
etj., Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit në Bashkinë Rrogozhinë është 
hapur si rezultat i kërkesës së komunitetit dhe biznesit. Bazuar në 
përcaktimet e sipërpërmendura kërkesa ju drejtua Këshillit Bashkiak, 
Rrogozhinë i cili bëri të mundur aksesimin e problematikës ndaj 
Kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë. Vjen për t’u përgëzuar fakti që kjo 
bashki ka ngritur ZMK duke u nisur dhe nga fakti që buxheti i kësaj 
bashkie është i vogël dhe ka pasur dëme të konsiderueshme si rezultat i 
dy tërmeteve në vitin 2019.
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Bashkia Rrogozhinë iu përgjigj pozitivisht kërkesës së komunitetit 
dhe të Qendrës Konsumatori Shqiptar për hapjen e ZMK-së:
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Koordinatori për Mbrojtjen e Konsumatorit në Bashkinë Rrogozhinë 
ka raportuar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të datës 21.01.2021 në 
lidhje me problematikat e konstatuara në terren dhe masat që duhet 
të marrë Bashkia Rrogozhinë në kuadër të mbrojtjes së të drejtave të 
konsumatorëve në nivel vendor.
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IV.2 BASHKIA KUKËS

Bashkia Kukës ka hapur ZMK-në në Dhjetor të vitit 2020 pas kërkesës 
së Qendrës “Konsumatori Shqiptar” për vendosjen në dispozicion të 
informacionit për organizimin dhe funksionimin e ZMK-së. ZMK-ja e 
bashkisë Kukës ka në përbërjen e saj dy persona, 1 përgjegjës sektori 
dhe 1 Inspektor dhe është pjesë përbërëse e Drejtorisë së të Ardhurave, 
Pronave Publike, Lejeve dhe Licensave. 

Për sektorin janë miratuar përshkrimet e punës dhe pjesë e rregullores 
së Bashkisë Kukës janë bërë tashmë dhe detyrat për mbrojtjen e 
konsumatorëve. ZMK-ja ka filluar punën për organizimin e fushatave 
ndërgjegjësuese për qytetarët dhe po realizon monitorime në terren për 
të konstatuar problematikat dhe rekomanduar marrjen e masave nga 
Bashkia Kukës për realizimin e të drejtave të konsumatorëve në nivel 
vendor.
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IV.3 BASHKIA PEQIN 

Bashkia Peqin nga informacioni i administruar nuk kishte një ZMK 
të ngritur sipas legjislacionit në fuqi. Detyrat e mbrojtjes së konsumatorit 
realizoheshin nga specialistët e sektorit të veterinarisë në Drejtorinë e 
Shërbimeve Bujqësore, Veterinare dhe Pyjeve. 

Pas ndërgjegjësimit dhe takimeve të realizuar me Bashkinë Peqin 
u bë e mundur hapja e ZMK-së për vitin 2021, ku një specialist u 
ngarkua me detyrat për mbrojtjen e konsumatorëve dhe nënkryetarja e 
bashkisë është ngarkuar në monitorimin e mbrojtjes së konsumatorëve 
për Bashkinë Peqin.
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V. BASHKITË DHE FUSHATAT 
NDËRGJEGJËSUESE

Disa bashki kanë organizuar fushata ndërgjegjësuese për qytetarët 
dhe tregtarët në kuadër të mbrojtjes së konsumatorëve dhe ngritjes së 
ZMK-së në këto bashki.

Bashkia Patos iu bashkua kërkesës së Qendrës “Konsumatori 
Shqiptar” për të ndërgjegjësuar qytetarët mbi të drejtat e konsumatorëve 
në nivel vendor dhe realizoi në Ditën Ndërkombëtare të Konsumatorit, 
15 Mars 2021, ndërgjegjësim mbi të drejtat e konsumatorëve në nivel 
vendor dhe mekanizmat që ekzistojnë në Bashkinë Patos për t’i realizuar 
ato.
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Bashkia Peqin ka realizuar fushatë ndërgjegjësuese për të rinjtë e 
shkollave të mesme në Ditën Ndërkombëtare të Konsumatorëve, ku 
ka shpërndarë dhe materiale të realizuar nga Indeksi i Konsumatorit 
Vendor.

 
Bashkia Lushnje organizoi me datë 15 Mars 2021, në kuadër të 

Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Konsumatorëve, në bashkëpunim 
me Qendrën "Konsumatori shqiptar" një fushatë ndërgjegjësuese dhe 
informuese me banorët e kësaj bashkie.
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Bashkia Kamëz ka organizuar fushata ndërgjegjësuese me 
konsumatorët në kuadër të njohjes së të drejtave të tyre si konsumator 
në nivel vendor si me qytetarët dhe me tregtarët. 
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VI. INDEKSI I KONSUMATORIT VENDOR

Krijimi i 61 pasaportave për bashkitë në kuadër të organizimit dhe 
funksionimit të ZMK-ve bëri të mundur krijimin e Indeksi Konsumatori 
Vendor. Të 61 bashkitë e vendit u vlerësuan sipas një sistemi pikëzimi 
që bëri renditjen e tyre në bazë të nivelit më të mirë të organizimit dhe 
funksionimit të ZMK-ve për secilën bashki. Vlerësimi është kryer sipas 
sistemit të pikëzimit të mëposhtëm:

Indikatori Pikët 
Vlerësimi 

i Bashkisë

Struktura 10
Organizimi 10
Buxheti 10
Kompetenca 10
Aktivitete të organizuara 10

Në bazë të informacionit të grumbulluar nëpërmjet korrespondencës 
zyrtare, monitorimit të faqeve zyrtare të bashkive dhe takimeve në 
terren u bë i mundur vlerësimi i 61 bashkive të vendit dhe renditja e 
tyre në një sistem vlerësimi duke renditur të parën bashkinë “më mirë” 
të organizuar sipas legjislacionit në fuqi dhe në fund bashkitë, të cilat 
nuk kanë ende të ngritur ZMK-të.

Nga sistemi i vlerësimit u rendit në vend të parë me një strukturë 
më mirë të organizuar sipas legjislacionit në fuqi, Bashkia Tiranë. 
Gjithashtu është për t’u theksuar fakti se Bashkia Tiranë ka arritur në 
këtë nivel organizimi që ka sot edhe fal viteve të shumta që kjo strukturë 
ekziston dhe funksionon. 

Bashkia Tiranë e ka ngritur ZMK-në që prej vitit 2011, prej më shumë 
se 10 vitesh dhe kjo e ka ndihmuar në rritjen e eficencës, efikasitet në 
punë dhe shërbimeve të ofruara ndaj qytetarëve.
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Indeksi i Konsumatorit Vendor
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Bashkia Mallakastër, mesatarja 8.6 10 8 8 8 9 8.6

Bashkia Tiranë, mesatarja 8.6 10 8 8 7 10 8.6

Bashkia Dimal, mesatarja 7.4 8 8 7 7 7 7.4

Bashkia Vlorë, mesatarja 7.2 9 7 7 7 6 7.2

Bashkia Kamëz, mesatarja 7 8 8 8 5 6 7

Bashkia Lezhë, mesatarja 7 8 8 8 5 6 7

Bashkia Konispol, mesatarja 6.6 8 8 5 7 5 6.6

Bashkia Tropojë, mesatarja 6.4 6 6 5 8 7 6.4

Bashkia Vau i Dejës, mesatarja 6.2 7 7 5 7 5 6.2

Bashkia Bulqizë, mesatarja 6.2 6 6 5 7 7 6.2

Bashkia Maliq, mesatarja 5.4 6 6 6 4 5 5.4

Bashkia Pogradec, mesatarja 5 5 6 5 4 5 5

Bashkia Gjirokastër, mesatarja 3.8 4 4 4 3 4 3.8
Bashkitë veterineri =ZMK, mesatarja 1.2 2 1 1 1 1 1.2
Bashkitë pa ZMK, mesatarja 0 0 0 0 0 0 0
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Bashkia Dimal, mesatarja 7.4

Bashkia Vlorë, mesatarja 7.2

Bashkia Kamëz, mesatarja 7

Bashkia Lezhë, mesatarja 7

Bashkia Konispol, mesatarja 6.6
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Bashkia Pogradec, mesatarja 5
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Bashkitë veterineri=ZMK, mesatarja 1.2

Bashkitë pa ZMK, mesatarja 0

.
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VII. REKOMANDIME

Indeksi Konsumatori Vendor ka kaluar objektivat e vendosura në 
projekt, kjo falë edhe takimeve të shumta të realizuara me komunitete 
në bashki të ndryshme të vendit. Indeksi Konsumatori Vendor në kuadër 
të Raportit të tij arriti:

• Hapjen e 3 ZMK-ve, përkatësisht në bashkitë: Rrogozhinë, Kukës 
dhe Peqin dhe ka arritur sigurimin e hapjes së ZMK në muajt në 
vijim në tre bashki;

• Realizimi nga tre bashki, si: Patosi, Peqini, Lushnja dhe Kamza 
i fushatave ndërgjegjësuese për hapjen e ZMK-së dhe të drejtat e 
konsumatorëve në nivel vendor;

• Ndërgjegjësimi i komuniteteve në: Patos, Tiranë, Vorë, Librazhd, 
Lushnje, Durrës, Vlorë, Shkodër, Kavajë, Dimal për organizimin 
dhe funksionimin e ZMK-së dhe të drejtat e konsumatorëve në 
nivel vendor;

• Ndërgjegjësimi i bashkive si: Cërrik, Gramsh, Divjakë,  Berat për 
ngritjen e ZMK-së;

• Bashkitë si: Cërrik, Gramsh, Patos, Divjakë dhe Berat parashtruan 
hapjen e ZMK-së gjatë muajit Maj, sepse sipas legjislacionit 
në fuqi për zgjedhjet për Kuvend të 25 Prillit 2021 nuk lejohet 
ndryshimi i numrit të punonjësve të bashkive deri në përfundimin 
e zgjedhjeve.

Megjithatë duke marrë në konsideratë informacionin e grumbulluar 
dhe takimet në terren të zhvilluara ka ende punë për t’u bërë nga 
bashkitë e vendit. “Indeksi Konsumatori Vendor” nisur na sa më sipër 
kishte për qëllim të mbështeste zbatimin e politikave dhe legjislacionit 
për mbrojtjen e konsumatorëve në nivel vendor për të arritur një cilësi 
më të mirë të jetesës për të gjithë qytetarët. Për të arritur qëllimin e 
sipërpërmendur dhe për të realizuar objektivin e saj për rritjen e 
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ndërgjegjësimit të qytetarëve në mënyrë, që të kenë kuptim të qartë të 
të drejtave që i përkasin si konsumatorë vendorë e të nxiten të reagojnë 
për të mbrojtur të drejtat e tyre, duhet që:

15 bashkitë që i kanë tashmë të ngritura ZMK-të sipas legjislacionit 
në fuqi duhet të*:

• Realizojnë sa më shumë fushata ndërgjegjësuese për qytetarët, ku 
të pasqyrojnë ekzistencën e tyre dhe të drejtat e konsumatorëve. 

• Fokusohen në përcaktimet ligjore që ka legjislacioni në fuqi në 
nivel vendor duke mos tejkaluar kompetenca apo mbivendosur 
ato me kompetenca e pushtetit qendror.

 - Rrisin bashkëpunimin me institucionet qendrore në mënyrë të 
tillë, që shërbimi i ofruar për qytetarët të jetë sipas standardeve 
të kërkuara nga legjislacioni në fuqi dhe në kohë të shpejtë dhe 
efikasitet, duke konstatuar menjëherë nëse ankesa/problematika i 
përket pushtetit qendror apo vendor.

 - Rrisin bashkëpunimin me bashkitë e tjera të vendit, për të 
shkëmbyer eksperienca ndërmjet bashkive dhe duke ndihmuar 
kështu bashkitë që nuk janë të fuqizuara në kuadër të mbrojtjes së 
konsumatorëve të mund të fuqizohen dhe të angazhohen kundrejt 
qytetarëve.

16 bashkitë që i kanë ngarkuar detyrat e ZMK-ve veterinerëve duhet të**:
• Marrin masa që detyrat në kuadër të ZMK-së t’i ngarkohen 

një specialisti, që punën e tij ta ketë të fokusuar tek mbrojtja e 
konsumatorëve, sektorët e veterinarisë në bashki funksionojnë 
sipas legjislacionit në fuqi të veterinarisë dhe nuk mund të 
realizojnë edhe ato në kuadër të mbrojtjes së konsumatorëve.

* Bashkitë që kanë ZMK-të janë: Tiranë, Bulqizë, Lezhë, Përmet, Përrenjas, Kukës, 
Gjirokastër, Pogradec, Dimal, Kamzë, Maliq, Konispol, Devoll, Vlorë, Vau i Dejës.
** Këto bashki janë: Shkodër, Delvinë, Peqin, Kolonjë, Patos, Tropojë, Mallakastër, Klos, 
Fier, Rrogozhinë, Lushnje, Belsh, Memaliaj, Poliçani, Mirditë, Malësi e Madhe.
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• Marrin eksperiencat e mira të bashkive si Tirana, Lezha, Kamza, 
Pogradeci etj., dhe ti përvetësojnë ato. Kjo do ti shërbejë bashkive 
që të ngrenë struktura efikase dhe të mësojnë nga eksperiencat e 
bashkive që e kanë prej shumë vitesh ZMK-në apo dhe nga ato që 
e kanë hapur në kohët e fundit.

30 bashkitë që nuk kanë të ngritur ZMK-të duhet të*:
Fillojnë nga puna për programimin në buxhetet e tyre të fondeve për 

ngritjen e ZMK-së dhe kjo duhet të ndodh sa më shpejt. Legjislacioni 
në fuqi kërkon që prej me shumë se 5 vitesh, që bashkitë të kenë të 
ngritura ZMK-të dhe t’i ngarkojnë ato me detyrat në kuadër të mbrojtjes 
së konsumatorëve.

61 bashkitë e vendit duhet:

• Të fillojnë të marrin masa për programimin e fondeve për 
mbrojtjen e konsumatorëve, të nevojshme këto për organizimin e 
fushatave ndërgjegjësuese, ngritjen e mekanizmave për mbrojtjen 
e konsumatorëve, trajnimin e stafeve të bashkive etj.

• Rritja e trajnimeve ndaj stafeve të bashkive në kuadër të mbrojtjes 
së konsumatorëve në nivel vendor.

• Të vendosin ura bashkëpunimin ndërmjet tyre në mënyrë të tillë 
që të ndajnë eksperiencat dhe praktikat e mira profesionale për 
mbrojtjen e konsumatorëve.

• Të rrisin monitorimet në terren për konstatimin e problematikave të 
qytetarëve dhe bizneseve në kuadër të mbrojtjes së konsumatorëve, 
për të pasur një panoramë të qartë të situatës dhe marrjen e masave 
të duhura në të mirë të qytetarëve/konsumatorëve.

* Këto bashki janë: Dibër, Pustec, Dropull, Shijak, Mat, Durrës, Roskovec, Himarë, 
Skrapar, Has, Sarandë, Korçë, Kuçovë, Divjakë, Cërrik, Gramsh, Selenicë, Fushë - Arrëz, 
Pukë, Kurbin, Tepelenë, Librazhd, Libohovë, Vorë, Berat, Krujë, Kavajë, Finiq, Këlcyrë, 
Elbasan.
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ANEKSI NR.1 URDHRI I KRYETARIT TË BASHKISË 
GRAMSH NR.94, DATË 21.03.2021.
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