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Bashkisë Tiranë do të menaxhojë grantin 290 milion 
euro nga qeveria për procesin e rindërtimit 

Pas 26 nëntorit qeveria dhe bashkitë rialokuan fondet e tyre për të përballuar pasojat 
që la tërmeti. Qeveria u shpërndau bashkive të prekura nga tërmeti fondin e 
rindërtimit për të riparuar dhe rindërtuar objektet e prekura nga tërmeti. Bashkisë 
Tiranë qeveria i akordoi në total 145.3 milion euro për të rindërtuar dhe rikonstruktuar 
objektet e banimit dhe shkollore të prekura nga tërmeti. 

Nëpërmjet Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 645, datë 03/08/2020 qeveria i kaloi 
Bashkisë Tiranë 117 milion euro për nancimin e rindërtimit të njësive të banimit në 
ndërtesa (pallat) dhe ndërtesave publike, në zonat e reja për zhvillim, në njësitë 
administrative 4 e 8, zona “5 maji”, dhe njësinë administrative 6, zona “kombinat”, 
Bashkia Tiranë. Kësaj shume, Këshilli Bashkiak i parapriu me VKB Nr.74, datë 19.06.2020 
ku miratoi listën e përtuesve të programit të rindërtimit. 

Gjithashtu në muajin korrik, qeveria i kaloi edhe 24 milion euro të tjera Bashkisë Tiranë 
në formën e transfertës së pakushtëzuar me qëllim nancimin e objekteve arsimore të 
prekura nga tërmeti i 26 nëntorit nëpërmjet VKM nr. 631, datë 29.7.2020.

Ndërsa nëpërmjet Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 732, datë 16/09/2020 Bashkisë 
Tiranë iu transferua fondi prej 4.3 milion eurosh në formën e transfertës së pakushtëzuar 
për nancimin e rikonstruksionit të banesave individuale dhe pallateve 

të dëmtuara rëndë apo të dëmtuara lehtë, si pasojë e tërmetit të 26 

nëntorit 2019, dhe që nuk duhen rindërtuar nga e para. Në muajin 

qershor 2020 Këshilli Bashkiak miratoi vendimin për listën e 

përtuesve sipas kategorive të dëmit Ds1, Ds2 dhe DS3. 

Këshilli Bashkiak 

Bashkia Tiranë krijon një kompani 
me fokus “ri-ndërtimin”!? 

Bashkia/ Shoqëritë Aksionare 

https://www.youtube.com/watch?v=9TLJhuo2eSA 

Rindërtimi 

Reagim

Më 30 shtator, Këshilli Bashkiak i Bashkisë Tiranë ka vendosur krijimin e një 
kompanie shoqëri aksionere në pronësi të bashkisë të quajtur Tirana DC.

Sipas vendimit nr.134, qëllimi i kompanisë do të jetë “projektimi, rindërtimi, 
ndërtimi, zbatimi, kolaudimi i ndërtimeve të të gjitha llojeve.” Pra, Tirana DC 
do jetë një kompani tipike ndërtimi, që mbyll gjithë ciklin e ndërtimeve që nga 
projektimi deri tek kolaudimi i ndërtimeve.j ofrimin e shërbimit të rindërtimit.

Më 30 shtator, Këshilli Bashkiak i Bashkisë Tiranë ka vendosur krijimin e një 
kompanie shoqëri aksionere në pronësi të bashkisë të quajtur Tirana DC.

Sipas vendimit nr.134, qëllimi i kompanisë do të jetë “projektimi, rindërtimi, 
ndërtimi, zbatimi, kolaudimi i ndërtimeve të të gjitha llojeve.” Pra, Tirana DC 
do jetë një kompani tipike ndërtimi, që mbyll gjithë ciklin e ndërtimeve që nga 
projektimi deri tek kolaudimi i ndërtimeve.

Në datën 5 Janar, Aleanca për Teatrin ka paditur Kryetarin e 
Bashkisë Tiranë në SPAK për krijimin e kësaj shoqërie aksionare si një 
veprim anti – ligjor, që cënon konkurencën e lirë dhe transparencën 
e fondeve. Gjithashtu sipas akuzës publike të këtij veprimi shoqëror 
kjo SH.A ka në përbërje zyrtarë publikë në konikt të hapur interesi 
dhe ka në qëllimin e saj ofrimin e shërbimit të rindërtimit.

Kompania u themelua në 28 tetor 2020, dhe regjistrua në 
Qendrën e Biznesit më 3 nëntor 2011. Kapitali themelor i 
shoqërisë është 400 mijë euro dhe administratori i saj 
është z. Redi Molla, ish drejtor i ndërmarrjes së ujësjellës 
kanalizimeve të Tiranës. Ndërsa në bordin drejtues janë 
Arbjan Mazniku – Nënkryetar i Bashkisë Tiranë, dhe Laura 
Deliu – Drejtore në Drejtorinë Juridike të Bashkisë Tiranë.

Krijimi i kësaj kompanie vjen në një moment kur në qytet 
ka nisur procesi i ndërtimit të shtëpive e pallateve të 
dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit dhe në Bashkinë Tiranë 
përgjegjëse për rindërtimin do të jetë vetë Bashkia Tiranë, 
e tani me shumë gjasa kompania e re e sapokrijuar.

Kjo kompani pritet të menaxhojë dhe lehtësojë procesin 
e tjetërsimit të pronave dhe ndërtimin, e më pas shitjen e 
apartamenteve dhe hapësirave të tjera, por nga ana 
tjetër mund të rrezikojë cënimin e konkurencës së lirë dhe 
koniktin e interesit duke qënë se bashkia edhe 
menaxhon fondet e qeverisë por edhe zbaton projektet 
e qeverisë por jo nëpërmjet institucioneve vendore por 
një biznesi privat.
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Task – Forca e Asambleve të Pallatit dështon për 
të pestin vit radhazi të përmbushë detyrën e saj. 

Në vitin 2016 Këshilli Bashkiak Tiranë mori vendim për të ngritur Taska Forcën për 
regjistrimin e asambleve dhe administratorëve të pallateve në Tiranë. Në vendimin 
e vitit 2016 shprehimisht thuhej 

“Task Forca duhet tё pёrmbushë detyrёn e saj brenda një periudhe 1 ½ vjeçare 
  nga data e ngritjes së saj.” 

Megjtihëse tashmë ka kaluar 5 vjet nga data e ngritjes së kësaj Task Force me mbi 70 
punonjës, ajo mesa duket nuk e ka përmbyshur detyrën e saj për të regjitstruar 
adminsitratorët dhe asambletë e pallateve. Ky fakt vihet re në vendimin Nr. 172 
datë 21.12.2020 për miratimin e programit buxhetor 2021 – 2023, ku shprehimisht 
thuhet se Task Forca do të vazhdojë të funksionojë dhe të ushtrojë funksionin e saj 
edhe për një periudhë 1 (një) vjeçare, nga data 1 janar deri më 31 dhjetor 2021. Pra 
qytetarët e kryeqytetit prej 5 vitesh vijonë të paguajnë taksa për të mbajtur aktive 
një forcë punëtore e cila duhet ta realizonte objektivin e saj që në vitin e parë të 
krijimit. 

Bashkia Tiranë është bashkia me numrin më të madh të punonjësve ku 47.1% e 
shpenzimeve shkojnë për paga dhe sigurime shoqërore.

Bashkia Tirane 

Komuniteti Rom dhe Egjiptian përfiton një treg i ri me 

rroba të përdorura dhe 842 familje të reja përfitojnë 

kredi të buta nga Këshilli Bashkiak Tiranë. 

Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi në muajin dhjetor 2020 listën me 842 familje dhe 
çifte të reja, të cilat përtojnë nga programi i kredisë së butë. Programi i 
Subvencionimit të interesave të kredisë synon të mbështesë në blerjen e 
shtëpive të para, me qëllim përmirësimin e kushteve të tyre të jetesës, nëpërmjet 
kredive hipotekore me kushte lehtësuese, e cila jepet për strehim dhe një pjesë 
e interesave subvencionohen nga Bashkia Tiranë.

Në datën 30 Tetor Këshilli Bashkiak Tiranë vendosi për ngritjen dhe funksionimin e 
tregut publik “Rroba të Përdorura” në zonën e selitës. Ky treg u mundësua në 
sajë të nancimit të  Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, “Për krijimin e 
një tregu publik të rrobave të përdorura me qëllim formalizimin e tregtisë 
ambulatore dhe nxitjen e vetëpunësimit për komunitetin Rom dhe Egjiptian” në 
zonën e Selitës. Anëtarët e komunitetit Rom dhe Egjiptian, që do tregtojnë në 
tregun publik të rrobave të përdorura do të përjashtohen nga detyrimi i tarifës 
për zënien e hapësirës publike për një periudhë 1 (një) vjeçare nga hapja e 
tregut.

Bashkia/Ceshtje Sociale
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Metodologjia
Qëndresa Qytetare në kuadër të punës së saj për mbikqyrjen e Këshillit 

Bashkiak Tiranë dhe nxitjen e demokracisë vendore realizoi një 

sondazh me qytetarë mbi rolin dhe punën e këshillit. Analiza e 

perceptimit publik ndaj Këshillit Bashkiak mbështetet mbi një pyetësor 

të plotësuar nga 864 banorë të Bashkisë Tiranë në datat 18 – 25 Janar 

2021. 

Forma e realizimit të pyetësorit u mundësua nëpërmjet përdorimit të 

“software”-it në dispozicion të platformës   duke u www.qytetarin.com

mbështetur nëpërmjet “Facebook ads”.  

Pyetësori nuk u publikua në rrjetet sociale apo web, me qëllim 

shmangien apo minimizimin në maksimuam të mundësisë së mbushjes 

së pyetësorit nga më shumë se një herë nga i njejti banor apo 

mundësinë e shpërndarjes në grupe të cilat ndajnë qëndrime të 

unikuara për çështjen.

Sa i përket pjesëmarrjes gjinore në këtë pyetësor, 65% e banorëve të 

pyetur janë burra dhe djem ndërsa 35% e tyre gra dhe vajza. 

Ndërkohë 90% e banorëve pjesëmarrës në pyetësor i përkasin njësive 

bashkiake në Tiranë – qytet, ndërsa 10% e banorëve të përfshirë i 

përkasin njësive bashkiake në zonat rurale.

35%       Gra/Vajza  

Totali i pyetësorëve: 
864 Studentë

65%       Burra/Djem   Gjinia  

90%

Qytet      Zone 
Rurale
10%

             Gjetjet kryesore

  71.6% e qytetarëve të Tiranës shprehen se bashkia nuk ka 
qenë aspak transparente në vendimet dhe veprimtarinë e 
saj, ndërkohë që 86.1% e tyre nuk kanë dijeni mbi buxhetin 
vjetor të bashkisë.

  61.7% e banorëve shprehen se konsultimet me komunitetin 
nuk janë aspak efektive, 19.6% mendojnë se konsultimet 
janë shumë efektive dhe 18.7% janë të mendimit se seancat 
konsultuese me komunitetin janë pak efektive. 

  Megjithëse 75% e banorëve nuk janë në dijeni mbi ngritjen e 
ndonjë prej problematikave të zonës së tyre në Këshillin 
Bashkiak, 91% e banorëve janë të gatshëm të nënshkruajnë 
një peticion për një problem në komunitetin apo lagjen e 
tyre. 

  Ndërkohë 63% e qytetarëve mendojnë se kërkesat dhe 
ankesat e tyre nuk diskutohen në Mbledhjet e Këshillit 
Bashkiak, 30% e tyre mendojnë se vetëm disa nga ankesat e 
tyre trajtohen dhe 7% mendojnë se të gjitha ankesat e 
banorëve trajtohen nga Këshilli Bashkiak Tiranë. 

   36.1% e banorëve do të merrnin pjesë në një iniciativë 
qytetare që lidhet me taksat dhe tarifat vendore, 30.3% e 
qytetarëve do të nënshkruanin për çështjen e parkingeve 
publike një iniciative, 29.5% për transportin publik dhe vetëm 
4% për korsitë e bicikletave. 

  Megjithëse Bashkia Tiranë ka emëruar dhe paguan mbi 220 
ndërlidhësa komunitarë, 80% e banorëve të kryeqytetit nuk e 
njohin ndërlidhësin komunitar në zonën apo lagjen e tyre, 
ndërkohë vetëm 23% e atyre që e njohin shprehen se kanë 
përcjellë shqetësime drejtuar Bashkisë nëpërmjet tij. 
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Neni 15 i ligjit për vetqeverisjen vendore përcakton shprehimisht se 

njësitë e vetëqeveris jes vendore garantojnë për publikun 

transparencën e veprimtarisë së tyre duke publikuar aktet, programet e 

transparencës dhe duke vënë në dispozicion të qytetarëve 

informacion mbi buxhetin dhe përdorimin e taksave të tyre. 

71.6% e qytetarëve të Tiranës shprehen se bashkia nuk ka qënë aspak 

transparente në vendimet dhe veprimtarinë e saj, 17.6% pohojnë se 

bashkia ka qënë pak transparente dhe 10.8% e cilësojnë si shumë 

transparente veprimtarinë e bashkisë Tiranë. Ndërkohë të pyetur për 

informacionin që ata zotërojnë mbi buxhetin e bashkisë, 86.1% e 

banorëve nuk kanë dijeni mbi buxhetin vjetor të bashkisë, ndërsa 13.9% 

e tyre kanë dijeni mbi buxhetin e bashkisë. Ky lloj perceptimi qytetar 

lidhet me mungesën e aksesit në informacion të publikut nga Bashkia 

dhe Këshilli Bashkiak Tiranë por edhe nga mediat e ndryshme të cilat 

përgjithësisht transmetojnë kronika të përgatitura nga sta i bashkisë. 

Nga ana tjetër vendimmarrja mbi buxhetin dhe aktet e tjera juridike që 

ndërmerr Këshilli dhe më pas i zbaton bashkia, kryesisht janë 

vendimmarrje që kërkojnë interpretim të thjeshtëzuar në gjuhë të 

thjeshtë dhe shifra konkrete për t'u kuptuar nga masa e qytetarëve, gjë 

e cila nuk ka ndodhur nga sta i bashkisë apo mediat në vend

Sa transparente mendoni se është 
bashkia e Tiranës në vendimet dhe 
veprimtarinë e saj ?

A keni dijeni sa është buxheti 
vjetor i bashkisë suaj? 

13.9 %
PO

JO
86.1%

Ligji për vetqeverisjen vendore parashikon se  çdo njësi e vetqeverisjes vendore 

është e detyruar të garantojnë pjesëmarrjen publike në procesin e 

vendimmarrjes dhe të caktojë koordinatorin për njoftimin dhe konsultimin 

publik, në përputhje me dispozitat e ligjit në fuqi për njoftimin dhe konsultimin 

publik. 

Bazuar në të dhënat e përtuara nga pyetësori reth 90% e banorëve të 

kryeqytetit nuk janë ftuar asnjëherë për të marrë pjesë në konsultime publike 

nga Këshilli Bashkiak Tiranë, 4% e tyre shprehen se janë ftuar vetëm 1 herë dhe 

vetëm 6% pohojnë se janë ftuar shpesh herë në seancat konsultuese. Ndërkohë 

vihet re një mungesë e lartë besimi mbi efektivitetin e seancave konsultuese që 

realizon Këshilli Bashkiak. 61.7% e banorëve të pyetur shprehen se konsultimet 

me komunitetin nuk janë aspas efektive, 19.6% mendojnë se konsultimet janë 

shumë efektive dhe 18.7% janë të mendimit se seancat konsultuese me 

komunitetin janë pak efektive. 

Kjo mungesë besimi tek qytetarët mund të vijë si pasojë e numrit të ulët të 

seancave konsultuese që zhvillon Këshilli Bashkiak, këtë vit ndikuar edhe nga 

situata e krijuar nga pandemia Covid – 19 por edhe nga mosmarrja parasysh e 

sugjerimeve të dhëna nga grupime të komunitetit. 

Sa here jeni ftuar ne konsultime 
nga Këshilli Bashkiak Tiranë per 

problemet e zonës?

Sa efektive besoni se janë 
konsultimet e ndryshme të Këshillit 

Bashkiak me komunitetin tuaj?

Shumë efektive
19.6%

Pak efektive
18.7%

Aspak efektive
61.7%
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Përveç zgjedhjes së përfaqësuesve të tyre në Këshillin Bashkiak, 
qytetarët bazuar në nenet 19 dhe 20 të ligjit për vetqeverisjen vendore 
mund ti drejtohen drejtpërdrejt Këshillit Bashkiak nëpërmjet kërkesave, 
ankesave dhe iniciativave qytetare për problematika që lidhen me 
komunitetin apo qytetin e tyre duke ndikuar vendimmarrjen e tij. 

75% e banorëve nuk janë në dijeni mbi ngritjen e ndonjë prej 
problematikave të zonës së tyre në Këshillin Bashkiak, ndërsa 25% e  
banorëve shprehen se kanë dijeni mbi trajtimin e tyre. 

Ndërkohë 63% e qytetarëve pohojnë se kërkesat dhe ankesat e tyre nuk 
diskutohen në Mbledhjet e Këshillit Bashkiak, 30% e tyre mendojnë se 
vetëm disa nga ankesat e tyre trajtohen dhe 7% mendojnë se të gjtiha 
ankesat e banorëve trajtohen nga Këshilli Bashkiak Tiranë. 

Të pyetur lidhur me disponibilitetin qytetar për të ngritur një ankese 91% 
e banorëve janë të gatshëm të nënshkruajnë një peticion për një 
problem në komunitetin apo lagjen e tyre dhe vetëm 9% e tyre nuk do 
të bëheshin pjesë e peticionit. 

Treguesi pozitiv që vihet re nga këto të dhëna është fakti se shumica e 
qytetarëve do të ishin të gatshëm të nënshkruanin një peticion apo 
iniciativë megjithëse një pjesë e madhe nuk kanë besim se ankesat e 
tyre trajtohen në Këshill.

 Mundësimi i mekanizmit dhe rritja e presionit qytetar do të ndikonin 
axhendën e Këshillit Bashkiak duke e orientuar drejt kërkesave të 
drejtpërdrejta të banorëve. 

Qytetarët e Bashkisë Tiranë kanë shprehur interesin e tyre edhe për tu bërë 
pjesë e iniciativave qytetare, ku 36.1% do të përfshiheshin në një iniciativë 
që lidhet me taksat dhe tarifat vendore, 30.3% e qytetarëve do të 
nënshkruanin për çështjen e parkingjeve publike një iniciativë, 29.5% për 
transportin publik dhe vetëm 4% për korsitë e bicikletave. Ky rezultat është 
një mesazh drejtuar institucioneve vendore për të hapur rrugën 
pjesëmarrjes qytetare dhe për të përmirësuar këto shërbime sipas 
kërkesave të tyre. 

Për të lehtësuar komunikimin mes Bashkisë dhe qytetarëve ligji parashikon 
rolin e ndërlidhësit komunitar, si strukturë komunitare në varësi të bashkisë. 
Ai kryen disa funksione përfshirë edhe informimin dhe konsultimin e 
qytetarëve lidhur me shërbimet që ofron Bashkia. Megjithëse Bashkia 
Tiranë ka emëruar dhe paguan mbi 220 ndërlidhësa komunitarë në 
përgjigjet e pyetësorit rezulton se 80% e banorëve të kryeqytetit nuk e 
njohin ndërlidhësin komunitar në zonën apo lagjen e tyre, ndërkohë 
vetëm 23% e atyre që e njohin shprehen se kanë përcjellë shqetësime 
drejtuar Bashkisë nëpërmjet tij. 

A jeni ju në dijeni të ndonjë problematike 
të zonës tuaj që është ngritur në mbledhjet 

e Këshillit Bashkiak?

JO 75% PO 25%

6.8% Të 
gjitha 

ankesat
 merren 

parasysh

A jeni ju në 
dijeni të ndonjë 
problematike 
të zonës tuaj 

që është ngritur
 në mbledhjet

 e Këshillit 
Bashkiak?

Cila prej çështjeve do 
të përbënte interes për
 ju për t’u përfshirë në
 një iniciativë qytetare:

A e njihni 
ndërlidhësin

komunitar në zonën/
lagjen tuaj? 

Nëse po, a keni
përcjellë ndonjë 

problematikë 
nëpërmjet tij?

30.1% Disa prej 
ankesave merren parasysh

63.1%  Asnjë prej 
ankesave nuk merret parasysh

Sa mendoni që kërkesat dhe ankesat e qytetarëve merren 
parasysh për t’u diskutuar në mbledhjet e Këshillit Bashkiak?
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Rekomandime

· Këshilli Bashkiak Tiranë duhet të miratojë dhe 
zbatojë me rigorozitet rregulloret e peticioneve 
dhe inciativave qytetare për të mundësuar një 
pjesëmarrje të drejtëpërdrejtë dhe ligjore të 
banorëve në vendimmarrje.

· Këshilli Bashkiak Tiranë duhet të vendosë në 
dispozicion të qytetarëve një mekanizëm për të 
mundësuar nënshkrimin online të peticioneve dhe 
iniciativave qytetare për problematikat e qytetit 
dhe komuniteteve.

· Bashkia Tiranë duhet të monitorojë dhe raportojë 
pranë Këshillit Bashkiak dhe publikut lidhur me 
zbatimin e rregullores për strukturat komunitare 
dhe punën e ndërlidhësave komunitare në terren. 

· Bashkia dhe Këshilli Bashkiak Tiranë duhet të 
përmirësojnë nivelin e transparencës në raport me 
publikun dhe median. Përgatitja e njoftimeve dhe 
deklaratave që interpretojnë vendimet e këshillit 
bashkiak do të ndikojnë në rritjen e interesit dhe 
përfshirjes së publikut në punën e institucioneve 
vendore. 

Mediat e shkruara dhe televizive duhet të 
raportojnë periodikisht mbi veprimtarinë dhe 
vendimmarrjen e përditshme të Këshillit Bashkiak 
Tiranë dhe jo vetëm kur ka çështje me interes 
kombëtar si ajo e Teatrit. 
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