
 

  
 
 

Tiranë, më 19.05.2020 

 
Minutat e Takimit 

 
Tema: Konsultimi publik për Projektligjin për Zhvillimin Rajonal dhe Kohezionin – Rajoni Shkodër-

Lezhe-Kukës  

Vendi: Fondi Shqiptar i Zhvillimit 

Ora: 11:00-13:00 

 

Në vijim të procesit të përgatitjes së kuadrit ligjor, u zhvillua konsultimi publik virtual në nivel lokal 

me përfaqësues të Njësive të Qeverisjes Vendore të rajonit zhvillimor Shkodër-Lezhë-Kukës.  

 

Në këtë takim morën pjesë si më poshtë: 

Zyra e Zvendës Kryeministrit – znj. Ilva Valle 

Fondi Shqiptar i Zhvillimit – z. Dritan Agolli, znj. Aurora Alimadhi, z. Ermal Ilirjani, z. Shpëtim Quku 

Ambasada Zviceriane – znj. Elda Bagaviki 

RDPA – z. Carl Heller, znj. Anila Gjika, znj. Fiona Imami 

Bashkitë pjesëmarrëse në takim:  

Bashkia Shkodër, Bashkia Kukës, Bashkia Lezhë, Bashkia Vau i Dejës, Bashkia Tropojë, Bashkia 

Mirditë, Bashkia Kurbin, Bashkia Pukë, Bashkia Has,  

Mungonin:  

Bashkia Malësi e Madhe dhe Bashkia Fushë-Arrëz 

 

Zhvillimi i Takimit: 

 Z. Dritan Agolli, Drejtor Ekzekutiv - Fondi Shqiptar i Zhvillimit 

Z. Agolli thekson rëndësinë e procesit në tërësi si një hap për të forcuar më tej qeverisjen vendore 

dhe rajonale. Projektligji dhe dokumentat e tjerë strategjik ngrenë një sistem të ri që do të ndikojë 

dukshëm zhvillimin rajonal dhe vendor.  

 Znj. Elda Bagaviki, Përfaqësuese e Ambasadës Zviceriane 

Znj. Bagaviki mbështet procesin e konsultimit publik dhe është në pritje të komente konstruktive 

nga ana e përfaqësuesve të nivelit vendor të cilat do të kontribuojnë në përmirësimin e 

projektligjit.  

 Znj. Aurora Alimadhi, Departamenti i Zhvillimit Rajonal - Fondi Shqiptar i Zhvillimit 



 

Znj. Alimadhi drejton zhvillimin e takimit dhe thekson rëndësinë e finalizimit të projektligjit të 

zhvillimit rajonal duke qenë se aktualisht një kuadër i tillë ligjor mungon në Shqipëri. Ky ligj i jep 

një rol thelbësor bashkive dhe partnerëve të zhvillimit rajonal, duke marr pjesë në unifikimin e 

kuadrit ligjor dhe institucional të zhvillimit rajonal.  

 Znj. Anila Gjika, eksperte e RDPA 

Znj.Gjika prezanton Politikën e Zhvillimit Rajonal në Shqipëri duke u ndaluar në çështjet si: qasja 

ndaj zhvillimit rajonal, hartimi dhe zbatimi i politikës së zhvillimit rajonal, parakushtet e zbatimit të 

kësaj politike dhe perspektiva europiane e zhvillimit rajonal.  

 Z. Ermal Ilirjani, Departamenti i Zhvillimit Rajonal - Fondi Shqiptar i Zhvillimit 

Z. Ilirjani prezanton Projektligjin e Zhvillimit Rajonal dhe Kohezionit duke u ndalur në çështjet si: 

çfarë adreson projektligji, qëllimet, parimet, rajonet zhvillimore, institucionet dhe financimi i tij.  

 

 Çështjet për diskutim të ngritura nga Bashkitë: 

 

Bashkia Shkodër – znj. Voltana Ademi, Kryetare 

 Vlerëson nismën e zhvillimit rajonal të avancuar deri në këtë pikë. Ngre çështjes si më 

poshtë: 

o Roli i Bashkive në projektligj në të gjithë skemën institucionale, menaxhuese dhe 

financuese.  

o Roli i Bashkive në bashkëfinancim 

o Roli i Bashkive në përcaktimin e Planit Kombëtar të Zhvillimit Rajonal 

o Roli konkret dhe përbërja e Bordeve Rajonale dhe Komitetit Kombëtar të Zhvillimit 

Rajonal. Vërehet se i njëjti institucion që miraton Planin Kombëtar (Këshilli i 

Ministrave), është i njëjtë në përbërjen e tij me strukturën e parashikuar për të 

hartuar dhe monitoruar këtë Plan (Komiteti Kombëtar). Sygjeron miratimin e Planit 

Kombëtar në Parlament. 

o Sygjeron një kontroll nëse projektligji është totalisht në përputhje me paradigmën 

e adresimit të problematikave të listuara në dokumentat mbështetës të tij.  

 

 Znj. Alimadhi përgjigjet për çështjet e ngritura nga Bashkia Shkodër si më poshtë: 

o Bashkitë do të kenë përfaqësuesit e tyre në Bordet Rajonale. I gjithë procesi i 

konsultimit i Planit Kombëtar, Planeve Rajonale dhe Programit Operacional do të 

nis në Bordet Rajonale. Roli i bashkive do të jetë aktiv sepse në bordet nis i gjithe 

procesi që nga hartimi i planeve deri tek konsultimit dhe dakortësimi i tyre. 

Rekomandon se përfaqësimi i njësive të qeverisjes vendore duhet të jetë dinjitoz 

në këto Borde në mënyrë që zëri i Bashkive të përcillet me forcën e duhur.  



 

o Bashkitë do të kenë rol në bashkëfinancim, por për të mos rënduar pozitën 

financiare të disa bashkive të vogla, një gjë e tillë nuk është paraqitur në mënyrë 

eksplicite në këtë projektligj.  

o Bashkitë do të përfshihen në fazën e miratimit të cdo dokumenti strategjik që do 

të dal në kuadër të kësaj reforme njësoj sic është duke ndodhur me projektligjin 

për zhvillimin rajonal.  

o Në rastin konkret, Plani Kombëtar për Zhvillimin Rajonal përfaqëson një dokument 

të cilin e delegon një ligj që miratohet në Parlament. Në këtë kuptim si dhe në 

kuptimin e teknikës legjislative, ligji vendos kornizën kryesore të përgatitjes së këtij 

Plani dhe Këshilli i Ministrave kryen miratimin e tij, si një dokument delegues. 

Përbërja e Komitetit Kombëtar përcaktohet më tej me Vendim të Këshillit të 

Ministrave.  

 

  Z.Ilirjani përgjigjet për çështjet e ngritura nga Bashkia Shkodër si më poshtë: 

o Bashkitë janë një nga përfituesit e parashikuar në këtë projektligj. Kjo do të thotë 

se bashkitë janë përfitues për të zbatuar projektet e dakortësuar në Programin 

Operacional.  

 

Bashkia Mirditë – z.Nik Nikolli 

 Sygjeron që projektligji që ngrihet në frymën e decentralizimit 

 Znj. Alimadhi përgjigjet për çështjen e ngritur nga Bashkia Mirditë si më poshtë: 

o Ligji i jep përgjigje nevojës së decentralizimit përsa i përket projekteve duke qene 

se ky ligj synon programimin sipas nevojave. Përzgjedhja dhe financimi i 

projekteve bëhet sipas nevojës së rajonit, jo në mënyrë rastësore.  

Të tjera: 

 Znj. Gjika përgjigjet për cështjen e rolit të bashkive në reformë si më poshtë: 

o Parimi i Partneriteti, si një nga parimet mbi të cilin ngrihet ky projektligji, garanton 

përfshirjen e bashkive në reformën e zhvillimit rajonal. Sipas këtij parimi, të gjithë 

aktorët e zhvillimit rajonal, bëhen bashkë për të diskutuar politikat dhe objektivat 

e qeverisë qëndrore dhe për t’i përkthyer ato në nevoja në nivel lokal. Në projektligj 

kjo përkthehet në ngritjen e Bordeve Rajonale të Monitorimit. Këto janë ente ku 

bashkohen aktorët e zhvillimit rajonal si bashkitë, bizneset, akademia, OJQ-të etj. 

Politika qëndrore e zhvillimit rajonal do të zbërthehet nga Bordet në nivel rajoni 

dhe lokal.  

 

 


