
Takimi i Rrjetëzimit ndërmjet Njësive të Integrimit Evropian të Bashkive Shqiptare dhe atyre të Evropës 
Jug-Lindore “Përgatitja për të Ardhmen”,  u zhvillua në Tiranë në datën 12 Prill 2022, në kuadrin e Projektit 
“BE për Bashkitë” (EU4M) i financuar nga BE. Takimi u organizua nga NALAS, Rrjeti  i Shoqatave te 
Autoriteteve Lokale të Evropës Jug-Lindore, në partneritet me projektin “Bashkitë për në Evropë (MfE) 2.0”, 
Shoqatën për Autonominë Vendore dhe Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë. 

Eventi i shkëmbimit të njohurive dhe eksperiencave, mblodhi së bashku Njësitë e Integrimit Evropian nga 
Bashkitë e Shqipërisë dhe Evropës Juglindore, së bashku me përfaqësues të Shoqatave të Bashkive të 
Evropës Jug-Lindore, anëtare të NALAS. Një fokus i veçantë iu kushtua shkëmbimit të praktikave të mira në 
forcimin e kapaciteteve të zyrtarëve bashkiakë për integrimin në BE dhe përgatitjes për anëtarësimin e 
ardhshëm, duke përfshirë përthithjen dhe menaxhimin e mbështetjes financiare të BE-së.

Qëllimet kryesore të takimit përfshinin:
- Krijimin e një platforme për shkëmbimin e praktikave të mira ndërmjet njësive të Integrimit Evropian 

nga Shqipëria dhe Evropa Juglindore, mbi rolet dhe përgjegjësitë e bashkive në procesin e 
anëtarësimit në BE;

- Nxitjen e dialogut ndërmjet niveleve të qeverisjes mbi nevojat dhe mundësitë për të përmirësuar 
instrumentet në dispozicion të bashkive shqiptare, për të para-financuar dhe bashkë-financuar nismat 
e financuara nga BE
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• Rëndësia e njësive vendore të integrimit evropian në procesin e integrimit në BE për Shqipërinë dhe 
rëndësia e rritjes së vazhdueshme të kapaciteteve të tyre, duke përfshirë shkëmbimin e njohurive mes 
kolegëve mbi sfidat/mundësitë dhe praktikat e mira rajonale;

• Rëndësia e rritjes së vazhdueshme të kapaciteteve dhe qëndrueshmërisë së Rrjetit të Njësive Vendore 
të Integrimit në BE në Shqipëri, si një organizëm i përhershëm profesional për të mbështetur bashkitë 
në procesin e integrimit në BE, në promovimin e vlerave dhe standardeve të BE-së dhe për të 
ndihmuar bashkitë të aksesojnë dhe menaxhojnë me sukses ndihmën financiare të BE-së.

• Rritja e mbështetjes teknike dhe financiare nga BE për bashkitë shqiptare si aktorë të rëndësishëm 
drejt integrimit në BE dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët, dhe gjithashtu angazhimi i 
BE-së për të mbështetur qeverisjen vendore në zbatimin e strategjisë së decentralizimit.

• Nevoja për një dialog të hapur dhe angazhim nga të dy nivelet e qeverisjes në Shqipëri për 
përmirësimet sistemike për përthithjen e fondeve të BE-së nëpërmjet përmirësimit të kapaciteteve 
dhe instrumenteve për të mbështetur bashkitë sipas praktikave më të mira rajonale;

•  Nevoja për të mbështetur konsultimin, bashkëpunimin dhe koordinimin ndërmjet të gjitha palëve të 
interesuara, duke përfshirë në veçanti administratat vendore, komunitetet lokale dhe shoqërinë civile 
në hartimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave dhe aktiviteteve lokale

Bashkitë luajnë një rol themelor në procesin e anëtarësimit në BE: deri në 
70% të legjislacionit të BE-së zbatohet në nivel lokal! Nga ky 
këndvështrim, njësitë bashkiake të BE-së janë shtylla kurrizore e 
infrastrukturës së BE-së në Shqipëri, nga poshtë-lart, dhe kjo është arsyeja 
pse ato meritojnë mbështetje

BE-ja në Shqipëri po mbështet qeverinë vendore si me asistencë teknike 
ashtu edhe me grante. Në këtë mënyrë bashkitë forcojnë aftësitë e tyre 
për menaxhimin e projekteve, por gjithashtu përfitojnë nga mbështetja 
financiare dhe u përgjigjen nevojave lokale.

Tani, më shumë se kurrë, është e nevojshme të zhvillohet një dialog dhe 
debat në nivele të ndryshme, që do të lehtësonte përparimin drejt 
integrimit në BE. BE-ja do të vazhdojë të mbështesë bashkitë në këtë 
rrugë, por politikë-bërësit duhet të marrin masa proaktive për të siguruar 
përmirësime sistematike në drejtim të përthithjes së fondeve të BE-së.
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Sesioni 1: Bashkitë Shqiptare dhe procesi i integrimit në BE Mesazhet kryesore

Lenka Vitkova, Drejtuese e Sektorit të Qeverisjes së 
Mirë, Drejtësisë dhe Zbatimit të Ligjit, Delegacioni i 
BE-së Shqipëri

70 % of European legislation 
is being implemented at local 
level. The development of 
municipalities is an important 
and long-term investment, as 
it supports communities 
through local services. 
Technical assistance and 
provision of grants are the 
tools through which EU is 
supporting 4 areas of 
decentralization strategy in 
Albania.



Është e rëndësishme të vazhdohet shkëmbimi i eksperiencave dhe 
mësimeve dhe diskutimi në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të 
informuar mbi përgatitjet për aderimin e ardhshëm në BE dhe se si 
bashkitë mund të kontribuojnë në mënyrë efektive dhe të përfitojnë 
prej tij. 

Mbështetja e BE-së për bashkitë kontribuon në masë të madhe në 
rritjen e kapaciteteve dhe njohurive të bashkive dhe i sjell ato një hap 
më afër për të qenë në gjendje të përfitojnë në mënyrë adekuate 
nga ndihma në rritje e BE-së. Projektet e financuara nga BE-ja "BE për 
Bashkitë" dhe "Bashkitë për Evropën" ndihmojnë komunitetet dhe 
bashkitë tona të afrohen më shumë me BE-në.

Integrimi në BE nuk duhet të perceptohet si diçka që ndodh në aksin 
Bruksel-Tiranë-Bruksel. BE-ja ka vlerat dhe standardet e saj dhe nga 
ky këndvështrim bashkitë janë promotorët kryesorë të këtyre vlerave 
dhe standardeve për komunitetet e tyre lokale. Që nga viti 2015, 
Delegacioni i BE-së dhe Ministri për Çështjet Vendore punuan për të 
afruar procesin e integrimit në BE me pushtetin vendor. Njësitë e 
Integrimit Evropian të krijuara tani në secilën bashki, janë rezultati 
kryesor i përpjekjeve të tilla të përbashkëta dhe mbështetjes së 
madhe të BE-së përmes projektit Bashkitë për Evropën

Njësitë e Integrimit Evropian, si strukturat më të reja, do të veprojnë 
si “ ambasadorë të integrimit në BE në nivel vendor ” dhe do të jenë 
gjithnjë e më të rëndësishme sidomos me hapjen e ardhshme të 
negociatave të anëtarësimit. Ata gjithmonë do të kenë mbështetjen 
e Agjencisë.

Ka pabarazi në rritje në drejtim të zhvillimit të infrastrukturës dhe 
shërbimeve brenda rajonit, të cilat po ndodhin në një kontekst të 
ngadalësimit të procesit të integrimit në BE për Ballkanin 
Perëndimor. Duke u mundësuar bashkive të drejtën të përfitojnë që 
tani nga fondet e BE-së për para-anëtarësimin, në të njëjtën mënyrë 
që bashkitë në vendet anëtare të BE-së përfitojnë nga fondet 
strukturore të BE-së, jo vetëm që ndihmohet ndryshimi i tendencave 
për pabarazitë dhe ngadalësimin e procesit, por gjithashtu krijohet 
mundësia që qytetarët e rajonit tonë të fillojnë të ndiejnë tashmë 
standardet e BE-së të vijnë në komunitetet e tyre, edhe para 
anëtarësimit në BE, duke krijuar në fund mundësi më të mira jetese 
në komunitetet tona.

Projekti i financuar nga BE-ja “ BE për Bashkitë ” është një projekt 
pionier nga delegacioni i BE-së në Shqipëri si ndihmë e 
drejtpërdrejtë për bashkitë, duke krijuar mundësi që ato të përfitojnë 
tashmë nga mbështetja e BE-së për të përmirësuar cilësinë e jetës së 
komuniteteve të tyre dhe në të njëjtën kohë të ndërtojë kapacitetet 
aq të nevojshme menaxhuese për asistencën financiare. NALAS do 
të vazhdojë të advokojë në nivel rajonal dhe ndërkombëtar, nevojën 
për më shumë mundësi për mbështetjen financiare për bashkitë që 
të mund të fillojnë të përfitojnë në një mënyrë më të qëndrueshme 
nga ndihma e para-anëtarësimit të BE-së.

Përvoja nga Bullgaria dhe Kroacia na tregon se edhe pas 
anëtarësimit nevojiten vite për të ndërtuar kapacitetet e qeverisjes 
vendore për të menaxhuar fondet e BE-së. Do të ishte një gabim i 

Keti Luarasi, Nënkryetare e Bashkisë Tiranë

Kelmend Zajazi, Drejtor Ekzekutiv NALAS 

Enea Hoti, Drejtor i Përgjithshëm I Agjencisë për 
Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore

Adelina Farrici, Drejtoreshë Ekzekutive e Shoqatës për 
Autoniminë Vendore

madh të viheshin në qëndrim pasiv bashkitë nga Ballkani 
Perëndimor deri në anëtarësimin e plotë të vendeve tona në BE. 
Krijimi i mundësive si projekti ‘BE-ja për Bashkitë’, ndihmon në 
reduktimin e periudhës së tranzicionit drejt zhvillimit të kapitalit 
njerëzor të nevojshëm dhe përgatit bashkitë për kohën kur do të vijë 
anëtarësimi.

Roli i shoqatave të bashkive është vendimtar. Pasi të përfundojnë 
projektet, shoqatat e bashkive mund të sigurojnë zhvillimin e 
vazhdueshëm të kapaciteteve të bashkive. Ne inkurajojmë të gjitha 
bashkitë që të aplikojnë në skemën e granteve të projektit “BE-ja për 
Bashkitë”. Bashkitë më të vogla kanë mundësi dhe shanse të 
barabarta: Shumica e bashkive të përzgjedhura në fazën e parë të 
koncept idesë në skemën e granteve të BE-së për bashkitë, ishin 
bashki të vogla.
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Agron Haxhimali, Director of Association of Albanian 
Municipalities

Jolanda Trebicka, Drejtuese e Projektit, ‘Bashkitë për në Evropë’ 

Genc Kojdheli, Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e 
Përgjithshme e Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit 
Ekonomik, Bashkia Tiranë

Njësitë e bashkive për Integrimin Evropian janë rritur gjatë viteve të 
fundit që nga fillesat tyre dhe ka një mirëkuptim në rritje midis 
kryetarëve të bashkive për rolet kyçe që luajnë këto njësi nga një 
këndvështrim ndërqeveritar në koordinimin dhe ofrimin e mbështetjes 
në procesin e integrimit në BE, rritjen e ndërgjegjësimit, rritjen e 
mundësive të përthithjes së fondeve të BE-së dhe kontributin ndaj 
konsultimeve dhe negociatave të anëtarësimit.

Bashkitë shqiptare duhet të forcojnë kapitalin e tyre njerëzor, por në të 
njëjtën kohë ato duhet të mbështeten me procedura dhe instrumente 
të përshtatshme, veçanërisht për sa i përket para-financimit dhe 
bashkë-financimit të projekteve nga BE dhe donatorët e tjerë.

Në Mal të Zi, menaxherët e projekteve të BE-së kanë përgjegjësi kyçe 
në komunikimin e procesit të integrimit në BE, vlerave dhe 
standardeve të BE-së, si dhe për të aksesuar mbështetjen financiare 
nga BE. Në vitet e kaluara, bashkitë në Mal të Zi kanë fituar përvojë të 
konsiderueshme në përgatitjen dhe zbatimin e projekteve të 
financuara nga BE-ja. Kjo kryesisht për shkak të zbatimit të suksesshëm 
të një projekti të skemës së granteve të BE-së të ngjashëm me “BE-në 
për Bashkitë” në Shqipëri. 

Në Serbi, koordinatorët e integrimit evropian në nivel vendor merren 
me të gjitha aspektet e integrimit në BE, duke përfshirë monitorimin 
dhe kontributin në procesin e integrimit, harmonizimin e legjislacionit 
me Acquis të BE-së dhe zbatimin e tij në nivel lokal. Duke parë përpara, 
është thelbësore që lidershipi lokal dhe kombëtar të kuptojnë 
rëndësinë kryesore të këtyre koordinatorëve dhe t'u ofrojnë atyre 
mbështetjen që u nevojitet.

Ndihma financiare e BE-së përbën një burim kryesor financimi për 
bashkitë. Në vitin 2021, Njësia e Integrimit Evropian e Bashkisë 
Danilovgrad (Mali i Zi) përftoi 6 projekte me vlerë 1.2 mln € , baraz kjo 
me 20% të buxhetit vendor ose 200% të investimeve të bashkisë.

Sesioni 2: Roli i njësive të integrimit në BE: ngritja e 
kapaciteteve dhe përgatitja për pranimin në të ardhmen

Mesazhet Kryesore

Ndërkohë që zhvillimi i kapaciteteve është kryesisht i përqendruar në 
nivel kombëtar, për të çuar përpara procesin e integrimit në BE, edhe 
bashkitë duhet të mbështeten për të pasur akses në ndihmën 
financiare të BE-së. Dhe kapacitetet ndërtohen të forta veçanërisht kur 
njohuritë teorike aplikohen në praktikë; vazhdimësia e projekteve 
është mënyra më e mirë për të mbështetur ndërtimin e 
kapaciteteve në nivel lokal.

Bashkitë janë përfituesit më aktivë, më të motivuar dhe më të 
përgjegjshëm të fondeve të BE-së në Bullgari. Ata kanë kontraktuar 
rreth 9 miliardë Euro (përafërsisht 32 projekte për bashki), nga të cilat 
7.2  miliardë Euro janë të dedikuara për investime. Çelësi i suksesit janë 
njohuria dhe përvoja me rregullat e ndihmës financiare të BE-së. 
Pasi bashkitë t'i kuptojnë këto rregulla, do të vijojë ndihma financiare.

Këshilltar Bashkiak, Bashkia Danilovgrad, & Koordinator i 
Rrjetit të Menaxherëve të Projekteve të BE-së, Shoqata e 
Bashkive e Malit të Zi.

madh të viheshin në qëndrim pasiv bashkitë nga Ballkani 
Perëndimor deri në anëtarësimin e plotë të vendeve tona në BE. 
Krijimi i mundësive si projekti ‘BE-ja për Bashkitë’, ndihmon në 
reduktimin e periudhës së tranzicionit drejt zhvillimit të kapitalit 
njerëzor të nevojshëm dhe përgatit bashkitë për kohën kur do të vijë 
anëtarësimi.

Roli i shoqatave të bashkive është vendimtar. Pasi të përfundojnë 
projektet, shoqatat e bashkive mund të sigurojnë zhvillimin e 
vazhdueshëm të kapaciteteve të bashkive. Ne inkurajojmë të gjitha 
bashkitë që të aplikojnë në skemën e granteve të projektit “BE-ja për 
Bashkitë”. Bashkitë më të vogla kanë mundësi dhe shanse të 
barabarta: Shumica e bashkive të përzgjedhura në fazën e parë të 
koncept idesë në skemën e granteve të BE-së për bashkitë, ishin 
bashki të vogla.



Tsvetan Yordanov, Drejtor I Departamentit për 
Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillimit të Projekteve, 
Bashkia Ruse, Bullgari

Njësitë e bashkive për Integrimin Evropian janë rritur gjatë viteve të 
fundit që nga fillesat tyre dhe ka një mirëkuptim në rritje midis 
kryetarëve të bashkive për rolet kyçe që luajnë këto njësi nga një 
këndvështrim ndërqeveritar në koordinimin dhe ofrimin e mbështetjes 
në procesin e integrimit në BE, rritjen e ndërgjegjësimit, rritjen e 
mundësive të përthithjes së fondeve të BE-së dhe kontributin ndaj 
konsultimeve dhe negociatave të anëtarësimit.

Bashkitë shqiptare duhet të forcojnë kapitalin e tyre njerëzor, por në të 
njëjtën kohë ato duhet të mbështeten me procedura dhe instrumente 
të përshtatshme, veçanërisht për sa i përket para-financimit dhe 
bashkë-financimit të projekteve nga BE dhe donatorët e tjerë.

Në Mal të Zi, menaxherët e projekteve të BE-së kanë përgjegjësi kyçe 
në komunikimin e procesit të integrimit në BE, vlerave dhe 
standardeve të BE-së, si dhe për të aksesuar mbështetjen financiare 
nga BE. Në vitet e kaluara, bashkitë në Mal të Zi kanë fituar përvojë të 
konsiderueshme në përgatitjen dhe zbatimin e projekteve të 
financuara nga BE-ja. Kjo kryesisht për shkak të zbatimit të suksesshëm 
të një projekti të skemës së granteve të BE-së të ngjashëm me “BE-në 
për Bashkitë” në Shqipëri. 

Në Serbi, koordinatorët e integrimit evropian në nivel vendor merren 
me të gjitha aspektet e integrimit në BE, duke përfshirë monitorimin 
dhe kontributin në procesin e integrimit, harmonizimin e legjislacionit 
me Acquis të BE-së dhe zbatimin e tij në nivel lokal. Duke parë përpara, 
është thelbësore që lidershipi lokal dhe kombëtar të kuptojnë 
rëndësinë kryesore të këtyre koordinatorëve dhe t'u ofrojnë atyre 
mbështetjen që u nevojitet.

Ndihma financiare e BE-së përbën një burim kryesor financimi për 
bashkitë. Në vitin 2021, Njësia e Integrimit Evropian e Bashkisë 
Danilovgrad (Mali i Zi) përftoi 6 projekte me vlerë 1.2 mln € , baraz kjo 
me 20% të buxhetit vendor ose 200% të investimeve të bashkisë.

Ndërkohë që zhvillimi i kapaciteteve është kryesisht i përqendruar në 
nivel kombëtar, për të çuar përpara procesin e integrimit në BE, edhe 
bashkitë duhet të mbështeten për të pasur akses në ndihmën 
financiare të BE-së. Dhe kapacitetet ndërtohen të forta veçanërisht kur 
njohuritë teorike aplikohen në praktikë; vazhdimësia e projekteve 
është mënyra më e mirë për të mbështetur ndërtimin e 
kapaciteteve në nivel lokal.

Bashkitë janë përfituesit më aktivë, më të motivuar dhe më të 
përgjegjshëm të fondeve të BE-së në Bullgari. Ata kanë kontraktuar 
rreth 9 miliardë Euro (përafërsisht 32 projekte për bashki), nga të cilat 
7.2  miliardë Euro janë të dedikuara për investime. Çelësi i suksesit janë 
njohuria dhe përvoja me rregullat e ndihmës financiare të BE-së. 
Pasi bashkitë t'i kuptojnë këto rregulla, do të vijojë ndihma financiare.

Që nga viti 2009, përthithja dhe menaxhimi i financimit të BE-së u 
bë një prioritet strategjik për Shoqatën Kombëtare të Bashkive 
të Bullgarisë (NAMRB). NAMRB themeloi një Komitet të 
Përhershëm për Fondet e BE-së në vitin 2011, me rreth 500 
përfaqësues nga bashkitë, nga të cilët 1/3 janë zyrtarë të 
zgjedhur. Komiteti mblidhet dy herë në vit. NAMRB ka krijuar 
gjithashtu një Qendër Burimore dhe Koordinuese me 6 persona, e 
cila ofron konsultime dhe mbështetje të shpejtë dhe falas për 
bashkitë për aspektet kyçe të menaxhimit të projektit dhe aksesit në 
financim.

Rrjeti i Njësive të Integrimit Evropian në Shqipëri u krijua si pasojë e krijimit të njësive në nivel vendor, 
gjatë vitit 2018. Rrjeti përbëhet nga njësi të Integrimit nga të 61 Bashkitë. Rrjeti është krijuar dhe 
mbështetet me ndihmën e BE-së, nëpërmjet projektit “Bashkitë për në Evropë” ndërsa Agjencia për 
Mbështetjen e Vetëqeverisjes Lokale, koordinon aktivitetet e saj. 

Vanja Starovlah, Zëvendës Sekretare e Përgjithshme, 
Shoqata e Bashkive e Malit të Zi

Sesioni 3: Organizimi i Rrjetit të Zyrtarëve Bashkiakë 
të BE në Evropën Jug-Lindore Mesazhet Kryesore



Aleksandra Vukmirovic,  Drejtuese e Njësisë për 
Integrim Evropian dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar, 
Shoqata e Qyteteve dhe Bashkive të Serbisë

Bashkitë shqiptare përballen me disa sfida për sa i përket menaxhimit të përthithjes së fondeve të BE-së 
dhe donatorëve. Arsyet kryesore për sfida të tilla përfshijnë kapacitetet e pamjaftueshme, mungesën e një 
sistemi efikas për të mbështetur bashkitë me para-financim, bashkëfinancim dhe rimbursimin e TVSH-së si 
dhe taksave/detyrimeve të tjera.

Krijimi i fondit specifik nga Qeveria e Shqipërisë për mbështetjen e institucioneve publike në Shqipëri me 
para/bashkëfinancim, rimbursime të TVSH-së në buxhetin e vitit 2022, përbën një zhvillim dhe moment 
historik madhor të Qeverisë së Shqipërisë drejt adresimit të problemeve.

Rrjeti i menaxherëve të projekteve të BE-së të Malit të Zi, shërben si 
një platformë për të shkëmbyer përvojat, për të nxitur mësimin nga 
kolegët, për të lehtësuar mbështetjen e ndërsjellë dhe për të nxitur 
bashkëpunimin ndër-bashkiak. Rrjeti përfshin përfaqësues nga çdo 
bashki. Është krijuar nga një projekt i ngjashëm me projektin 'BE për 
Bashkitë' në Mal të Zi dhe që nga viti 2015 Unioni i Bashkive të Malit 
të Zi, koordinon aktivitetet dhe siguron qëndrueshmërinë e tij.

Koncepti i Koordinatorëve Vendorë të Integrimit Evropian në Serbi u 
inicua në vitin 2008, me projekte pilot, të bazuara edhe në 
shkëmbimet me anëtarët e NALAS-it. Rrjeti u konsolidua në vitin 
2021 si organ i përhershëm i Konferencës së Përhershme të 
Qyteteve dhe Bashkive të Serbisë (SCTM), shoqatës së pushtetit 
lokal të Serbisë. Një nga objektivat kryesore të Rrjetit, është të 
mbështesë dhe të kontribuojë drejtpërdrejt në procesin e 
negociatave dhe integrimit në BE, duke shërbyer si një platformë për 
bashkëpunim dhe shkëmbim dhe ngritje të kapaciteteve për 
bashkitë. Gjatë 8 viteve të fundit, SCTM ka realizuar 21 raporte 
analizash për 29 kapitujt e negociatave. Mbi bazën e këtyre 
analizave, SCTM ka përgatitur qëndrimet e politikave ndaj qeverisë 
kombëtare.

Sesioni 4: Një qasje sistemike për para-financimin dhe 
bashkë-financimin e projekteve të financuara nga BEMesazhet Kryesore



Ilir Beqaj, Drejtor i Përgjithshëm I Agjencisë për 
Planifikimin Strategjik dhe Koordinimin e Ndihmës

Denisa Mamillo, Shefe e Njësisë së Integrimit, Bashkia 
Përmet

Bashkitë tashmë mund të paraqesin një kërkesë pranë SASPAC 
(Agjencia Shtetërore për Programim Strategjik dhe Koordinim të 
Ndihmës), e cila përgatit një opinion për Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë (MFE). MFE-ja në bazë të opinionit pozitiv të SASPAC, ia 
transferon fondet e kërkuara bashkisë (ose çdo institucioni tjetër 
publik).

Një zgjidhje më sistematike do të kërkonte që një instrument i tillë 
financiar, të parashikohej si karakteristikë e përhershme e Ligjit 
Organik të Buxhetit dhe jo si masë ad hoc e ligjeve buxhetore 
vjetore; Kjo do të duhet të merret parasysh nga Ministria e Financave 
dhe Ekonomisë dhe të adresohet në kohën e duhur!

Pritet që brenda korrikut 2022, të ketë një ndryshim të ligjit të 
TVSH-së dhe Shqipëria të kalojë në një sistem përjashtimi nga 
TVSH-ja, në vend të rimbursimit të TVSH-së për projektet e 

financuara nga donatorët – kjo është një kërkesë kyçe dhe e panegociueshme për IPA3; Nuk është e sigurt nëse 
projektet IPA2 do të përfitojnë nga ky sistem i ri. SASPAC është i vetëdijshëm për sfidat me të cilat ballafaqohen 
bashkitë kur bëhet fjalë për kontrollin dhe çertifikimin e shpenzimeve nga FLCO dhe CFCU; në raste të veçanta 
ka pasur vonesa të pajustifikuara dhe do të merren masa; SASPAC fton të gjitha bashkitë të raportojnë për të 
gjitha vonesat dhe problemet e hasura.

SASPAC fton zhvillimin e një analize dhe diskutimin e plotë mbi shqetësimet e të gjitha bashkive; duke përfshirë 
një vlerësim të faturave të papaguara nga projektet e financuara nga BE;

PERSPEKTIVA BASHKIAKE

Sfidat në përthithjen dhe menaxhimin e fondeve të BE-së janë të 
ngjashme si për bashkitë e vogla ashtu edhe për ato të mëdha në 
Shqipëri

Kapacitetet janë problem në nivel lokal; megjithatë kjo është 
përmirësuar me mbështetjen e BE-së përmes projektit “Bashkitë për 
në Evropë (MfE); Edhe aspekte të tjera janë përmirësuar me 
mbështetjen e BE-së dhe MfE -së;

Bashkëfinancimi: zakonisht mbulohet me pagat e stafit bashkiak. 
Megjithatë, për bashkitë më të vogla kjo bëhet problematike pasi 
ato kanë më pak staf për t'u angazhuar dhe paga më të ulëta për të 
mbuluar shumën përkatëse të bashkëfinancimit.

Hapja e llogarisë bankare për zbatimin e projekteve: situata është 
përmirësuar, megjithatë, procesi kërkon ende rreth 2 muaj;

Ka vonesa dramatike në kontrollin dhe çertifikimin e shpenzimeve të cilat shkaktojnë vonesa në zbatimin e 
projekteve - në disa raste çertifikimi zgjat më shumë se 7 muaj, me rezultatin përfundimtar të një vonesë prej 
12+ muajsh derisa transferimi të kryhet nga aplikuesi kryesor, të miratohet nga banka qendrore dhe 
transferohet në llogarinë bankare të bashkisë!

Vonesat në rimbursimin e shpenzimeve të certifikuara shkaktojnë sfida financiare për bashkitë dhe i 
demotivojnë bashkitë nga pjesëmarrja në projektet e financuara nga BE/donatorët! Kjo i detyron bashkitë 
të mobilizojnë paraprakisht fonde të konsiderueshme, duke krijuar kështu probleme likuiditeti për bashkinë 
për sa i përket shërbimeve prioritare;

Bashkitë kanë akumuluar fatura të papaguara në kuadër të projekteve të financuara nga donatorët për 
shkak të vonesave në rimbursime të shpenzimeve, mungesës së burimeve shtesë në dispozicion dhe 
mungesës së rimbursimit të TVSH-së. Bashkitë kërkojnë mbështetje nga Agjencia/Qeveria edhe për këto 
çështje.

Rimbursimi i TVSH-së: Bashkitë raportojnë vonesa të gjata në rimbursimin e TVSH-së!

Pavarësisht se rregullat e BE-së për menaxhimin e projekteve (prokurimi dhe financimi) janë të njëjta, ka 
qasje të ndryshme të përdorura nga organet kontrolluese shqiptare gjatë procedurave të 
kontrollit/çertifikimit të shpenzimeve: FLCO dhe CFCU duhet të harmonizojnë qasjet e tyre dhe të 
shmangin interpretimin e ndryshëm të rregullave të PRAG për procedura të ngjashme. Shpesh kërkesat për 
procedura ose dokumente provuese, shkojnë përtej kërkesave të PRAG dhe rregullave të menaxhimit 
financiar të BE-së - duke krijuar rregulla të reja ad hoc që ngatërrojnë bashkitë të cilat janë të ekspozuara 
ndaj kërkesave të ndryshme për procedura të ngjashme dhe duke e bërë zbatimin e projektit shumë më të 
ngadalshëm dhe të vështirë.



EKSPERIENCA E MALIT TË ZI – FONDI PËR BASHKITE

Sfidat në përthithjen dhe menaxhimin e fondeve të BE-së janë të 
ngjashme si për bashkitë e vogla ashtu edhe për ato të mëdha në 
Shqipëri

Kapacitetet janë problem në nivel lokal; megjithatë kjo është 
përmirësuar me mbështetjen e BE-së përmes projektit “Bashkitë për 
në Evropë (MfE); Edhe aspekte të tjera janë përmirësuar me 
mbështetjen e BE-së dhe MfE -së;

Bashkëfinancimi: zakonisht mbulohet me pagat e stafit bashkiak. 
Megjithatë, për bashkitë më të vogla kjo bëhet problematike pasi 
ato kanë më pak staf për t'u angazhuar dhe paga më të ulëta për të 
mbuluar shumën përkatëse të bashkëfinancimit.

Hapja e llogarisë bankare për zbatimin e projekteve: situata është 
përmirësuar, megjithatë, procesi kërkon ende rreth 2 muaj;

Ka vonesa dramatike në kontrollin dhe çertifikimin e shpenzimeve të cilat shkaktojnë vonesa në zbatimin e 
projekteve - në disa raste çertifikimi zgjat më shumë se 7 muaj, me rezultatin përfundimtar të një vonesë prej 
12+ muajsh derisa transferimi të kryhet nga aplikuesi kryesor, të miratohet nga banka qendrore dhe 
transferohet në llogarinë bankare të bashkisë!

Vonesat në rimbursimin e shpenzimeve të certifikuara shkaktojnë sfida financiare për bashkitë dhe i 
demotivojnë bashkitë nga pjesëmarrja në projektet e financuara nga BE/donatorët! Kjo i detyron bashkitë 
të mobilizojnë paraprakisht fonde të konsiderueshme, duke krijuar kështu probleme likuiditeti për bashkinë 
për sa i përket shërbimeve prioritare;

Bashkitë kanë akumuluar fatura të papaguara në kuadër të projekteve të financuara nga donatorët për 
shkak të vonesave në rimbursime të shpenzimeve, mungesës së burimeve shtesë në dispozicion dhe 
mungesës së rimbursimit të TVSH-së. Bashkitë kërkojnë mbështetje nga Agjencia/Qeveria edhe për këto 
çështje.

Rimbursimi i TVSH-së: Bashkitë raportojnë vonesa të gjata në rimbursimin e TVSH-së!

Pavarësisht se rregullat e BE-së për menaxhimin e projekteve (prokurimi dhe financimi) janë të njëjta, ka 
qasje të ndryshme të përdorura nga organet kontrolluese shqiptare gjatë procedurave të 
kontrollit/çertifikimit të shpenzimeve: FLCO dhe CFCU duhet të harmonizojnë qasjet e tyre dhe të 
shmangin interpretimin e ndryshëm të rregullave të PRAG për procedura të ngjashme. Shpesh kërkesat për 
procedura ose dokumente provuese, shkojnë përtej kërkesave të PRAG dhe rregullave të menaxhimit 
financiar të BE-së - duke krijuar rregulla të reja ad hoc që ngatërrojnë bashkitë të cilat janë të ekspozuara 
ndaj kërkesave të ndryshme për procedura të ngjashme dhe duke e bërë zbatimin e projektit shumë më të 
ngadalshëm dhe të vështirë.

TVSH: Projektet e financuara nga BE-ja, përjashtohen automatikisht nga TVSH-ja në Mal të Zi; procedura 
është e përcaktuar me Udhëzim të Ministrisë së Financave; Janë 2 institucione që ofrojnë çertifikatën e 
përjashtimit nga TVSH: CFCU/Ministria e Financave ose Ministria e Punëve të Jashtme, në varësi të 
autoritetit drejtues. Vërtetimi jepet brenda 5 ditëve pas depozitimit të aplikimit!

Në vitin 2016, Unioni i Bashkive të Malit të Zi (UMM), nxiti krijimin e Fondit për Bashkitë – një 
instrument për të mbuluar para-financimin e projekteve të financuara nga BE; Fondi hyri në fuqi në vitin 
2019, me një depozitë fillestare prej 1.9 milionë euro; Tashmë ai është pjesë e Buxhetit të Shtetit dhe 
parashikohet si instrument financimi në Ligjin për Financat e Vetëqeverisjes Vendore si një mekanizëm 
mbështetës për njësitë vendore.

 MNE).  

Ka parime të thjeshta për përdorimin e tij : Fondi mund të përdoret vetëm nga bashkitë; Bashkitë 
paraqesin një kërkesë dhe ofrojnë dokumente mbështetëse; Fondi mund të përdoret në çdo moment 
gjatë vitit për çdo shumë të nevojshme; Bashkitë duhet t'i kthejnë fondet në buxhetin e shtetit brenda një 
viti nga marrja e tyre; Në këtë mënyrë fondi ripërtërihet vazhdimisht dhe të gjitha bashkitë mund të 

përfitojnë prej tij; Fondi i kushton qeverisë vetëm depozitën e parë prej 1.9 milionë euro (0.00025% e 
buxhetit të shtetit në Mal të Zi).
 
Me prezantimin e këtij instrumenti, kapacitetet absorbuese të bashkive u rritën ndjeshëm; Nga kjo përfitojnë 
të gjitha bashkitë - Nuk ka subjektivizëm apo konsiderata politike në ndarjen e fondeve; bashkitë paraqesin 
një kërkesë dhe dokumentet mbështetëse dhe fondet transferohen me shpejtësi.



TVSH: Projektet e financuara nga BE-ja, përjashtohen automatikisht nga TVSH-ja në Mal të Zi; procedura 
është e përcaktuar me Udhëzim të Ministrisë së Financave; Janë 2 institucione që ofrojnë çertifikatën e 
përjashtimit nga TVSH: CFCU/Ministria e Financave ose Ministria e Punëve të Jashtme, në varësi të 
autoritetit drejtues. Vërtetimi jepet brenda 5 ditëve pas depozitimit të aplikimit!

Në vitin 2016, Unioni i Bashkive të Malit të Zi (UMM), nxiti krijimin e Fondit për Bashkitë – një 
instrument për të mbuluar para-financimin e projekteve të financuara nga BE; Fondi hyri në fuqi në vitin 
2019, me një depozitë fillestare prej 1.9 milionë euro; Tashmë ai është pjesë e Buxhetit të Shtetit dhe 
parashikohet si instrument financimi në Ligjin për Financat e Vetëqeverisjes Vendore si një mekanizëm 
mbështetës për njësitë vendore.

 MNE).  

Ka parime të thjeshta për përdorimin e tij : Fondi mund të përdoret vetëm nga bashkitë; Bashkitë 
paraqesin një kërkesë dhe ofrojnë dokumente mbështetëse; Fondi mund të përdoret në çdo moment 
gjatë vitit për çdo shumë të nevojshme; Bashkitë duhet t'i kthejnë fondet në buxhetin e shtetit brenda një 
viti nga marrja e tyre; Në këtë mënyrë fondi ripërtërihet vazhdimisht dhe të gjitha bashkitë mund të 

EKSPERIENCA E BULLGARISË - FLAG - FONDI PËR AUTORITETET 
DHE QEVERITE LOKALE

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË SE SHQIPËRISË

KOMENTET PËRMBYLLËSE

Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE), njeh 
sfidat me të cilat ballafaqohen bashkitë për sa i 
përket përthithjes së fondeve të BE-së. Kjo 
reflektohet në krijimin e fondit të ri për mbështetjen 
e institucioneve publike me mbulimin e kërkesave 
për bashkë-financim dhe para-financim, rimbursime 
të TVSH-së, etj. 

MFE vlerëson mbështetjen e BE-së në këtë fushë 
dhe e konsideron krijimin e njësive bashkiake të 
BE-së si një investim madhor për të ardhmen;
  

Shqipëria ka bërë progres të madh në drejtim të angazhimit të bashkive në procesin e integrimit në BE, me 
krijimin dhe konsolidimin e Njësive Vendore të Integrimit Evropian, me mandat të qartë dhe mjaft të avancuar 
në krahasim me përvojat e vendeve të tjera të rajonit. Megjithatë, nevojiten përpjekje shtesë kur bëhet fjalë për 
lehtësimin e mundësive bashkitë që të kenë një akses efektiv në ndihmën financiare të BE-së. Duhet të 
zhvillohen instrumente të reja për të mbështetur qeveritë vendore me para-financimin, bashkë-financimin, 
rimbursimin e TVSH-së etj. Modelet nga rajoni të sjella nga NALAS, mund të jenë pikënisje të dobishme për 
politikë-bërësit në Shqipëri.

FLAG u themelua në vitin 2007, si instrument shtetëror për zhvillimin rajonal dhe aktualisht institucion 
financiar në pronësi 100% të shtetit; Fusha e aktiviteteve - ofrimi i kredive për bashkitë për nxitjen e 
investimeve për zhvillim urban dhe rajonal. 230 nga 265 bashki në Bullgari përdorin FLAG. Norma e 
interesit - 4,5%; në 15 vjet – mbi 1 300 kredi ; Kreditë totale = 1 miliard €; Projektet infrastrukturore të 
mbështetura = 3.6 miliardë euro; 

TVSH: Projektet e financuara nga BE-ja janë automatikisht të përjashtuara nga TVSH në Bullgari

Bashkëfinancimi: Shteti Bullgar mbulon të gjitha kërkesat për bashkëfinancim si për pushtetin vendor 
ashtu edhe për atë qendror.

Fran Brahimi, Drejtor i Drejtorisë së Financave Vendore, Ministria e Financave 
dhe Ekonomisë

Shoqatat e bashkive mund të vlerësojnë nevojën për një 
ndihmë më të thelluar në drejtim të mësimit nga 
praktikat e mira të vendeve të tjera nga rajoni. BE-ja 
mund t'i mbështesë këto përpjekje, nëse ka një interes 
dhe angazhim të qartë nga Qeveria e Shqipërisë.

Unë do të inkurajoja vazhdimin e shkëmbimeve 
ndërmjet kolegëve. Vlera e shtuar e kësaj nisme është se 
NALAS si një organizatë rajonale, sjell përvoja nga 
vendet e tjera dhe ndihmon në zhvillimin e kapaciteteve 
përmes shkëmbimeve rajonale.

përfitojnë prej tij; Fondi i kushton qeverisë vetëm depozitën e parë prej 1.9 milionë euro (0.00025% e 
buxhetit të shtetit në Mal të Zi).
 
Me prezantimin e këtij instrumenti, kapacitetet absorbuese të bashkive u rritën ndjeshëm; Nga kjo përfitojnë 
të gjitha bashkitë - Nuk ka subjektivizëm apo konsiderata politike në ndarjen e fondeve; bashkitë paraqesin 
një kërkesë dhe dokumentet mbështetëse dhe fondet transferohen me shpejtësi.



Çështjet kryesore për t'u ndjekur me Ministrinë e Financave dhe SASPAC

- Rishikimi i udhëzimit për hapjen e llogarive bankare për të lehtësuar më tej procesin.
- Rishikimi i Udhëzimit “Për kontrollin, regjistrimin, përdorimin, rakordimin, raportimin dhe publikimin e 

fondeve të financimit të huaj në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare” për të përfshirë të gjitha 
programet e financuara nga BE , si programet IPA ashtu edhe ato të Unionit .

- Ministria e Financave duhet të gjejë modalitetet për të lehtësuar përfshirjen dhe raportimin e 
shpenzimeve me financim të huaj në transaksionet e Thesarit, si pjesë e sistemit të raportimit financiar 
bashkiak. Ky është një hap i domosdoshëm që duhet ndërmarrë për të treguar kapacitetet e bashkive në 
menaxhimin financiar si të buxhetit vendor ashtu edhe të projekteve të financuara nga donatorët.

- Projekti “BE për Bashkitë” dhe “Bashkitë për në Evropë” do të hartojnë një koncept ide mbi krijimin e 
fondit për bashkitë, si një kontribut nga Takimi i Rrjetëzimit mbi modelin e Malit të Zi, për të sjellë një 
praktikë të mirë nga Rajoni për ndihmuar në përpjekjet për përmirësimin e sistemit për para-financimin, 
bashkë-financimin dhe rimbursimin e TVSH-së për Bashkitë. 

  

Shqipëria ka bërë progres të madh në drejtim të angazhimit të bashkive në procesin e integrimit në BE, me 
krijimin dhe konsolidimin e Njësive Vendore të Integrimit Evropian, me mandat të qartë dhe mjaft të avancuar 
në krahasim me përvojat e vendeve të tjera të rajonit. Megjithatë, nevojiten përpjekje shtesë kur bëhet fjalë për 
lehtësimin e mundësive bashkitë që të kenë një akses efektiv në ndihmën financiare të BE-së. Duhet të 
zhvillohen instrumente të reja për të mbështetur qeveritë vendore me para-financimin, bashkë-financimin, 
rimbursimin e TVSH-së etj. Modelet nga rajoni të sjella nga NALAS, mund të jenë pikënisje të dobishme për 
politikë-bërësit në Shqipëri.

Orlando Fusco, Program Manager, EU Delegation to Albania

Shoqatat e bashkive mund të vlerësojnë nevojën për një 
ndihmë më të thelluar në drejtim të mësimit nga 
praktikat e mira të vendeve të tjera nga rajoni. BE-ja 
mund t'i mbështesë këto përpjekje, nëse ka një interes 
dhe angazhim të qartë nga Qeveria e Shqipërisë.

Unë do të inkurajoja vazhdimin e shkëmbimeve 
ndërmjet kolegëve. Vlera e shtuar e kësaj nisme është se 
NALAS si një organizatë rajonale, sjell përvoja nga 
vendet e tjera dhe ndihmon në zhvillimin e kapaciteteve 
përmes shkëmbimeve rajonale.


