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1.Hyrje
Në muajin Prill 2016, Shoqata “Intelektualët e rinj, Shpresë” publikoj Raportin e parë mbi
Transparencën në Bashkinë Shkodër i cili fokusohej në zbatimin e ligjit Nr. 119/2014, “Për të drejtën e
informimit” si dhe në zhvillimin e procesit të konsultimit publik në zbatim të ligjit Nr. 146/2014, “Për
Njoftimin dhe Konsultimin Publik”.
Ky raport prezanton në mënyrë të detajuar progresin e konstatuar në drejtim të rritjes së nivelit të
transparencës në përgjithësi në Bashkinë Shkodër si dhe përmbushjen e atyre kritereve të detyrueshme të
përcaktuara në mënyrë të detajuar në ligjin Nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit” si dhe te
sanksionuara në parimin e transparencës në ligjin Nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”
Gjatë gjithë periudhës Maj 2016 deri në Gusht 2017 shoqata “Intelektualët e rinj, Shpresë” ka
vazhduar monitorimin e nivelit të transparencës në Bashkinë Shkodër, nëpërmjet vëzhgimit të website
zyrtarë të Bashkisë Shkodër si dhe nëpërmjet kërkesave për informim.
Gjatë publikimit të raportit të parë në Prill të vitit 2016, rezultoi se Bashkia Shkodër zbatonte jo
në mënyrën e duhur rreth 50% të kritereve të përcaktuara në ligjin Nr. 119/2014, “Për të drejtën e
informimit”. Gjatë monitorimit të progresit të arritur në lidhje me transparencën e Bashkisë Shkodër
janë konstatuar hapa mjaft pozitivë në drejtim të rritjes së nivelit të transparencës ku faqja zyrtare e
Bashkisë Shkodër jep informacion brenda standarteve të ligjit Nr. 119/2014, “Për të drejtën e
informimit” duke realizuar hapa konkretë dhe të prekshëm në zbatim të kritereve të përcaktuara në ligj
dhe duke shënuar kështu një progres të dukshëm dhe të vlerësuar pozitvisht nga grupi i ekspertëve të
cilët u angazhuan në hartimin e këtij progres raporti. Përdorimi i aplikacionit “Transparenca e buxhetit”
si një gjetje inovatore ka shtuar mundësinë e qytetarëve, komunitetit, sektorit privat shoqërisë civile si
dhe aktorëve të tjerë të monitorojnë zbatimin e buxhetit nga ana e Bashkisë Shkodër.
Gjetjet dhe rekomandimet e këtij raporti synojnë që të inkurajojnë drejtuesit lokal në lidhje me
rezultatet e arritura në drejtim të rritjes së nivelit të transparencës por edhe të përmirësimit të
vazhdueshëm të cilësisë së transparencës duke ofruar informacionin për qytetarët në mënyrë sa më të
thjesht dhe të kuptueshme duke ndikuar në rritjen e pjesmarrjes së qytetarëve në qeverisjen lokale si dhe
në përmirësimin e cilësisë së qeverisjes dhe përmirësimit të shërbimeve të cilat ofrohen në nivel lokal.
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Ky raport u përgatit me iniciativën e shoqatës “Intelektualët e rinj, Shpresë”, në kuadër të projektit
“Bëhu aktiv, ndërto të ardhmen!” me mbështetjen financiare të Olof Palme International Center në
Shqipëri përmes financimit të Qeverisë Suedeze. Përmbajtja e publikimit është përgjegjësi e autorëve
dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikpamjet e Olof Palme International Center dhe Qeverisë
Suedeze.

©Copyright: Intelektualët e rinj, Shpresë
Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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2.Metodologjia
Hartimi i këtij raporti është bërë i mundur nëpërmjet komunikimeve zyrtare me Bashkinë
Shkodër, kontakteve të drejpërdrejta me drejtues dhe të zgjedhur vendorë, monitorimit të faqes zyrtare të
Bashkisë Shkodër www.bashkiashkoder.gov.al/.
Gjatë periudhës Maj 2016-Gusht 2017 gjithsej janë dërguar 20 kërkesa për informim pergjigja e
të cilave ne çdo rast është dhënë brenda afatit ligjor.
Informacioni i grumbulluar i është nënshtruar ballafaqimit me dispozitat ligjore duke bërë më të
lehtë arritjen e përfundimeve dhe rekomandimeve për përmirësimin e punës në drejtim të zbatimit të
ligjmërisë dhe rritjes se transparences. Raporti është fokusuar kryesisht në zbatimin e ligjit Nr.119/2014,
“Për të drejtën e informimit”, dhe në ligjin Nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”
Rezultatet e monitorimit janë krahasuar me gjetjet e Raportit të parë mbi Transparencën në
Bashkinë Shkodër të publikuar në muajin Prill 2016 duke bërë të mundur kështu edhe matjen e progresit
të arritur në drejtim të rritjes së transparencës në Bashkinë Shkodër.

4

3. Progresi i transparencës sipas ligjit për të drejtën e informimit
Në pikën 1 të nenit 7 të ligjit Nr.119/2014, “Për të drejtën e informimit” përcaktohet se:
“autoritetet publike duhet te vënë në dispozicion të publikut në faqen e tyre në internet kategoritë e
mëposhtme të informacionit: a) një përshkrim të strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të
autoritetit publik”. Në këtë pikë rezulton të jetë bërë një progres krahasuar me Raportin e pare
mbi Transparencen ne Bashkine Shkoder te publikuar ne muajin Prillit të vitit 2016 nga shoqata
“Intelektualet e rinj, Shprese”
Nga monitorimi i faqes zyrtare online rezulton se është publikuar vendimi nr.55 datë 20.03.2017
i Bashkisë Shkodër “Për miratimin e strukturës së administratës dhe të institucioneve në varësi të
Bashkisë Shkodër, për vitin 2017”.
Fig.1 Faqja zyrtare e Bashkisë Shkodër, “Organograma”
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Në lidhje me percaktimet e gërmës c, pika 1 të nenit 7 te ligjit Nr.119/2014, “Për të drejtën e
informimit” ku duhet të jepet informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për
informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat
e ankimit të vendimit përkatës, nga raporti “ Mbi Transparencën në Bashkinë Shkodër” i muajit Prill
2016 ky informacion nuk gjendej, ndërsa aktualisht rezulton se “formati kërkesë” dhe “formati
ankesë”, mund të shkarkohen menjëherë dhe lehtësisht nga të gjithë, duke shenuar keshtu progres
pozitiv!
Fig.2 Faqja zyrtare e Bashkisë Shkodër, “Formati i kërkesave dhe ankesave dhe adresa për dërgim”

Në lidhje me përcaktimet e gërmës ç, pika 1 të nenit 7 të ligjit Nr.119/2014, “Për të drejtën e
informimit” ku duhet të jepet informacion me të dhënat për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik,
orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit, nga monitorimi rezulton
se një informacion i tillë është i paraqitur në mënyrë të plotë sipas përcaktimeve ligjore.
Fig.3 Faqja zyrtare e Bashkisë Shkodër, “Koordinatori për të drejtën e informimit”
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Në lidhje me percaktimet e gërmës d, pika 1 të nenit 7 të ligjit Nr.119/2014, “Për të drejtën e
informimit” ku duhet të jepet informacion përsa i takon të dhënave për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për
nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të
funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime, nga
raporti “Mbi Transparencën në Bashkinë Shkodër” i publikuar ne Prill te vitit 2016 rezultonte se
një informacion i tillë nuk gjendej as për Kryetaren e Bashkisë.
Sipas monitorimit të bërë konstatohet nje progress pjeserisht pozitiv ku vazhdojne te mugojne
dhe te jene te papublikuara të dhëna përsa i përket arsimit, procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe
detyrave të funksionarëve të lartë të Bashkise Shkoder!
Nga ana tjeter aktualisht në “Programin e Transparencës” janë publikuar pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, gjithashtu edhe strukturat e pagave për
nëpunësit e tjerë janë të paraqitura në vendimin nr.55 datë 20.03.2017 i Bashkisë Shkodër “Për
miratimin e strukturës së administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër, për vitin 2017”.
Fig.4 Faqja zyrtare e Bashkisë Shkodër, “Zyrtaret qe mbartin detyrimin per deklarimin e pasurise”
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Fig.5 Faqja zyrtare e Bashkisë Shkodër, “Stuktura organizative Bashkia Shkoder”

Përsa i përket Kryetares së Bashkisë Shkodër tashmë janë publikuar të dhëna mbi arsimin,
kualifikimet dhe karrierën e saj.
Fig.6 Faqja zyrtare e Bashkisë Shkodër, “Kryetari i Bashkise”
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Përsa i përket procedurës që këta funksionarë ndjekin për të marrë vendime, ka vetëm disa
vendime për delegim të kompetencave tek zv/kryetarët, por duke qënë se këto akte janë të
përkohëshme dhe me funksione deleguese nuk mund të kuptohet qartë se cilët janë funksionet
permanente të tyre!
Në lidhje me përcaktimet e gërmës dh, pika 1 të nenit 7 të ligjit Nr.119/2014, “Për të drejtën e
informimit” ku duhet të jepet informacion mbi mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi
autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i
Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit,
rezultojnë se janë publikuar raporte të auditit , të cilët përbëjnë një progres pozitiv në lidhje me
raportin e mëparshëm!
Po ashtu përsa i përket planeve ekzistuese strategjike nuk janë të rifreskuara si dhe mungojnë
dokumentet që përmbajnë treguesit e performancës së autoritetit publik!
Fig.7 Faqja zyrtare Bashkia Shkodër, “Planet strategjike”

Në lidhje me percaktimet e gërmës e, pika 1 të nenit 7 të ligjit ku duhet të jepet informacion për
buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport
vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave
ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike
edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara, në lidhje me
këtë pikë, informacioni i dhënë në lidhje me buxhetin është dhënë i plotë qoftë për vitet e mëparshme,
ashtu edhe për buxhetin e vitit 2017 ku është publikuar edhe plani buxhetor afatmesëm 2018-2019.
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Fig.8 Faqja zyrtare e Bashkisë Shkodër, “Buxheti”

Informacioni në lidhje me tarifat e taksave dhe të liçensave në rubriken “Taksat dhe Tarifat”
nuk gjendet, por një informacion i tillë mund të gjendet në rubrikën “Paketa Fiskale” për vitin 2017.
Fig.9 Faqja zyrtare e Bashkisë Shkodër, “Taksat dhe tarifat”
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Në lidhje me percaktimet e gërmës ë, pika 1 të nenit 7 të ligjit Nr.119/2014, “Për të drejtën e
informimit” ku duhet të jepet informacion mbi procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të
koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë
20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin
publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:
i)

listën e kontratave të lidhura;

ii)

shumën e kontraktuar;

iii)

palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;

iv)

informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave,

v)

si dhe udhëzues e politika të ndryshme,

Nga monitorimi i kryer rezulton progres pozitiv ku ofrohet informacion mbi procedurat e
prokurimit, shumat e kontraktuara, palët konktraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të
kontraktuara. Përsa mësipër në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër është publikuar shkresa nr.2495 Prot
të Bashkisë Shkodër, datë 22.02.2017, Lënda: “Për miratim regjistri të parashikimeve të
prokurimeve publike për Bashkinë Shkodër viti 2017” është publikuar Regjistri i Prokurimeve
Publike.
Po ashtu në faqen zyrtare të Bashkisë “Transparenca e Buxhetit” të dhëna për realizimin e
buxhetit jepen nëpërmjet një aplikacioni, i cili është lehtësisht i aksesueshëm nga çdo qytetar ku gjinden
informacione sipas zërave të buxhetit.
Fig.10 Faqja zyrtare e Bashkisë Shkodër, “Regjistri i Prokurimeve Publike”
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Në lidhje me përcaktimet e gërmës f, pika 1 të nenit 7 të ligjit Nr.119/2014, “Për të drejtën e
informimit” ku duhet të jepet informacion mbi shërbimet që autoriteti publik i jep publikut, përfshirë
standardet për cilësinë e shërbimit, në faqen zyrtare të Bashkisë gjendet informacion i mjaftueshëm i
vlefshëm për publikun, si p.sh dokumentacioni që duhet të plotësojnë në lidhje me aplikime/kërkesa të
ndryshme, gjë që konsiderohet mjaft pozitive.
Fig.11 Faqja zyrtare e Bashkisë Shkodër, “Dokumente për shkarkim”
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Në lidhje me përcaktimet e gërmës g, pika 1 të nenit 7 të ligjit ku duhet të jepet informacion mbi
çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose
mosveprimet e autoritetit publik, nga monitorimi rezulton të jetë publikuar procedura për bërjen e
ankesave në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik.
Fig.11 Faqja zyrtare e Bashkisë Shkodër, “Procedurat e kërkesave dhe ankesave”

Në lidhje me përcaktimet e gërmës gj, pika 1 të nenit 7 të ligjit ku duhet të jepet informacion mbi
çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre
apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e
funksioneve të autoritetit publik; Nga monitorimi rezulton se Bashkia Shkodër në faqen zyrtare të saj
ka çelur një rubrikë të veçantë “Këshillim me Publikun” ku personat e interesuar mund të shprehin
mendimin e tyre rreth politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik. Në një
raport të më vonshëm do prezantohen në mënyrë më të detajuar gjetjet nga monitorimi i ligjit “ Për
njoftimin dhe konsultimin publik”.
Fig.12 Faqja zyrtare e Bashkisë Shkodër, “Këshillim me Publikun”

13

Në lidhje me percaktimet e gërmës h, pika 1 të nenit 7 të ligjit Nr.119/2014, “Për të drejtën e
informimit” ku duhet të jepet informacion mbi sistemin që përdor autoriteti publik për mbajtjen e
dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet
publik pa kërkesë; nga monitorimi rezulton se ky informacion është përfshirë në Programin e
Transparencës.
Fig.13 Faqja zyrtare e Bashkisë Shkodër, “Mbajtja e dokumentacionit”

Në lidhje me përcaktimet e gërmës i, pika 1 të nenit 7 të ligjit Nr.119/2014, “Për të drejtën e
informimit” ku duhet të jepet informacion mbi regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të
këtij ligji; nga monitorimi rezulton se rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve tashmë është publikuar në
faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër dhe është i rifreskuar.
Fig.13 Faqja zyrtare e Bashkisë Shkodër, Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
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Në lidhje me përcaktimet e gërmës j, pika 1 të nenit 7 të ligjit Nr.119/2014, “Për të drejtën e
informimit” ku duhet të jepet informacion mbi kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore,
subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato; nga monitorimi
rezulton se në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër është përfshirë informacion në lidhje me format e
ndihmës shoqërore si dhe procedurave për të përfituar.
Fig.14 Faqja zyrtare e Bashkisë Shkodër, Shërbimi i Ndihmës Ekonomike
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IV.Përfundime dhe rekomandime
Nga monitorimi i detyrimeve që rrjedhin prej legjislacionit në fuqi në lidhje me të drejtën e
informimit dhe transparencën e institucioneve vendore, rezulton se në Bashkinë Shkodër janë bërë hapa
pozitivë dhe ato reflektohen në vazhdimësi për efekt të respektimit të tyre, çka tregon për angazhim dhe
përgjegjshmëri të këtyre zyrtarëve vendorë. Pavarësisht përmirësimeve në këtë drejtim, duhet theksuar
se ende ka vend për të përmirësuar në respektimin e detyrimeve që u vendosen autoriteteve vendore për
garantimin e së drejtës për informim.
Ky progres raport evidenton progresin e dukshem pozitiv ne drejtim te rritjes se transparences ne
Bashkine Shkoder siç u përmend në mënyre më të detajuar mësipër. Për të patur nje vazhdimesi ne
ruajtjen dhe ngritjen e nivelit te transparences rekomandohet si mëposhtë:
• Praktika e mirë dhe progresi pozitiv i Bashkisë Shkodër në rritjen e transparencës së veprimtarisë së
saj duhet që të pasohet tek njësitë administrative dhe sidomos tek shoqëritë publike të cilat janë nën
varësin e Bashkisë Shkodër
• Duke qënë se jo të gjithë janë të familjarizuar me përdorimin e faqes zyrtare dhe të aksesimit të
informacionit që ajo përmban, apo edhe dinë ta përdorin; Qytetarët preferojnë të drejtohen direkt pranë
zyrave të institucioneve vendore, pasi hasin vështirësi dhe pengesa burokratike për hartimin e kërkesave
për informacion ose e kanë më të thjeshtë për të marrë informacion te drejtëpërdrejtë prandaj është e
rëndësishme shtimi i sporteleve të informacionit dhe shërbimit në edhe ne njesite administrative të
Bashkisë Shkodër.
• Mekanizmat dhe procedurat për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose
mosveprimet e autoritetit publik, si dhe për çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës personat e
interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e
ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të autoritetit public duhet te jene me te qarta
per qytetaret dhe grupet e interesit.
• Informimi i vazhdueshëm i qytetarëve mbi dispozitat ligjore që u garantojnë marrjen e informacionit
edhe proçedurat që duhet të ndjekin për realizimin e kësaj të drejte duhet te realizohet edhe nepermjet
takimeve publike ne te gjithe territorin e Bashkise Shkoder
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• Informimi i vazhdueshëm i punonjësve të administrates dhe monitorimi i sjelljes së tyre, për sa lidhet
me ndjekjen e proçedurave dhe respektimin e afateve ligjore për dhënien e informacionit;
• Nxitja e profesionalizmit për të përmirësuar cilësinë dhe formën e dhënies së informacionit për
qytetarët nepermjet forcimit te kapaciteteve të administratës për të përmbushur më së miri detyrimet me
të cilat i ngarkon ligji për të drejtën e informimit;
• Përditësimi i vazhdueshëm i faqes zyrtare në lidhje me informacionin e dhënë dhe programin e
transparencës nga ana e Bashkise, si pjesë e detyrimit ligjor që ka.
• Forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe projekte apo aktivitete të përbashkëta duke nxitur
mekanizmat monitorues të transparencës;
• Duhet të krijohen forma të ndryshme të pjesmarrjes së qytetareve online nëpërmjet blog/diskutime
online apo zhvillimin e aplikacioneve mobile.
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