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PJESA 1: PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE (maksimumi 2 faqe) 

 
PËRKUFIZIMI I PROBLEMIT 
Cili është problemi në shqyrtim dhe cilat janë shkaqet e tij? Jepni arsyet e nevojës së ndërhyrjes së 
qeverisë. (jo më shumë se 10 rreshta)  
 
Ky projektligj ka për qëllim të zëvendësojë ligjin nr. 8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe 
funksionimin e policisë të bashkisë dhe të komunës”, i ndryshuar, duke plotësuar mangësitë dhe 
përmirësuar problematikat që janë evidentuar, gjatë zbatimit të tij, si më poshtë:  
a) Harmonizimi me kuadrin e ri ligjor për vetëqeverisjen vendore; 
b) Përcaktimi dhe qartësimi i detyrave dhe përgjegjësive të policisë bashkiake, në raport me 

Policinë e Shtetit apo institucioneve të tjera ligjzbatuese; 
c) Garantimi i përmirësimit të funksionimit të policisë bashkiake; 
d) Rritja e efiçencës dhe konsolidimi i performancës së policisë bashkiake; 
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e) Mungesën e njohurive dhe trajnimeve specifike nga punonjësit e policisë bashkiake.  

OBJEKTIVAT 
Cilat janë objektivat dhe rezultatet e synuara të propozimit? (jo më shumë se 7  rreshta) 
 
Objektivat e propozimit janë: 
a) Përcaktimi i strukturës së policisë bashkiake dhe kritereve të qarta për pranim në Policinë 

Bashkiake;  
b) Përmirësimi i aftësive profesionale, përmes trajnimeve specifike, 
c) Përcaktimi i kritereve të qarta në procesin përzgjedhës të punonjësve të policisë bashkiake; 
d) Përmirësimi i kuadrit rregullator mbi organizimin dhe funksionimin e policisë bashkiake; 
e) Forcimi i bashkëpunimit të strukturave të policisë bashkiake me strukturat e Policisë së Shtetit, 

si dhe ndarja e qartë e kompetencave me këtë të fundit dhe institucione të tjera ligjzbatuese. 

 
OPSIONET E POLITIKAVE 
Cilat janë opsionet kryesore të politikave? Duhet të bëni krahasimin e avantazheve/përfitimeve 
kryesore dhe të dizavantazheve/kostove të opsioneve të mundshme.  (jo më shumë se 7 rreshta) 
 
Opsionet kryesore të politikave të diskutuara janë: 
 
Opsioni 0 (status quo):  Qëndrimi në gjendjen aktuale, duke mos ndërhyrë me nisma legjislative 
nuk përmbush objektivat e përcaktuara më sipër si dhe nuk reflekton ndryshimet që ka pësuar 
legjislacioni për vetëqeverisjen vendore në vendin tonë, si dhe në kuadër të reformës territoriale-
administrative. Problematikat e evidentuara në përditshmërinë e punës të kësaj strukture, nuk mund 
të zgjidhen nëpërmjet rrugëve të tjera jorregullatore, si për shembull, ndërmarrja e fushatave 
sensibilizuese apo ndërgjegjësimi i subjekteve që preken nga ligji, publiku e të tjerë. 
 
Opsioni 1 (rregullator): – Miratimi i një projektligji të ri, që konsiston në hartimin e disa 
ndryshimeve apo/dhe shtesave në ligjin aktual nr. 8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe 
funksionimin e policisë të bashkisë dhe të komunës”, i ndryshuar . 
 
Opsioni 2 (rregullator): – Rregullimi me ligj të ri i veprimtarisë së kësaj strukture për ta konfirmuar 
si një organ ekzekutiv solid, duke shfuqizuar ligjin nr. 8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe 
funksionimin e policisë të bashkisë dhe të komunës”, i ndryshuar dhe të gjitha aktet nënligjore të 
dala në zbatim të tij, të cilat do të jenë në kundërshtim me nismën e re legjislative që do të hartohet 
dhe miratohet nga Kuvendi. 
      
ANALIZA E NDIKIMEVE 
Cilat janë ndikimet e opsionit të preferuar? Kjo duhet të përshkruajë ndikimet në mënyrë sasiore  
(monetare) dhe cilësore (narrative) mbi buxhetin dhe grupet e tjera të prekura. (jo më shumë se 10 
rreshta) 
Opsioni i preferuar, rregullimi me ligj të ri i veprimtarisë së policisë bashkiake, shoqërohet me këto 
ndikime: 
 
Kosto në buxhetin e shtetit: 
Nisma ligjvënëse që synohet të ndërmerret, përmes ndërhyrjes së qeverisë, është vlerësuar se  nuk 
do të ketë impakt ekonomik. 
 
Ndikimet sociale: 
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a) Rritja e performancës dhe shërbimeve ndaj qytetarit; 
b) Rritja e sigurisë në komunitet duke respektuar të drejtën për informim në rastet e 

ankesave/kërkesave brenda afateve ligjore të përcaktuara; 

c) Rritja e ndërgjegjësimit dhe forcimit të besimit të shoqërisë për rolin dhe kontributin e policisë 
bashkiake; 

d) Rritja e standardeve të respektimit të të drejtave të njeriut në komunitet në kuadër të 
bashkëjetesës shoqërore; 

e) Forcimi i transparencës. 

ARSYETIMI I OPSIONIT TË PREFERUAR  
Shpjegoni arsyet për zgjedhjen e opsionit të preferuar. Ju lutemi jepni nëse është e mundur koston 
dhe përfitimin me vlerë të përcaktuar monetare. (jo më shumë se 7 rreshta) 
 
Opsioni i preferuar është: 
 
Opsioni 2, pasi përpos problematikave kryesore si më sipër cituar, nevoja e miratimit të një ligji të 
ri diktohet edhe nga domosdoshmëria e harmonizimit të legjislacionit të policisë bashkiake me 
kuadrin ligjor ekzistues që rregullon çështjet e lidhura me këtë fushë, i cili jo vetëm që daton pas 
miratimit të këtij ligji, por edhe ka qenë subjekt i ndryshimeve që duhet të reflektohen në 
projektligjin e ri. Mund të përmendim disa nga ligjet kryesore, si vijojnë: 
a) Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar; 
b) Ligjin nr.115/2014 “Për ndarjen administrative territoriale të njësive të qeverisjes vendore në 
Republikën e Shqipërisë”; 
c) Ligjin nr 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”; 
d) Ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; 
e) Ligjin nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”. 
 
Duke qënë në kushtet e kalimit të një kohe të gjatë që nga miratimi i ligjit që rregullon veprimtarinë 
e kësaj strukture dhe për pasojë ndërhyrjet legjislative do të jenë në një masë të konsiderueshme, 
lind nevoja e hartimit të një ligji të ri. 
 
Policia Bashkiake është strukturë në varësi të bashkisë, e cila angazhohet në zbatimin e detyrave që 
i ngarkon ligji organik, vendimet e këshillit bashkiak, si dhe akte të tjera të nxjerra nga kryetari i 
bashkisë. Një ndër risitë e këtij projektligji është hartimi i një Rregullore Kuadër që do të miratohet 
me vendim të Këshillit të Ministrave, në bashkëpunim të ngushtë me aktorët vendorë. 
 
Gjithashtu, projektligji parashikon që në varësi të numrit të banorëve, duke e përllogaritur në referim 
të popullsisë aktuale dhe sipas specifikimeve që i nevojiten çdo bashkie, organizohet si rregull në 
drejtori të përgjithshme ose drejtori dhe sektorë, të detajuara në rregulloren kuadër, e cila miratohet 
me vendim të Këshillit të Ministrave. Përcaktimi i numrit të punonjësve të policisë bashkiake, të 
cilët shërbejnë në çdo bashki, do të bëhet pas një studimi standard, që i jep mundësinë Kryetarit të 
Bashkisë të krijojë një Polici Bashkiake efiçente, përsa i përket administratës/numrit të Policisë 
Bashkiake. 
 
Për sa më sipër, ndërhyrja lidhet me ndryshime strukturore, të përmbajtjes dhe thelbësore të ligjit. 
Për këtë arsye, opsioni më i mirë i mundshëm për përmbushjen e objektivave të përgjithshme dhe 
specifike mbetet opsioni 2 (rregullator). 
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Historik 

Jepni kontekstin e politikës. 
 
Ky projektligj ka për qëllim të zëvendësojë ligjin nr. 8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe 
funksionimin e policisë të bashkisë dhe të komunës”, i ndryshuar me ligjin nr. 8335, datë 23.4.1998 ‘Për 
disa ndryshime në ligjin nr. 8224, datë 15.5.1997 ‘Për organizimin dhe funksionimin e policisë të bashkisë 

Ky projektligj nuk parashikohet të ketë kosto shtesë për Buxhetin e Shtetit, pasi do të zbatohet nga 
strukturat aktuale përkatëse.  
KONSULTIMI 
Jepni një përmbledhje të çdo konsultimi të kryer (me kë dhe si jeni konsultuar? (jo më shumë se 5 
rreshta) 
 
Projektligji është hartuar me kontribut kryesor të grupit të punës të ngritur me urdhër të Ministrit të 
Brendshëm nr. 302, datë 13.09.2021, për hartimin e projektligjit “Për Policinë Bashkiake”. Ka pasur 
edhe një grup pune të mëparshëm i ngritur me urdhrin nr. 680 datë 27.12.2018, i cili si fillim ka 
nisur punën për hartimin e këtij projektligji dhe janë zhvilluar vazhdimisht takime të grupit të punës 
për hartimin e draftit të aktit. Më pas puna ka vijuar me marrjen e mendimeve të Bashkisë Tiranë, 
Pameca V, Shoqatës për Autonominë Vendore dhe të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë, komentet 
e të cilave janë pranuar gjerësisht. Gjithashtu, gjatë procedurës së bashkërendimit institucional, 
projektligji do të publikohet në Regjistrin Elektronik të Njoftimeve dhe Konsultimeve Publike. 

ZBATIMI DHE MONITORIMI 
Si do të organizohen zbatimi dhe monitorimi?(jo më shumë se 5 rreshta) 
 
Në implementimin efektiv të këtij projektligji do të ndikojë zbatimi i disa akteve ligjore dhe 
nënligjore që lidhen e përcaktimet e këtij ligji si: ligjin 139/2015 “Për vetëqeversijen vendore” i 
ndryshuar, ligjin 115/2014 “Për ndarjen administrativo territoriale të njësive të qeverisjes vendore 
në  Republikën e Shqipërisë”, ligjin nr.10279, dt.20.05.2010 ‘Për kundërvajtjet administrative’, 
ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; ligjin nr. 
108/2014 ‘Për policinë e shtetit’ i ndryshuar.  
 
Përveç mekanizmave ligjorë si më sipërcituar, edhe mekanizmat institucionalë, si: Policia 
Bashkiake, Kryetari i Bashkisë dhe Këshilli Bashkiak. 
Institucioni që do të monitorojë zbatimin e ligjit është ministri për çështjet vendore. (strukturat 
përkatëse Drejtoria e Poltitikave dhe Strategjive për Çèshtjet Vendore dhe Agjencia për Mbështetjen 
eVetëqeverisjes Vendore.) 
Këshilli i Ministrave do të miratojë aktet nënligjore për sigurimin e zbatimit efektiv të këtij 
projektligji, si vijojnë: 

a) Rregulloren Kuadër për organizimin dhe funksionimin e Policisë Bashkiake.  

b) Vendim të Këshillit të Ministrave mbi përcaktimin e uniformës, automjeteve dhe elementët 
e të tyre. 

Gjithashtu  numri i punonjësve të policisë bashkiake do të përcaktohet me udhëzim të ministrit 
përgjegjës, duke e përllogaritur në referim të popullsisë faktike dhe sipas specifikimeve që i 
nevojiten çdo bashkie.  
      
 

PJESA 2: BAZA KRYESORE E ANALIZËS DHE E PROVAVE  
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dhe të komunës’, duke plotësuar mangësitë dhe përmirësuar problematikat që janë evidentuar, gjatë zbatimit 
të tij.  
Vendimi për të miratuar një projektligj të ri erdhi si rezultat i nevojës së zgjidhjeve të disa problematikave 
të hasura në praktikë, si dhe përqafimit të një qasje disi më qartësuese të ndarjes së kompetencave me 
Policinë e Shtetit dhe strukturat e tjera ligjzbatuese me të cilat kanë përplasje të kompetencave, duke 
përmendur edhe mosharmonizimin për një kohë të gjatë të këtij ligji me legjislacionin në fuqi. 
Projektligji nuk parashikon përafrim me acquis të Bashkimit Evropian. 
Gjithashtu, në hartimin e këtij projektligji grupi i punës ka kryer hulumtime të sistemeve europiane si ai 
çek dhe rumun dhe janë marrë në konsideratë ato sisteme që më shumë i përshtaten kontekstit shqiptar dhe 
për sa është e mundur.  

Strukturat e Policisë Bashkiake, si një organ ekzekutiv në nivel lokal dhe me rol të rëndësishëm në 
garantimin e rendit dhe të qetësisë publike, duhet të rishikojnë mënyrën e organizimit të tyre, funksionimin 
dhe nivelin e ndërveprimit me struktura të tjera qendrore të sigurisë, si ato të Policisë së Shtetit, si dhe të 
përmirësojnë cilësinë e personelit të rekrutuar dhe menaxhimin e tij. Ndër masat kryesore në këtë drejtim 
është rishikimi i ligjit “Për Policinë Bashkiake”, i cili do të mundësojë kërkesa dhe standarde më të larta 
për këto struktura. Po kështu, do të punohet për përmirësimin e kuadrit rregullator dhe bashkëpunimin e 
ndërvarësisë me strukturat e Policisë së Shtetit 

 

Problemi në shqyrtim 

1. Përshkruani natyrën e problemit. 
2. Identifikoni shkaqet e problemit. 
3. Përshkruani shtrirjen e problemit. 
4. Identifikoni grupet e prekura nga ky problem - qeveria / biznesi / shoqëria civile / qytetarët. 
5. Vlerësoni nëse problemi mund të trajtohet ose jo përmes një ndryshimi të politikave. 

 

 Shkaqet dhe natyra e problemit: 

Disa nga problematikat kryesore të evidentuara nga zbatimi në praktikë i ligjit aktual janë: 

a) Harmonizimi me kuadrin e ri ligjor për vetëqeverisjen vendore, me ligjin nr. 115/2014 ‘Për ndarjen 
administrativo- territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjin nr. 
139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar. Ky kuadër ligjor paraqitet shumë i hershëm, pasi 
parashikonte rregullimin e policisë të bashkisë dhe të komunës, por është përcaktuar se njësitë e 
qeverisjes vendore nuk janë më komunat por vetëm bashkitë dhe qarqet; 

b) Përcaktimi dhe qartësimi i detyrave dhe përgjegjësive të policisë bashkiake, në raport me Policinë e 
Shtetit apo institucioneve të tjera ligjzbatuese, për vetë rolin e rëndësishëm që ka, si një nga strukturat 
ligjzbatuese, të cilës legjislacioni në fuqi i ngarkon përgjegjësi konkrete si organ ekzekutiv që ka për 
detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike brenda 
territorit të bashkisë; 

c) Garantimi i përmirësimit të funksionimit të policisë bashkiake, duke forcuar dhe qartësuar rolin e tij, si 
strukturë e administratës së bashkisë, si njësi bazë e vetëqeverisjes vendore; 

d) Rritja e efiçencës dhe konsolidimi i performancës së policisë bashkiake, për ofrimin e shërbimeve me 
cilësore për një shërbim gjithmonë e më pranë qytetarëve, si dhe përforcimit të rolit tij; 

e) Mungesën e njohurive dhetrajnimeve specifike nga punonjësit e policisë bashkiake. 
 
 Identifikoni grupet e prekura nga ky problem - qeveria / biznesi / shoqëria civile / qytetarët 
 

  Grupet që preken si më poshtë vijon poshtë: 

a) Qytetarët e komunitetit në territorin e juridiksionit të bashkisë 
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b) Çdo person fizik apo juridik që ushtron veprimtari tregtare në territorin e juridiksionit të bashkisë 
c) Çdo organ i administratës publike, qëndrore dhe vendore 
d) Organizatat e shoqërisë civile 
e) Kryetari i Bashkisë; 
f) Këshilli Bashkiak; 
g) Personeli i policisë bashkiake. 
Nëpërmjet këtij projektligji kërkohet një reformim i shërbimit, duke u thelluar dhe u konturuar si strukturë 
ekzekutive në institucionin e Bashkisë. 

 

Arsyeja e ndërhyrjes  

6. Shpjegoni pse qeveria e sheh të nevojshme të ndërhyjë. 
7. Shpjegoni se çfarë shpreson të trajtojë qeveria nëpërmjet kësaj ndërhyrjeje. 
8. Shpjegoni se si i mbështet kjo ndërhyrje objektivat e nivelit të lartë të qeverisë. 
9. Rendisni punën ekzistuese që është realizuar tashmë. 

 
 Pse qeveria e sheh të nevojshme të ndërhyjë? 

 
a) Nevoja për të ndërhyrë ka lindur nga disa problematikat kryesore të evidentuara nga zbatimi në praktikë 

i ligjit aktual, për këtë arsye, është vlerësuar e nevojshme të qartësohen detyrat dhe përgjegjësitë e 
policisë bashkiake duke shtuar detyra të reja apo duke riformuluar disa prej tyre. 
 

b) Nevoja për përcaktuar procedurën e konstatimit të kundërvajtjes dhe vendosjes së sanksioneve 
administrative, duke u bazuar në aktet ligjore dhe nënligjore për kundërvajtjet administrative. 
 

c) Nevoja për të përcaktuar një standard në përcaktimin e numrit të punonjësve tëpolicisë bashkiake, me qëllim 
mos abuzimin me punësimin e tyre,  duke parashikuar përcaktimin e numrit në varësi të numrit të banorëve, 
dhe sipas specifikimeve që i nevojiten çdo bashkie. 

 
 Çfarë shpreson të trajtojë qeveria nëpërmjet kësaj ndërhyrjeje? 

 

Nëpërmjet kësaj nisme qeveria parashikon unifikimin e shërbimeve të ofruara dhe cilësore sa më pranë 
qytetarit.  
 
Duke marrë në konsideratë faktin se puna e deritanishme ka qenë rezultative, rolin e saj si forcë ekzekutive 
në ndihmë të ushtrimit të funksioneve të organeve dhe strukturave të bashkisë, situatën problematike të 
krijuar ndër vite në lidhje me zbatimin në praktikë të këtij ligji, pasi tashmë puna e policisë bashkiake ka 
marrë një dimension edhe më të gjerë, e bën të domosdoshme hartimin e këtij projektligji në funksion të 
mbarëvajtjes normale të punës dhe efektivitetit të detyrave të ushtruara nga kjo strukturë. 
 
Projektligji, në tërësinë e tij, parashikon të japë zgjidhje përfundimtare situatës së krijuar ndër vite me këtë 
strukturë, duke adresuar të gjitha shqetësimet dhe ofrimin e zgjidhjeve nëpërmjet mënyrës së ndërtimit të 
kësaj strukture, mënyrës së organizimit, funksionimit dhe pranimit në policinë bashkike dhe bashkëpunimin 
me strukturat e Policisë së Shtetit, duke shmangur edhe mosmarreveshjet e kompetencave ndërmjet këtyre 
dy strukturave.  
 
Projektligji i propozuar është në përputhje me kompetencat e parashikuara për njësitë e vetëqeverisjes 
vendore në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Hartimi i politikave, strategjive, rregulloreve, 
të detyrueshme për t’u zbatuar nga Policia Bashkiake, bëhet nga Ministri përgjegjës për çështjet vendore, 
me qëllim unifikimin e tyre në nivel kombëtar. 
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 Si i mbështet kjo ndërhyrje objektivat e nivelit të lartë të qeverisë? 

 

Në Strategjinë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore (SKNDQV), të miratuar në 
vitin 2015, duke përcaktuar objektivat e procesit të decentralizimit në Shqipëri, si një nga objektivat e nivelit 
të lartë të qeverisë. Objektivi kryesor i SKNDQV-së, është të avancojë procesin e decentralizimit dhe të 
forcojë qeverisjen vendore, në zbatim të së cilës është hartuar një Plan Veprimi. 
 
Plani i Veprimit i rishikuar mori parasysh të gjitha mendimet e aktorëve të sipërpërmendur duke rezultuar 
në katër objektiva kryesore strategjik, si më poshtë: 

A. Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njësive të vetëqeverisjes vendore; 
B. Forcimi i financave vendore dhe autonomisë fiskale; 
C. Promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm vendor; 
D. Forcimi i qeverisjes së mirë në nivelin vendor. 

Objektivi i parë strategjik përfshin tre objektiva specifikë: (i) konsolidimi i kapaciteteve të strukturave 
administrative; (ii) aplikimi i shërbimeve të integruara administrative me teknologjinë e informacionit për 
61 bashki dhe njësi e tyre administrative; (iii) forcimi i dialogut mes qeverisë qendrore dhe asaj vendore 
dhe llogaridhënies së dyanshme. 
Objektivi i dytë përfshin pesë objektiva specifikë, siç janë (i) konsolidimi i sistemit të të ardhurave të veta 
vendore dhe administrimit fiskal vendor; (ii) rritja e ndarjes së të ardhuravenga taksat kombëtare me 
bashkitë; (iii) përmirësimi i parashikueshmërisë, stabilitetit dhe përshtatshmërisë së sistemit të transfertave 
qeveritare; (iv) rritja e kapaciteteve të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore (NJVV) për të përdorur 
huamarrjen për financimin e projekteve kapitale, brenda politikave kombëtare të borxhit publik; (v) forcimi 
i sistemit të menaxhimit të financave publike në nivelin vendor. 
 
Objektivi i tretë përfshin tre objektiva specifikë: (i) zbatimin efikas i funksioneve të veta bazuar në një 
kuadër ligjor të qartë dhe të harmonizuar; (ii) sigurimi i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik vendor; (iii) 
ngritja dhe përditësimi i standardeve minimale kombëtare për shërbimet vendore. 
 
Objektivi i katërt dhe i fundit përfshin katër objektiva specifikë: (i) sigurimin e qeverisjes së hapur, rritjen 
e transparencës, përgjegjshmërinë dhe shtrirje më të madhe të e-qeverisjes në nivel vendor; (ii) Integrimi 
Evropian dhe qeveria vendore; (iii) forcimi i strukturave komunitare në nivelvendor (Komisionet qytetare, 
Kryetarët e fshatrave, Ndërlidhësit qytetarë); (iv) adoptimi i politikave kundër korrupsionit në nivelin e 
qeverisjes vendore. 
 
Gjithashtu, nevoja e hartimit të këtij projektligji  është parashikuar në  politikën rritja e parametrave të 
sigurisë në komunitet të Strategjisë Ndërsektoriale të Sigurisë në Komunitet 2021 – 2026 dhe të planit të 
veprimit 2021 – 2023, miratuar me vendim nr. 1139, datë 24.12.2020 të Këshillit të Ministrave. Në 
objektivat dhe konkretisht masën 15 është parashikuar rishikimi i rolit dhe përgjegjësive të policisë 
bashkiake: “ Masat kyçe do të lidhen me rishikimin e ligjit për Policinë Bashkiake, i cili do të mundësojë 
kërkesa dhe standarde më të larta për këto struktura në funksion të sigurisë publike, si dhepërmirësimin e 
kuadrit rregullator dhe fuqizimin e bashkëpunimit të strukturave të PolicisëBashkiake me strukturat e 
Policisë së Shtetit”. 
 

 Rendisni punën ekzistuese që është realizuar tashmë 
 
Lidhur me punën që është zhvilluar nga policia bashkaike, vlen për tu përmendur se pavarësisht 
problematikave të sipërcituara prej një periudhë relativisht të gjatë ka qenë e vështirë për këtë institucion, 
që të kryente detyrat dhe veprimtaritë me efikasitetin e duhur. Si rrjedhojë e problematikave të përmendura, 
policia bashkiake nuk ka arritur të tregojë potencialin e funksionimit të saj, duke dhënë një ndikim modest 
në qëndrimin e saj kundrejt përgjegjësive. 
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Objektivi i politikës 

1. Vendosni objektiva që korrespondojnë me problemin dhe shkaqet e tij. 
2. Sigurohuni që objektivat e vendosur të korrespondojnë me ato të dhëna në përmbledhjen ekzekutive, 

por më të detajuara.  
3. Sigurohuni që objektivat janë specifikë, të matshëm, të arritshëm, realë dhe në kohë. 

 
 

 Objektivate detajuara që korrespondojnë me problemin dhe shkaqet e tijedhe pas verifikimit me 
objektivat të përcaktuara në përmbledhjen ekzekutive.Objektivat specifikë, të matshëm, të 
arritshëm, realë dhe në kohë janë si vijojnë: 
 

a. Përmirësimi i aftësive profesionale duke zhvilluar në mënyrë periodike trajnimetë punonjësve të 
policisë bashkiake në Akademinë e Sigurisë, në Shkollën Shqiptare të Administratës Publike ose në 
institucione të tjera publike; 

b. Rritja e koordinimit midis strukturave ligjzbatuese veçanërisht në fushat ku kanë kompetenca të 
përbashkëta si psh, për mjedisin, ndotjet akustike, trafiku rrugor etj; 

c.   Ndarja e qartë e kompetencave të Policisë Bashkiake në raport edhe me Policinë e Shtetit dhe 
institucione të tjera ligjzbatuese si: Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit apo Inspektorati 
Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe  shërbimeve  të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi në nivel 
vendor, për të shmangur çdo paqartësi dhe mbivendosje; 

d. Përcaktimi i strukturës së policisë bashkiake dhe kritereve të qarta për pranim në Policinë Bashkiake;  

e. Risi në procesin përzgjedhës të punonjësve të policisë bashkiake është përfshirja e testimit fizik 
krahas kontrollit të kritereve etike dhe aftësive profesionale të kandidatëve, apo edhe testimit me 
shkrim dhe intervistës me gojë sipas përcaktimeve në rregulloren kuadër. 

 

Përshkrimi i opsioneve të shqyrtuara 

1. Përshkruani opsionin e status quo-së.  
2. Identifikoni dhe përshkruani të gjitha opsionet e politikave që keni marrë parasysh. 
3. Shpjegoni se si janë identifikuar opsionet e politikës.   
 
 
Opsioni 0 (status quo):   Qëndrimi në gjendjen aktuale, duke mos ndërhyrë me nisma legjislative nuk 
përmbush objektivat e përcaktuara më sipër si dhe nuk reflekton ndryshimet që ka pësuar legjislacioni për 
vetëqeverisjen vendore në vendin tonë, si dhe në kuadër të reformës territoriale-administrative. 
Problematikat e evidentuara në përditshmërinë e punës të kësaj strukture, nuk mund të zgjidhen nëpërmjet 
rrugëve të tjera jorregullatore, si për shembull, ndërmarrja e fushatave sensibilizuese apo ndërgjegjësimi i 
subjekteve që preken nga ligji, publiku e të tjerë. Legjislacioni i mëparshëm nuk ka pasur efekt në rritjen e 
efiçencës dhe konsolidimit të performancës së policisë bashkiake, si rrjedhojë e paqartësisë së 
kompetencave në raport me struktura të tjera ligjzbatuese që kanë përplasje të kompetencave, mendojmë se 
duhet të bëhet një ligj i ri. 
 
Opsioni 1 (rregullator): –Hartimi i disa ndryshimeve apo/dhe shtesave në ligjin aktual  nr. 8224, datë 
15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e policisë të bashkisë dhe të komunës”, i ndryshuar , me 
anë të një projektligji të ri.Këto ndryshime në disa nene do të qartësonin detyrat dhe përgjegjësitë e policisë 
bashkiake duke shtuar detyra të reja apo duke riformuluar disa prej tyre, por nga praktika ka lindur nevoja 
për një rregullim të gjerë nga përcaktimet aktuale. Ky opsion do të sillte ndryshimin e pjesës më të madhe 
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të dispozitave të projektligjit dhe referuar rregullave të teknikës legjislative, kjo do të krijonte paqartësi apo 
vështirësi në interpretimin dhe zbatimin e aktit. 
 
Opsioni 2 (rregullator): – Rregullimi me ligj të ri i veprimtarisë së kësaj strukture për ta konfirmuar si një 
organ ekzekutiv solid, duke shfuqizuar ligjin  nr. 8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin 
e policisë të bashkisë dhe të komunës”, i ndryshuar dhe të gjitha aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, të 
cilat do të jenë në kundërshtim me nismën e re legjislative që do të hartohet dhe miratohet nga 
Kuvendi.Propozojmë hartimin e një ligji të ri, duke qenë se ndryshimet e propozuara prekin më shumë se 
50% të përmbajtjes së aktit. 
 

Vlerësimi i opsioneve/analizimi i ndikimeve      

1. Identifikoni grupet e prekura. 
2.Identifikoni llojet e ndikimeve për secilin grup të prekur, bëni dallimin midis ndikimeve të 

drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta. 
3. Për ndikimet e drejtpërdrejta: 

 
1. Përshkruani nga ana cilësore ndikimet e drejtpërdrejta mbi grupet e prekura. 
2. Analizoni nga ana sasiore ndikimet më të rëndësishme të drejtpërdrejta. 
3. Përcaktoni vlerën monetare të ndikimeve më të rëndësishme të drejtpërdrejta aty ku është e 

mundur (përdor tabelën në Aneksin 2/a të këtij dokumenti). 
4. Analizoni ndikimin mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (nëse ka). 

4. Për ndikimet jo të drejtpërdrejta: 
1. Përshkruani nga ana cilësore ndikimet jo të drejtpërdrejta mbi grupet e prekura. 
2. Analizoni ndikimin mbi konkurrencën. 

5. Diskutoni kufizimin e analizës: 
1. Jepni supozimet në të cilat janë bazuar parashikimet dhe risqet, të cilave ato u nënshtrohen. 
2. Tregoni se çfarë mund të pengojë realizimin e përfitimeve, të rrisë kostot ose të sjellë pasoja 

të papritura. 

6. Përmblidhni vlerësimin e opsioneve: 
1. Paraqisni një pasqyrë përmbledhëse të të gjitha ndikimeve të opsioneve të analizuara. 
2. Shpjegoni se si ndikimet e të gjitha opsioneve të analizuara krahasohen me njëra-tjetrën. 
3. Paraqisni përllogaritjet më të mira të përgjithshme neto të ndikimit me vlerë monetare të 

përcaktuar për çdo opsion (përdor tabelën në Aneksin 2/b të këtij dokumenti). 
 

Subjektet të cilat preken nga hartimi dhe miratimi i projektligjit “Për Policinë bashkiake”,listohen si më 
poshtë: 

-Qytetarët e komunitetit në territorin e juridiksionit të bashkisë 

-çdo person fizik apo juridik që ushtron veprimtari tregtare në territorin e juridiksionit të bashkisë 

-çdo organ i administratës publike, qëndrore dhe vendore 

-organizatat e shoqërisë civile 
-  Kryetari i Bashkisë; 
-  Këshilli Bashkiak 
-  Personeli i policisë bashkiake. 
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Nëpërmjet këtij projektligji kërkohet një reformim i shërbimit, duke u thelluar dhe u konturuar si strukturë 
ekzekutive në institucionin e Bashkisë. 

 

 Për efekt të këtij vlerësimi të ndikimit dhe në mungesë të ndërhyrjes, nuk do të ketë efekt në rritjen 
e efiçencës dhe konsolidimit të performancës së policisë bashkiake, në kuadër të decentralizimit 
administrativ për ofrimin e shërbimeve me cilësore për një qeverisje gjithmonë e më pranë 
qytetareve. 

 Rritja dhe fuqizimi i rolit të policisë bashkiake në mbrojtjen e mjedisit. 

 Krijimi i kushteve të përshtatshme për të pasur një polici bashkiake cilësore. 

 Monitorimi i standardeve të politikave të vetëqeverisjes vendore për sigurinë publike, arsimin, 
shëndetësinë, etj.;  

 

Arsyetimi i opsionit të preferuar 

1. Zgjidhni opsionin e preferuar, bazuar në analizë.  
2. Shpjegoni arsyetimin tuaj. 
 
Hartimi dhe miratimi i ligjit të ri për të zëvendësuar ligjin aktual nr. 8224, datë 15.05.1997, “Për 
organizimin dhe funksionimin e policisë të bashkisë dhe të komunës”, i ndryshuar” do të sillte efektivitet 
sa i takon qartësimit të detyrave dhe përgjegjësive të policisë bashkiake, duke shtuar detyra të reja apo duke 
riformuluar disa prej tyre, si dhe përcaktimin e kompetencave në raport me organet e tjera ligjzbatuese për 
zgjidhjen e problematikave të hasura deri më tani. Këto përcaktime do të bëjnë të mundur plotësimin e 
mangësive të ligjit aktual, duke sjellë si pasojë rritjen e pozitës dhe rolin më aktiv të policisë bashkiake, si 
rrjedhojë e qartësimit të kompetencave, që është dhe qëllimi i këtij projektligji. 
Opsioni i preferuar, nuk ka ndikim në mënyrë sasiore (monetare) dhe cilësore (narrative) mbi buxhetin dhe 
grupet e tjera të prekura. 
 

Çështje të zbatimit 

1. Shpjegoni se cila strukturë do të jetë përgjegjëse për zbatimin e opsionit të zgjedhur. 
2. Shpjegoni pengesat e mundshme për zbatimin e opsionit të zgjedhur. 
3. Përshkruani masat që do të ndërmerren gjatë zbatimit për të arritur qëllimet e politikës. 
 
Njësia përgjegjëse për zbatimin e opsionit të preferuar do të kryhet nga Bashkitë, kryetari i bashkisë dhe 
Këshilli Bashkiak, monitoruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Politikave për Çështjet Vendore në Ministrinë 
e Brendshme.  
 

Faza e monitorimit dhe vlerësimit 
4. Jepni një përshkrim të përmbledhur të masave të monitorimit dhe të vlerësimit. 
5. Identifikoni kriteret/treguesit për të matur arritjen e objektivave ose progresin drejt tyre. 
 
Struktura e Drejtorisë së Përgjithshme të Politikave për Çështjet Vendore, pranë Ministrisë së Brendshme, 
Policia Bashkiake, bashkitë si struktura që ngarkohen drejtpërdrejtë me zbatimin e këtij projektligji, do të 
vlerësojnë efektivitetin e tij. Si tregues për matjen e arritjes së qëllimit, mund të përmendim, përfundimin e 
procedurave brenda afateve, reduktimin e numrit të ankesave, përmirësimin e raportimeve mbi veprimtarinë 
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e Policisë së Shtetit, rritjen e efektivitetit dhe cilësisë së punës së policisë bashkiake, zbatimin korrekt të 
vendimeve, urdhrave dhe urdhëresave me karakter normativ të organeve të vetëqeverisjes vendore, etj. 
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Raporti i vlerësimit të ndikimit - Shtojca 2/a 
 
Opsioni i preferuar, nuk ka ndikim në mënyrë sasiore (monetare) dhe cilësore (narrative) mbi buxhetin dhe grupet e tjera të prekura.      
 
Tabela: Vlera aktuale neto në total (VAN) - kostot dhe përfitimet me vlerë monetare të përcaktuar në milionë lekë e zbritur për 10 vjet (Vlera aktuale e 
kostos dhe vlera aktuale e përfitimit); krahasuar me status quo-në.     
 
   Viti  1   Viti 2   Viti 3   Viti 4   Viti 5   Viti 6   Viti 7   Viti 8   Viti 9   Viti 10  
Faktori zbritës    
Kosto për buxhetin - një herë   
Kosto për buxhetin - në 
vazhdimësi 

  

Kosto për bizneset - një herë    
Kosto për bizneset - në 
vazhdimësi 

  

Kosto për grupet e tjera - një 
herë 

  

Kosto për grupet e tjera - në 
vazhdimësi 

  

Kosto në total    
Kosto e zbritur= Kosto në 
total x Faktori zbritës 

  

Përfitimet për buxhetin – një 
herë 

  

Përfitimet për buxhetin – në 
vazhdimësi 

  

Përfitimet për grupet e tjera – 
një herë 

  

Përfitimet për grupet e tjera – 
në vazhdimësi 
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Përfitimet për biznesin – një 
herë 

  

Përfitimet për biznesin – në 
vazhdimësi 

  

Përfitimet totale   
Përfitimi i zbritur= Përfitimi 
në total x faktori zbritës 

  

Vlera prezente aktuale e 
përfitimit në total 

  

Vlera prezente aktuale e 
kostos në total 

   

Vlera Prezente Neto 
Aktuale (VAN) = Vlera 
aktuale e përfitimit në total – 
Vlera aktuale e kostos në total 
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Raporti i vlerësimit të ndikimit - Shtojca 2/b  
 
Tabelë: Vlera aktuale neto në total e çdo opsioni    
 

Opsioni Vlera aktuale në milionë lekë Vlera aktuale neto në milionë 
lekë Kosto Përfitimi 

Opsioni 1 0 0 0
Opsioni 2 0 0 0
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