
 
BASHKIA TIRANË 

KËSHILLI BASHKIAK 

 
 

 V E N D I M  
 

 Nr. 45 datë  06.07.2016 
 

 

Për 

“NGRITJEN E TASK FORCE-S PËR REGJISTRIMIN E ASAMBLEVE TË 

BASHKEPRONËSISË  DHE ADMINISTRATORËVE TË BASHKËPRONËSISË” 

 

Në mbështetje të nenit 8 pika 2, nenit 9 pika 1/1.1 shkronja “b” dhe “c”, nenit 29 pika 3, nenit 54 

shkronjat “ç” dhe “dh”, nenit 55 pikat 2, 3 dhe 6 të Ligjit nr. 139/2015 për “Vetëqeverisjen vendore”; 
të nenit 15, nenit 23 ligjit nr. 10112, datë 09.04.2009 “Për administrimin e bashkëpronësisë në 

ndërtesat e banimit”; nenit 140, nenit 149 të Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i punës i 
Republikës të Shqipërisë” (i ndryshuar); Ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 për “Menaxhimin e sistemit 
buxhetor në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar); nenit 5, shkronjat “a” dhe “d” të Ligjit nr.10405, 

datë 24.3.2011 për “Kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”; Vendimit tё Këshillit 
Bashkiak të Tiranës nr. 58, datë 30.12.2015,“Për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2016-

2018 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2016”; me propozim të Drejtorisë së 
Zhvillimit të Marrëdhënieve me Komunitetin dhe Njesitë Administrative, Këshilli Bashkiak, 
                                                                     

V E N D O S I: 

1. Të miratojë ngritjen e njё Task Force për regjistrimin e asambleve të bashkëpronësisë dhe 

administratorëve bashkëpronësisë dhe të pallateve, e cila do tё udhёhiqet dhe koordinohet nga 

Drejtoria e Objekteve në Bashkëpronësi dhe Zhvillimit të Marrëdhënieve me Komunitetin 

dhe Njësitë Administrative dhe do tё asistohet nga Njёsitё Administrative.  

2. Task Force tё pёrbush detyrёn e saj brenda një periudhe 1 ½ vjeçare nga data e ngritjes.  

3. Në zbatim të pikës 1 të këtij vendimi, të miratojë një numër shtesё punonjësish prej 70 vetash 

me kontratë me kohëzgjatje të caktuar, tё cilёt tё atashohen, dhe drejtohen nga Drejtoria e 

Objektetve ne Bashkëpronësi dhe Zhvillimit të Marrëdhënieve me Komunitetin dhe Njësitë 

Administrative.   

4. Punonjёsit me kontratё tё organizohen në 14 grupe pune të përbërë nga 4 punonjës dhe 1 

koordinator për ҫdo grup. Koordinatorёt e grupeve do tё raportojnё sistematikisht pranё 

Drejtorisë së Objekteve në Bashkëpronësi dhe Zhvillimit të Marrëdhënieve me Komunitetin 

dhe Njësitë Administrative, ecurinё e grupeve tё punёs, sipas procedurave qё do tё miratohen 

nga Kryetari i Bashkisё pёr kёtё qёllim. 



5. Paga bruto e punonjёsve tё jetё 45,000 lekë/muaj dhe paga bruto e koordinatorёve tё grupit tё 

jetё 50,000 lekë/muaj. 

6. Efektet financiare të pikës 2 të këtij vendimi do të përballohen nga buxheti i Aparatit të 

Bashkisë për vitin 2016, në Programin e Administratës Vendore. 

7. Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Drejtoria e Objekteve ne Bashkëpronësi dhe 

Zhvillimit të Marrëdhënieve me Komunitetin dhe Njësitë Administrative, Drejtoria e 

Përgjithshme e Burimeve Njerëzore si dhe Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, 

Njёsitё Administrative.   

8. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6 të nenit 55 të ligjit nr.139/2015 për 

“Vetëqeverisjen vendore”dhe pas konfirmimit ligjor nga Institucioni i Prefektit te Qarkut 
Tiranë. 

 

 
 

 
 

K R Y E T A R 

 

 

ALDRIN  DALIPI 



 

R E L A C I O N 

  Për 

“Ngritjen e Task Forcë-s për regjistrimin e asambleve  të bashkëpronësisë dhe 

administratorëve të bashkëpronësisë” 

 

Në mbështetje të nenit 8 pika 2, nenit 9 pika 1/1.1 shkronja “b” dhe “c”, nenit 29 pika 3, nenit 54 

shkronjat “ç” dhe “dh”, nenit 55 pikat 2, 3 dhe 6 të Ligjit nr. 139/2015 për “Vetëqeverisjen vendore”; të 

nenit 15 dhe nenit 23 të ligjit nr. 10112, datë 09.04.2009 “Për administrimin e bashkëpronësisë në 

ndërtesat e banimit”; nenit 140, nenit 149 të Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i punës i Republikës të 

Shqipërisë” (i ndryshuar); Ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 për “Menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar); nenit 5, shkronjat “a” dhe “d” të Ligjit nr.10405, datë 24.3.2011 

për “Kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve Vendimit tё Këshillit Bashkiak të Tiranës 

nr. 58, datë 30.12.2015,“Për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2016-2018 dhe detajimin e 

buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2016”; me propozim të Drejtorisë së Objekteve në 

Bashkëpronësi dhe Zhvillimit të Marrëdhënieve me Komunitetin dhe Njësitë Administrative ju paraqesim 

çështjen si më poshtë vijon: 

Bashkia e Tiranës ka konkluduar me sukses një iniciativë për caktimin e ndërlidhësave në komunitet dhe 

tani propozon nisjen e procesit te regjistrimit të strukturave të bashkëpronësisë dhe po ashtu të zgjedhjes 

së administratorëve të objekteve të banimit. Këto iniciativa janë në zbatim të legjislacionit të sipërcituar 

dhe synojnë të krijojnë një rrjeti kapilarë punonjësish të përzgjedhur ose certifikuar nga Bashkia e 

Tiranës, të cilët do të gjenden pranë komunitetit dhe do të sinjalizojnë cdo problematikë të mundshme, 

zgjidhja e së cilës kërkon ndërhyrjen e strukturave të Bashkisë së Tiranës. 

Rrjeti i administratorëve të bashkëpronësisë në objektet e banimit do të shërbejë, në rradhë të parë, si një 

strukturë që do të sigurojë mirëmbajtjen e ambienteteve të bashkëpronësisë, por edhe si një  strukturë që 

do të sinjalizojë problematika të ndryshme dhe do të angazhohet për zgjidhjen e tyre. Sipas Ligjit nr. 

10112, banorët krijojnë Asamblenë e Bashkëpronarëve. Kjo Asamble përbëhet nga të gjithë banorët e 

objektit, të cilët më pas zgjedhin Kryesinë e Bashkëpronarëve,  e cila përbëhet nga 3 ose 5 banorët e 

zgjedhur prej Asamblesë. Kryesia ka atributet ekzekutive dhe kontrakton administratorin e pallatit. Me 

një vendim të Asamblesë caktohet një tarifë mujore për bashkëpronësinë, për çdo banor, tarifë e cila 

mbulon shpenzimet për mirëmbajtjen e ambienteve të përbashkëta dhe pagën e administratorit.  

Asambleja e Bashkëpronarëve edhe Kryesia duhet të regjistrohen pranë Bashkisë së Tiranës, në 

Rregjistrin e Bashkëpronësisë, në mënyrë që të formalizohen dhe të njihen si struktura nga Bashkia 

Tiranë. Cdo person i interesuar për të zhvilluar aktivitetin e Administratorit të bashkëpronësisë, duhet të 

kryejë një trajnim të posacëm. Pas marrjes së certifikimit të trajnimit, duhet të paraqitet pranë Bashkisë së 

Tiranës dhe të regjistrohet ne Rregjistrin e Administratorëve. Pas regjistrimit, Bashkia Tiranë lëshon një 

çertifikatë për personin ose shoqërinë. Vetëm pas pajisjes me këtë certifikatë, personi/shoqëria mund të 

ushtrojë aktivitetin e tij në fushën e administrimit të bashkëpronësisë. 



Duke patur parasysh se Ligji nr. 10 112 “Për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit” ka 

hyrë në fuqi prej vitit 2009 dhe se deri më tani janë bërë 2 përpjekje të pasuksesshme nga ana e pushtetit 

vendor për zbatimin e tij, Bashkia Tiranë pasi inicioi një projekt-pilot për një periudhë 1 mujore në dy 

njësi administrative të Tiranës, po planifikon nisjen e projektit “Për regjistrimin e asambleve të banorëve 

në objektet e banimit dhe administratorëve të bashkëpronësië”. Nje nisme e tillë do të përbëjë hallkën 

fundore të zinxhirit “Administratorë Njësie- Nderlidhës komuniteti- Administrator pallati” që do të ketë 

si qëllim sinjalizimin dhe adresimin e vazhdueshëm të cdo problematike në komunitet.  

Gjatë zhvillimit të projektit-pilot nga Bashkia e Tiranës u konstatua se problemi kryesor ishte zhvillimi 

dhe mbarëvajtja e takimeve me komunitetin. Ky fakt vjen si rrjedhojë e mungesës së informacionit tek 

qytetarët lidhur me ligjin nr. 10 112 “Për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit” si dhe 

paqartësisë së tyre lidhur me rolin e administratorit dhe të strukturave të tjera të komunitetit. Cdo 

mbledhje asambleje kërkon prezencën e stafit të Njësisë Administrative dhe të Bashkisë Tiranë, të cilët 

duhet të shpjegojnë parashikimet ligjore si dhe duhet te kryejnë procedurën e plotësimit të formularëve 

dhe të firmosjes së tyre nga ana e banorëve të komunitetit. Në rrethanat aktuale, në strukturën e Bashkisë 

së Tiranës, ekziston një sektor i përbërë nga 4 punonjës, të cilët ndjekin fushën e bashkëpronësisë si dhe 

mbulojnë procesin e regjistrimit të strukturave të bashkëpronësië. Duke qënë se në Tiranë janë të 

regjistruara 5000 objekte banimi (pallate), si dhe duke marrë parasysh faktin që cdo takim me banorët 

kërkon pjesëmarrjen e stafit të Njësisë Administrative dhe të Bashkisë Tirane, lind nevoja për rritje të 

kapaciteteve njerëzore të cilët do të udhëheqin procesin dhe do të ndjekin zbatimin në terren.  

Në kuadër të zbatimit të suksesshëm të këtij projekti, është parashikuar ngritja e njё Task Force për 

regjistrimin e asambleve dhe administratorëve të objekteve të banimit, e cila do tё udhёhiqet dhe 

koordinohet nga Drejtoria e Objekteve në Bashkëpronësi dhe Zhvillimit të Marrëdhënieve me 

Komunitetin dhe Njësitë Administrative dhe do tё mbështetet nga Njёsitё Administrative. Po ashtu 

nevojitet rritja e numrit të punonjësve me 70 persona shtesë, me kontratë me kohëzgjatje të caktuar, tё 

cilёt tё atashohen, dhe drejtohen nga Drejtoria e Objektetve ne Bashkëpronësi dhe Zhvillimit të 

Marrëdhënieve me Komunitetin dhe Njësitë Administrative.  Punonjёsit me kontratё do tё organizohen 

në 14 grupe pune të përbërë nga 4 punonjës në ҫdo grup, si dhe 14 kordinatorë për ҫdo grup. 

Koordinatorёt e grupeve do tё raportojnё sistematikisht pranё Drejtorisë së Objekteve në Bashkëpronësi 

dhe Zhvillimit të Marrëdhënieve me Komunitetin dhe Njësitë Administrative, ecurinё e grupeve tё punёs, 

sipas procedurave qё do tё miratohen nga Kryetari i Bashkisё pёr kёtё qёllim. Grupeve do të punës do t’u 

caktohet një grafik mujor në lidhje me numrin e mbledhjeve të asambleve të zhvilluara dhe numrin e 

asambleve të regjistruara, në mënyrë që i gjithë procesi të mbikqyret vazhdimisht nga Drejtoria e 

Objekteve në Bashkëpronësi dhe Zhvillimit të Marrëdhënieve me Komunitetin dhe Njësitë 

Administrative. 

Në kuadër të rritjes së kapaciteteve njerëzore, paraqesim para jush propozimin e mëposhtëm me qëllim 

kryerjen e të gjithë procesit të krijimit të strukturave të bashkëpronësië brenda afatit kohor 1 vit e 6 muaj 

1. Rritja e kapaciteteve njerëzore me një numër punonjësish prej 70 personash. 

 

2. Krijimi i grupeve të punës të përbërë nga 4 punonjës dhë 1  kordinator të cilët do të alokohen 

pranë cdo Njësie Administrative. Këto grupe do të ndjekin procesin në terren, duke udhëhequr 

takimet së bashku me stafin e Njësive administrative si dhe duke përfunduar të gjitha procedurat 

ligjore pas cdo takimi me komunitetin. 

 



3. Ngritja e një rrjeti komunikimi online mes Njësive Administrative dhe Drejtorisë së Objekteve në 

Bashkëpronësi dhe Zhvillimit të Marrëdhënieve me Komunitetin dhe Njësitë Administrative, me 

qëllim pasqyrimin online të të dhenave dhe monitorimin e procesit në kohë reale. 

Të gjitha hapat e mësipërme përbëjnë hallka kyҫe të një zinxhiri të domosdoshëm për përfundimin me 

sukses të gjithë procesit, që është menduar të realizohet me 70 punonjës të strukturuar si më poshtë: 

 14 grupe pune të përbëra nga 4 punonjës në cdo grup -  56 punonjës me page bruto 45 000 Leke  

= 2,520,000 + 420,840 (16.7% sigurimet) = 2,940,840 Lekë. 

 14 punonjës të cilët do të kenë funksionin e kordinatorit për cdo grup pune të vecantë -  14 

punonjës me page bruto 50,000 leke = 700,000 + 116,900 (16.7% sigurimet) = 816,900 Lekë.  

 

Shpenzime personeli gjithsej 3,757,740 lekë/muaj. 

Efektet financiare të një periudhe 5 mujore për vitin 2016, në shumën totale 18,788,700 lekë do të 

mbulohen nga buxheti i Aparatit të Bashkisë, në programin e Administratës Vendore për vitin 2016. 

 

 

 

Orest Çipa 

Specialist pranë Drejtorisë së Zhvillimit të Marrëdhënieve me Komunitetin dhe Njesitë Administrative   

 

 

Enkeleida Omeri  
Drejtori i Drejtorisë të Planifikimit të Burimeve Njerëzore, Rekrutimit dhe Procedurave 

 

 

Jonida Halili 

Drejtor i Përgjthshëm i Menaxhimit Financiar 

 

 

Itena Ndroqi 
Drejtor i Përgjthshëm Juridik i Aseteve dhe Licensimit 

 

 

Admir Abrija 

Drejtor i Përgjthshëm i Drejtorisë së Zhvillimit të Marrëdhënieve me Komunitetin dhe Njesitë 

Administrative   

 

 

Arbjan Mazniku 

Z.Kryetar 

 

 

 

Arsela Gjonaj 
Juristi i Këshillit Bashkiak 

                                           

 

           Behar Zeneli 

            Sekretar i Këshillit Bashkia 


