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HYRJE

� Në kuadër, te reformave institucionale të 20
viteve të fundit, në vitin 2009 parlamenti
shqiptar miratoi ligjin nr.10119, datë 23.04.2009,
“Për planifikimin e territorit” (i ndryshuar).

� Zbatimi i këtij ligji dhe i akteve nënligjore që
rrjedhin prej tij, përbën një sfidë për
institucionet, profesionistët dhe vetë qytetarët
shqiptar.



Ligji i planifikimit është hartuar mbi bazën e disa parimeve shumë të
rëndësishme të planifikimit të territorit, të cilat renditen në nenin 4 të tij, dhe
konsistojnë në:
1. zhvillimi i qëndrueshëm;
2. bashkërendimi mes autoriteteve të çdo niveli;
3. shumëllojshmëria e instrumenteve; që garanton hartimin e instrumenteve të

planifikimit, në bazë të shumëllojshmërisë së nevojave e burimeve njerëzore,
materiale, të veprimtarisë ekonomike, trashëgimisë natyrore e kulturore;

4. planifikimi i detyrueshëm; (zhvillim urban i kontrolluar)
5. vazhdimësia e instrumenteve; (Kontroll I vazhdueshem ne zhvillimin e
territorit)

6. transparenca, pjesëmarrja dhe aksesi në informacion;
7. shërbimi me një ndalesë dhe pranimi në heshtje;
8. përshtatshmëria e instrumentit ndaj specifikave të vendit;
9. delegimi dhe kontraktimi;
10. harmonizimi dhe përshtatja ndaj sistemeve apo standardeve europiane;
11. zhvillimi gjithëpërfshirës dhe me shance të barabarta i territorit

KONCEPTET E REJA NE PLANIFIKIMIT E 
TERRITORIT



AUTORITETET E PLANIFIKIMIT

� Një aspekt i rëndësishëm i ligjit për territorin është struktura dhe ndërveprimi
institucional.

� Për ilustrim, përveç AKPT, edhe të gjitha ministritë e linjës apo dhe agjencitë
në varësi të tyre mund të hartojnë politika dhe plane territoriale, në varësi të
kompetencave, dhe këto instrumente bëhen detyruese për territoret vendore.
Gjithashtu, me përcaktimin e çështjeve të rëndësisë kombëtare dhe të zonave
kombëtare, institucionet qendrore marrin vendime planifikimi për territoret
vendore, ose kushtëzojnë planifikimin vendor.

Psh:

� Ministria e Turizmit Kultures Rinise dhe Sporteve ne bashkepunim ose
nepermjet institucioneve te saj te vartesise mund te hartoje politika ose
plane territoriale per zonat me rendesi kombetare te trashegimise
kulturore si zonat e parqet arkeologjike ose qendrat historike te qyteteve duke i
bere te detyrueshme keto politika apo plane dhe per territoret e njesive

vendore.



PROCESI PER PERCAKTIMIN E RENDESISE KOMBETARE



PËRSHTATSHMËRIA E INSTRUMENTEVE TE PLANIFIKIMIT

NDAJ SPECIFIKAVE TË TERRITORIT NE STUDIM

� Rregulloret e qendrave historike te qyteteve te ndryshme te miratuara
nga KM bazuar ne ligjin “per trashegimine kulturore”ne fuqi, mund behen
te detyrueshme edhe ne planifikimin e territorit duke u integruar me
instrumentet e planifikimit te njesive vendore apo qendrore gjate procesit
te hartimit te planeve vendore apo sektoriale

� Zhvillimi urban apo territorial është nje zhvillim ndërdimensional

dhe si i tillë, baza ligjore përkatëse nuk mund të funksinojë e

vetme, ne rastin e qyteteve me vlera historike e arkeologjike, gjate

proceseve te planifikimit, legjislacioni ne fuqi per trashegimine

kulturore duhet te jete baza per hartimin e rregulloreve te

planifikimit

� Të gjitha bashkitë e kategorisë së parë, dhe të gjitha njësitë e qeverisjes
vendore duhet t`i miratojnë planet e tyre të përgjithshme edhe në
Këshillin Kombëtar të Territorit (KKT), në përputhje me ligjin “Per
planifikimi e Territorit”



INSTITUCIONET PËRGJEGJËSE NE FUSHEN E

TRASHËGIMISE KULTURORE
Nepermjet legjislacionit ekzistues lidhur me ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë
kulturore eshte arritur mbrojtja nga zhvillimi i pakontrolluar urban i qendrave te
qyteteve historike apo zonave arkeologjike te rendesishme ne territorin e
Republikës së Shqipërisë. Vlen te permendet këtu rasti i qendres historike te
qytetit te Beratit e shpallur dhe si qender e trashegimise boterore e mbrojtur nga
Unesco.

Institucionet përgjegjëse në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore ne Shqiperi jane:
■ Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve si institucioni më i
lartë që vepron në fushën e trashëgiminë kulturore të Shqipërisë në përputhje me
Ligjin nr. 9048, datë 7.04.2003 “Për trashëgiminë kulturore” i ndryshuar

■ Instituti i Monumenteve të Kulturës 
■ Drejtoritë Rajonale te Kultures Kombetare

■ Agjencia e Sherbimit Arkeologjik
■ Këshilli Kombëtar i Restaurimit dhe Këshilli Kombëtar i Arkeologjise

ngrihen me urdhër të Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe kane në
përbërje përfaqësues të institucioneve të specializuara dhe personalitete të fushës
përkatëse. Ne keto Keshilla duhet te paraqiten per miratim te gjitha projektet per
nderhyrje ne objektet e mbrojtura nga ligji per trashegimise kulturore ne fuqi.



TRASHËGIMIA KULTURORE
Ne vijim, institucioni pergjegjes ne nivel lokal per mbrojtjen e trashëgimisë 

kulturore 

materiale ne qytetin e Beratit eshte:

�

■Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Berat 

� -harton dhe bashkëpunon për realizimin e projekteve e të planeve pilot që
kane të bëjnë me rehabilitimin e monumenteve të kulturës të dëmtuara.

� -ndjek e propozon përmirësimin e infrastrukturës, ndërhyrjet dhe restaurimin
e monumenteve të kulturës me synim zhvillimin e turizmit kulturor.

� -ndjek he raporton mbi problematikën e ndërtimeve të paligjshme në
monumentet e kulturës dhe qendrat arkeologjike.

� -ndjek nga afër gjëndjen e monumenteve dhe zonave arkeologjike duke
informuar institucionet perkatese me qellim ruajtjen dhe mbrojtjen e tyre



HIERARKIA E SISTEMIT TE PLANIFIKIMIT

Plan i Detajuar Vendor
JO                                      PO

Plan i Pergjithshem Kombetar
(per te gjithe territorin ose nje pjese)

Leje zhvillimi dhe ndertimi Kontroll i zhvillimit te qytetit dhe territorit
nepermjet instrumentave te planifikimit



Sipas nenit 5 të VKM 481, autoritetet kombëtare të planifikimit të territorit janë:

1. Këshilli i ministrave;
2. Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT);
3. Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT);
4. çdo ministri, organet në varësi të tyre apo të Këshillit të Ministrave dhe 
organe të tjera publike qendrore që kanë përgjegjësi dhe detyra në fushën e 
planifikimit.
Kjo nënkupton se çdo ministri apo organ tjetër publik qendror duhet të
krijojë një strukturë të brendshme për planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të
territorit.

Përcaktimi i strukturës bëhet në përputhje me peshën që detyrat dhe
përgjegjësitë e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit zënë në çdo ministri apo
organ tjetër publik qendror.
Përveç këtyre autoriteteve, duhet të përmendim edhe inspektoriatin ndërtimor,
që gjithashtu ka përgjegjësi në kontrollin e zhvillimit, në nivel vendor dhe
kombëtar, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007, “Për
inspektimin e ndërtimit”, i ndryshuar.

INSTITUCIONET PËRGJEGJËSE TË PLANIFIKIMIT


