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Gazeta e Bashkive

Integrimi i vendit dhe roli i qeverisjes vendore
Binjakëzimi i bashkive – mundësi për t’u shfrytëzuar

Me hyrjen në fuqi të Marrëveshjes së Stabilizim - Asocimit në Prill të 2009 të gjitha 
bashkitë dhe komunat shqiptare mund të përfitojnë fonde nga Bashkimi Evropian.
Por fatkeqësisht kjo mundësi është nënvleftësuar.

Rolin kryesor në integrimin e vendit sigurisht  e ka qeveria qendrore, por roli i qeverisjes ven-

dore është tepër i madh. Kjo për shumë arsye sepse vendorët: 1) implemetojnë afro 65 % 

te legjislacionit evropian; 2) japin mendime mbi kohën dhe mënyrën e duhur për të zbatuar 

legjislacionin e Bashkimi Evropian; 3) informojnë qytetarët mbi përfitimet dhe pasojat që ka 

hyrja në Bashkimin Evropian; 4) përshpejtojnë proçesin e integrimit etj.

Përvoja dhjetëra vjeçare e BE-së tregoi qartë që mospjesëmarrja e qeverisjes vendore në 

integrimin e vendit shkakton frenimin e këtij proçesi. Për këtë arsye Bashkimi Evropian 22 vjet 

më parë inicioi programin për të nxitur binjakëzimi e bashkive si një katalizator i proçeseve 

integruese. Bashkitë mbasi arrijnë një marrëveshje paraprake sëbashku mbas një proçesi 

bashkëbisedimi dhe koordinimi të aktiviteteve hartojnë një projekt dhe kërkojnë fonde nga 

Bashkimi Evropian. Përvoja e deritanishme na mëson se bashkitë dhe komunat shqiptare 

duhet të përfitojnë nga eksperienca e simotrave të tyre në vendet e Bashkimit Evropian. Ato 

duhet të shfrytëzojnë cdo mundësi.   

Vijon në faqen 2

Me rastin e  10 vjetorit të krijimit
ditën e Hënë datë 27 Qershor Asociacioni i Komunave të Kosovës me partnerët
hapi aktivitetet e “Javës së Komunave”

Asocacioni i Komunave të Kosovës  hapi siparin e “Javës së Komunave”  në 

Hotel Grand në Prishtinë. Mernin pjesë në këtë takim Kryeministri i Kosovës 

z. Hashim Thaci, ministra të qeverisë, kryetarë bashkie dhe përfaqësues 

të organizatave ndërkombëtare dhe donatorë që operojnë në fushën e 

pushtetit vendor në Kosovë. Në këtë takim merrte pjesë edhe një delegacion 

nga Shqipëria i përbërë nga z. Viktor Tusha, Kryetar i bashkisë Lezhë,  Z. 

Ilir Krosi Kryetar i bashkisë Peshkopi dhe përfaqësues të stafit të shoqatës.

Kryetari i bashkisë Lezhë Z. Viktor Tusha përshëndeti në emër të shoqatës 

së bashkive duke vënë theksin në rritjen e bashkëpunimit jo vetëm si sho-

qatë por edhe bashkitë shqiptare me simotrat e tyre Komunat e Kosovës  

kanë shumë për të mësuar nga njëra tjetra. 

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë ju uron Gëzuar Përvjetorin!
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“Binjakëzimi është bashkëpunimi midis 

dy komuniteteve të shteteve të ndry-

shme në mënyrë që të ndërmarrin hapa 

të përbashkëta në perspektivën Evropi-

ane, të përballen me problemet dhe të 

zhvillojnë miqësi dhe bashkëpunime të 

ngushta midis tyre”.

Ky ishte përkufizimi i binjakëzimit i thënë 

para shumë vitesh nga Jean Bareth, një 

prej themeluesve të Këshillit të Bashkive 

dhe Rajoneve të Evropës (CEMR) pas 

Luftës së Dytë Botërore. Në këtë mënyrë 

ai identifikoi vlerat kryesore që përfaqë-

son binjakëzimi: miqësia, bashkëpunimi, 

ndërgjegjësimi i përbashkët i njerëzve 

në Evropë. (duhet përmendur fakti se 

në ditët e sotme binjakëzimi nënkup-

ton përfshirjen e më shumë se dy part-

nerëve).

•	 Binjakëzimi është shprehja e unitetit 

Më poshtë po japim një pjesë të librit “Bashkitë dhe INTEGRIMI EVROPIAN” botuar nga 
Shoqata e Bashkive me mbështetjen e Fondacionit Hanns Seidel.

Binjakëzimi, si mundësi bashkëpunimi

Evropian dhe ndërtimi i identitetit 

nga rrënjët. Ndoshta kjo është forma 

më e dukshme e bashkëpunimit Ev-

ropian, me mijëra qytete dhe fshatra 

sa hyn në territorin e tyre, deklarojnë 

krenarisht komunitetet partnere të 

cilat janë binjakëzuar.

•	 Binjakëzimi është gjithashtu një in-

strument fleksibël i mrekullueshëm. 

Mund të zërë vend në qytete të 

vogla, qarqe, qytete të mëdha, 

fshatra etj.. Mund të fokusohet në 

një rradhë të gjerë çështjesh dhe 

mund të përfshijë një rradhë të gjerë 

aktorësh nga dy ose më shumë ko-

munitete të binjakëzuara.

•	 Një partneritet i mirë binjakëzimi 

mund të sjellë mjaft përfitime ko-

munitetit dhe bashkisë. Duke sjellë 

njerëzit afër nga pjesë të ndryshme 

të Evropës, jep mundësinë të ndajnë 

problemet, shkëmbejnë idetë dhe 

përvojat si dhe të kuptojnë kënd-

vështrime të ndryshme të çështjeve 

ku ka një interes të përbashkët.

•	 I jep mundësinë të rinjve të përf-

shihen me partnerë të shteteve të 

ndryshme dhe të fitojnë vetë-besim. 

Mund të ndihmojë çdo njeri të kup-

tojë më mirë se ç’është Evropa dhe 

kuptimin e saj në botën e sotshme si 

dhe ku mund të na çojë e ardhmja. 

•	 Ka shumë shembuj të praktikave të 

mira të binjakëzimit, të cilat mbulojnë 

një rradhë të gjerë çështjesh: artin, 

kulturën, të rinjtë, qytetarët, zhvillimin 

e qëndrueshëm, shërbimet publike 

dhe vendore, zhvillimin ekonomik 

vendor, përfshirjen sociale, solidar-

itetin etj…..

•	 Përfaqëson një angazhim afat-gjatë 

midis partnerëve, jo një partneritet 

afat-shkurtër. Duhet të jetë gjithmonë 

në gjendje të mbijetojë ndryshimeve 

në lidershipin politik dhe vështirësive 

afat-shkurtëra të një prej partnerëve 

dhe të mbështesin njëri-tjetrin në 

nevojë si psh: përmbytje etj. Duke 

qënë një angazhim me një afat kohor 

të gjatë është jetësore të sigurohet 

që partneriteti është parë rregullisht, 

që i përputhet nevojave në kohë si 

dhe të jetë i freskët dhe dinamik.

Binjakëzimi dhe angazhimi qytetar

Gjithashtu është i rëndësishëm angazhimi dy-

palësh që binjakëzimi të jetë i suksseshëm: jo 

vetëm autoritetet vendore, por edhe qytetarët. 

Me pak fjalë, nuk mund të ketë binjakëzim 

pa patur pjesëmarrjen aktive të qytetarëve. 

Kjo natyrë e dyfishtë shpesh kërkon krijimin 

e komiteteve të binjakëzimit për të sjellë së 

bashku zyrtarët vendorë dhe qytetarët. 

Historiku

Lëvizja e binjakëzimit të qyteteve ka fil-

luar që prej vitit 1945, me mbështetjen 

pasionante të kryetarëve dhe të 

qytetarëve, të cilët u betuan se Evropa 

nuk duhet kurrë më të shkatërrohet nga 

luftërat. Shumica e binjakëzimit ishte 

midis qyteteve, nga vende të cilat ishin 
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ndarë nga luftërat. Promovimi i këtyre 

lëvizjeve për binjakëzime të reja ishte një 

prej prioriteteve të Këshillit të Bashkive 

dhe Rajoneve të Evropës, në 1951 dhe 

në 1950 u vu re një rritje në numër dhe 

në rradhë të binjakëzimit. 

Binjakëzimi nuk është i kufizuar vetëm 

për shtetet e Bashkimit Evropian-shtete 

si Zvicra dhe Norvegjia kanë qënë gjith-

monë aktive. Është e vërtetë që binjakë-

zimi ka luajtur gjithmonë një rol pozitiv në 

çdo fazë të zgjerimit të Bashkimit Evro-

pian nga 6 vendet anëtare të fillimit të tij. 

Në Evropën jugore përmirësimi i 

demokracisë në Greqi, Portugali dhe 

Spanjë në 1970 dhe hyrja e tyre në BE 

në 1980, çoi në binjakëzime dhe part-

neritete të reja me bashkitë e këtyre 

qyteteve.

Ndryshimet në Evropën Qendrore, me 

rënien e qeverisë të sistemit komunist 

nga 1989 çuan në përhapjen e lidhjeve 

të binjakëzimit, duke çuar në zgjerimin 

më të madh të BE-së në 2004, si dhe 

duke ndihmuar njerëzit të jenë më afër. 

Këto ndryshime bën që të arrihej në 2004 

zgjerimi më i madh i mundshëm i BE-së, 

duke ndihmuar qytetarët të takohen së 

bashku dhe nga vendet më të largëta.

Për më tepër, që në 1989 dhe pas një 

iniciative të suksesshme të Parlamentit 

Evropian- BE ka mundësuar një mjet të 

rëndësishëm financiar për binjakëzimin, 

veçanërisht aty ku tregohet një vlerë e 

shtuar e Bashkimit Evropian.

Duhet përmendur fakti se për më shumë 

se 50 vjet lëvizja e binjakëzimit ka dhënë 

kontribute thelbësore për zhvillimin e 

paqes në Evropë dhe për integrimin e 

suksesshëm të shteteve të reja në BE.

E Ardhmja

Në ditët e sotme partneritetet e binjakëzimit 

mund të çojnë në projekte specifike mbi sub-

jekte si menaxhimi i ujit, zhvillimi ekonomik, 

ose përmirësimi i shërbimeve sociale. Ka pa-

tur gjithashtu një rritje në binjakëzime midis 

partnerëve të ndryshëm, secili nga shtete të 

ndryshme Evropiane. Në këtë mënyrë dhe në 

shumë të tjera, zhvillimi i partneriteteve Evro-

piane i mundëson qytetarëve dhe bashkive të 

ndajnë ekspertizën dhe eksperiencën.

Ka rreth 17.000 partneritete binjakëzimi 

në Evropë, të cilat nënkuptojnë shumë 

qytete të përfshira me njëra-tjetrën 

(është e vështirë të llogariten në mënyrë 

të saktë pasi ka shumë qytete të përf-

shira në më shumë se një binjakëzim).

Megjithëse mjaft evropianë udhëtojnë 

shpesh jashtë shtetit në udhëtime bi-

znesi, apo me pushime dhe përveç për-

dorimit të TV dhe internetit, binjakëzimi 

mbetet mënyra më e mirë e evropianëve 

të takohen së bashku, të shkëmbejnë 

informacion dhe mendime mbi jetën e 

tyre të përditshme dhe të përfitojnë nga 

eksperienca e njëri-tjetrit mbi çështje që 

përfshijnë arsimin, përfshirjen sociale, 

kulturën ose biznesin. 

Në ditët e sotme partneritetet e bin-

jakëzimit mund të çojnë në projekte 

specifike mbi subjekte si menaxhimi i 

ujit, zhvillimi ekonomik, ose përmirësimi 

i shërbimeve sociale. Ka patur gjithashtu 

një rritje në binjakëzime midis partnerëve 

të ndryshëm, secili nga shtete të ndry-

shme Evropiane. Në këtë mënyrë dhe në 

shumë të tjera, zhvillimi i partneriteteve 

Evropiane i mundëson qytetarëve dhe 

bashkive të ndajnë ekspertizën dhe ek-

speriencën.

Sot, binjakëzimi ndihmon në krijmin e 

një kuptimi të përbashkët të identitetit 

Evropian, diçka që nuk mund të dety-

rohet nga niveli i lartë. Për më tepër, të 

bashkosh qytetarët së bashku të disku-

tojnë dhe të zgjidhin çështje të vështi-

ra në një atmosferë miqësore është 

gjithashtu një shprehi e një qytetarie ak-

tive Evropiane.

Por, binjakëzimi gjithashtu shërben 

edhe për qëllimin e tij origjinal që është 

nxitja e paqes dhe e mirëkuptimit midis 

njerëzve dhe komunitetit. Për shtetet e 

Ballkanit, binjakëzimi është një rrugë 

me mjaft rëndësi për të sjellë njerëzit 

së bashku pas luftërave të tmerrshme 

të 1990, si dhe për të ndarë eksper-

tizën dhe eksperiencën e shteteve të 

rajonit që të lëvizin më para dhe të zh-

villohen.

Në epokën tonë të globalizimit-me të 

gjitha problemet dhe mundësitë-bin-

jakëzimi luan një rol me mjaft rëndësi 

duke sjellë komunitetet dhe njerëzit afër 

në mbarë botën. Bashkimi Evropian ka 

fqinjë të rëndësishëm për pjesën e jugut 

dhe lindjes si psh- Ukrainën, Rusinë, 

Turqinë dhe shtete të tjera rreth Mes-

dheut dhe Lindjes së Mesme.

Binjakëzimi mund të ndihmojë me të 

vërtetë në zhvillimin e një dialogu më 

të fortë dhe më të kuptueshëm midis 

qytetarëve Evropianë dhe të të gjitha 

shteteve të tjera. Dhe jo vetëm kaq, por 

binjakëzimi mund të jetë një mënyrë e 

shkëlqyer për promovimin e zhvillimit 

ndërkombëtar dhe arritjes së Qëllimeve 

të Zhvillimit të Mijëvjeçarit.
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Z.Hodaj, a mund të na jepni një 
vlerësim për këtë projekt?.

Fatos Hodaj: Në radhë të parë dua 

të falënderoj qeverinë shqiptare që 

nëpërmjet AMSHC bëri të mundur 

financimin e këtij projekti, i cili  është 

nga të paktët që  monitoron  ndikimin  

e grupeve të shoqërisë civile  në ven-

dim marrjen lokale. Si  i tillë, ka tër-

hequr vëmendjen  dhe ka rritur   inte-

resat  e  të dyja palëve, pushtetit lokal 

dhe grupeve të shoqërisë civile për të 

mos qenë indiferentë  për të  shpre-

hur pozicionet dhe interesat e tyre. 

Nga monitorimi dhe  vëzhgimi  i der-

itanishëm , kemi krijuar një bazë infor-

macioni dhe jemi të mendimit  se gru-

pet shoqërisë civile paraqiten jo në 

nivelin e kërkuar  si nga ana sasiore, 

po ashtu  dhe nga ana cilësore. Zbat-

uesit e projektit, nga kontaktet që 

kanë patur, nën influencën  e zbatimit 

të projektit, vërejtën se palët që për-

faqësojnë pushtetin lokal  janë bërë 

më të interesuara për të qenë  më 

të vëmendshme në bashkëpunimin 

me shoqërinë civile. Kemi  përfituar 

njohje,  shifra dhe  fakte të përafër-

ta të situatës, të cilat së bashku me 

analizën e institutit De-Gasperi, bënë 

të mundur që të dhënat nga gjetjet t’i 

afrohen sa më shumë realitetit. 

Njëkohësisht dua të shtoj se gru-

pet e shoqërisë civile u bënë më të 

ndërgjegjshme për mënyrën se si 

duhet të  ndërhyjnë dhe të bashkëpu-

nojnë me pushtetin lokal. Të dy palët 

kanë marrë njohuri më  të mëdha  se 

si pasqyrohet ky proces në  legjis-

lacionin  shqiptar  dhe deri në cilën 

masë arrihet të ndikohet  në vendim 

marrjen  lokale. 

Një nga qëllimet ishte edhe rritja e 

kapaciteteve të të dyja palëve. Dhe 

kështu ndodhi në disa raste; në situ-

atat ku nuk kishte grupe përfaqësimi  

u ngritën grupe të reja të shoqërisë 

civile si ajo e përdoruesve të pyjeve 

dhe kullotave në Rubik, e mbrojtjes 

së konsumatorëve në Kamëz, ajo 

kulturore artistike në Lushnjë. Për-

faqësuesit vendorë u bënë më të 

vetëdijshëm për të ndihmuar grupet 

e shoqërisë civile; u rrit shkalla e in-

formimit të publikut dhe aktorëve 

publikë dhe privatë të përfshirë apo 

të interesuar në këtë proces. Një 

vlerë të veçantë të projektit mund të 

përmendim  përmirësimin e dialogut 

midis organizatave të shoqërisë civile, 

institucioneve lokale dhe organeve 

të pushtetit në nivel vendor  si edhe 

konsolidimin e partneriteteve me sek-

torin privat apo dhe grupet e tjera te 

interesit. Madje u vazhdua edhe më 

tej, u dhanë rekomandime specifike  

në përputhje me praktikat më të mira, 

duke marrë në konsideratë  dhe sug-

jerimet e grupeve të interesit. 

Çfarë problemesh janë hasur  

gjatë implementimit të projektit  

dhe si i keni zgjidhur ato?

Fatos Hodaj: Problemi i 

ndërgjegjësimit të komunitetit është 

një problem jo vetëm i pushtetit lokal; 

në radhë të parë  ai është  i lidhur 

ngushtë me vetëdijen qytetare. Prob-

lem  i parë  ka qenë pjesëmarrja në 

takime, e pabarabartë me numrin e 

të ftuarve, qytetarët kanë probleme 

për të shtruar, por akoma nuk kanë 

mësuar se pjesëmarrja është hapi i 

parë i domosdoshëm. 

Për të përmirësuar këtë fenomen 

zbatuesit e projektit kanë  marrë 

kontakte të drejtpërdrejta, pra kanë 

shkuar  tek përfaqësuesit e SHC dhe 

kanë biseduar me ata. Në kontaktet e 

para me grupet e SHC dhe qeverisjes 

Ka përfunduar  projekti i zbatuar nga Shoqata e Bashkive të  Shqipë risë  (SHBSH),   i financuar nga AMSHC, “Vëzhgim, 

vlerësim dhe mbështetje për përmirësimin e  marrëdhënieve  të strukturave vendore me organizatat e shoqërisë civile, 

në zhvillimin e politikave lokale si pjesë  e rëndësishme  e zhvillimit  drejt integrimit Evropian”.  

Për të marrë një ide më të plotë, ne iu drejtuam për një intervistë të shkurtër Z. Fatos Hodaj, drejtor ekzekutiv i SHBSH, 

të cilën po e paraqesim  më poshtë.

Bashkëpunim i frytshëm SHBSH-AMSHC
Intervistë e z Fatos Hodaj , drejtor  ekzekutiv  i SHBSH, dhënë  redaktores së  “Gazeta e Bashkive”
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“Përmirësimi i Përgatitjes së Shqipërisë për Menaxhimin e Decentralizuar”
Shoqata e Bashkive,  pjesë  e projektit Europian

Projekti do të asistojë Autoritetet Shqiptare për ndërtimin e strukturave të nevojshme për përdorimin  maksimal të fondeve të Bashkimit Evropian

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë mori pjesë në takimin  për projektin e financuar nga Bashkimi Evropian “Përmirësimi i 

Përgatitjes së Shqipërisë për Menaxhimin e Decentralizuar”,  i cili u lançua me qëllim që të asistojë Autoritetet Shqiptare 

për ndërtimin e strukturave të nevojshme për përdorimin  maksimal të fondeve të Bashkimit Evropian. 

I krijuar për të ndërtuar mbi suksesin e projektit të mëparshëm mbi Menaxhimin e Decentralizuar ( përfundoi me sukses 

në Nëntor të vitit 2010),  i cili asistoi autoritetet Shqiptare në ngritjen e strukturave dhe funksioneve që të merrnin për-

sipër menaxhimin e fondeve IPA-s, ky projekt i mëvonshëm u lancua me qëllimin e rritjes së kapaciteteve të autoriteteve 

shqiptare në menaxhimin e fondeve të parazgjerimit të Bashkimit Evropian.

Projekti fillestar “Përgatitja e Autoriteteve Shqiptare për Implementimin e Sistemit të Decentralizuar të BE-së”, fokusohej 

në komponentin e I të IPA-s ( Asistencës së Tranzicionit dhe Ngritjes Institucionale).

Ky projekt i mëtejshëm, “Përmirësimi i Përgatitjes së Shqipërisë për Menaxhimin e Decentralizuar” do të fokusohet në tre Kompo-

nentët IPA: Komponenti II: Bashkëpunimi Ndërkufitar; Komponenti III: Zhvillimi Rajonal; Komponenti IV: Zhvillimi i Burimeve Njerëzore

Projekt që ka një jetëgjatësi prej 24 muajsh, synon të arrijë rezultatet e mëposhtshme:

•	 Ngritja e Strukturave Organizative, përfshirë dhe bazat ligjore, për komponentët II, III, IV, të IPA-s.

•	 Mbështetja e strukturave të Menaxhimit të Decentralizuar të IPA në lëvizjen e tyre drejt fazës së Vlerësimit  së Për-

puthshmërisë të IPA Roadmap.

•	 Të gjithë aktorët e IPA për komponentët II, III, IV, të kenë mjetet e përshtatshme, manualet proçedurat dhe burimet 

e nevojshme për tu dhënë mundësi atyre të përmbushin përgjegjësitë dhe detyrat e tyre.

•	 Mbështetja e strukturave të IPA gjatë fazës fillestare operacionale për të siguruar një zbatim të lehtësuar të proce-

durave të IPA si dhe kontribut për një nivel absorbimi të pranueshëm të fondeve të IPA-s.

•	 Këshillim dhe asistencë, trajnime dhe mbështetje për strukturat e IPA në zhvillimin e kapaciteteve dhe aftësive të tyre 

për dhënien e Menaxhimit të Decentralizuar për Komponentët II, III, IV, të IPA 

Ky projekt përfaqëson mbështetjen e mëtejshme të rëndësishme nga Bashkimi Evropian për Republikën e Shqipërisë, 

për një absorbim dhe menaxhim efektiv të Instrumentit për Asistencë Parazgjerimit (IPA) nga ana saj, duke e përgatitur 

në këtë mënyrë për të qënë Shtet Anëtar.

vendore  u vërejt  se niveli  teorik i 

njohjes së instrumenteve pjesëmar-

rës ishte i dobët. Për këtë arsye  u 

përgatit një material shtesë  me pa-

rimet, nivelet dhe hapat e procesit 

të  pjesëmarrjes në nivel lokal, i cili u 

prezantua para pjesëmarrësve. 

Si problem tjetër  mund të them se 

ka patur raste kur në njësitë vendore 

nuk ka patur pajisje si projektorë 

dhe ekran për projeksion; ne kemi 

ndërhyrë duke përdorur pajisjet që 

zotëron SHBSH. Në raste të caktuara 

pyetësorët janë vonuar në plotësimet 

e tyre dhe grupeve të shoqërisë civile 

iu është  shpjeguar se si të plotëso-

hen më lehtë. Një nga gjetjet e pro-

jektit është se niveli i përfaqësimit të 

shoqërisë civile kërkon më tepër an-

gazhim.

Si e  mendoni perspektivën?

Fatos Hodaj: Mendoj se duhet ta 

thellojmë punën për përmirësimin e 

marrëdhënieve të shoqërisë civile me 

pushtetin lokal. Ky projekt ka ndër-

tuar një bazë për projekte të tjera në 

vazhdimësi. Nëpërmjet gjetjeve të 

projektit u  përcaktuan edhe  fushat  

e bashkëpunimit të Shoqërisë Civ-

ile  me Pushtetin Vendor dhe SH-

BSH pikërisht si në aktivitete të për-

bashkëta (ë orkshope,  seminare); 

në hartimin , zbatimin e projekteve të 

përbashkëta; në botimin e artikujve 

tek "Gazeta e Bashkive” etj, etj.

Dua të falënderoj personat e kon-

taktit, drejtuesit vendorë dhe për-

faqësuesit e shoqërisë civile në 

bashkitë që u zbatua ky projekt dhe 

pikërisht Rrëshen, Rubik, Lezhë, 

Kamëz dhe Lushnjë.  

Faleminderit
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Shpenzimet e energjisë përbëjnë një pjesë të 

konsiderueshme të buxheteve bashkiake dhe 

zvogëlimi i barrës financiare të bashkive kërkon 

investime në përmirësimet e ndërtimit. Për të rri-

tur përfitimin e të mirave nga burimet e kufizuara 

financiare, planifikimi për  eficiencën e energjisë 

duhet të jetë në vend dhe i plotë
Më 15 qershor 2011 u organizua sesioni i dytë i trajnimit të stafeve bashkiake si një vazhdim i fazës së 4 të Planifikimit 

Bashkiak për Eficiencën e Energjisë (MEEP) në Shqipëri, mbështetur nga Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme dhe zba-

tohet nga Ruajtja e Energjisë Ndërkombëtare (ENSI) së bashku me Partnerët lokale Qendra  për Efiçiencën e Energjisë (EEC).

Bashkitë shqiptare po përballen me sfida në rritje pasi ata kanë transferuar kohët e fundit pronësinë e ndërtesave dhe 

do të duhet të paguajnë faturat e energjisë. Shpenzimet e energjisë përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të buxheteve 

bashkiake dhe zvogëlimi i barrës financiare të bashkive kërkon investime në përmirësimet e ndërtimit. Për të rritur përfiti-

min e të mirave nga burimet e kufizuara financiare, planifikimi për  eficiencën e energjisë duhet të jetë në vend dhe i plotë.

Prandaj, në vitin  2008-09, përpjekjet e programit norvegjez që përfshinte ngritjen e kapaciteteve të ekspertëve bashki-

akë  për energjinë në Bashkitë e Korçës, Kuçovës, Lezhës, Lushnjes dhe Gramshit  rezultoi me hartimin e “Concept 

Papers” për Eficiencën e Energjisë, dhe më vonë (2010) me hartimin e Planeve Bashkiake për Eficiencën e Energjisë të 

miratuara nga kryetarët e bashkive.

Plani i bashkisë për Efiçiencën e Energjisë (MEEP) është një dokument strategjik 5 vjeçar i cili përmban: studimin bazë, 

vlerësimin e potencialit të kursimit të energjisë në ndërtesat bashkiake, Lehtësira dhe shërbime, Llogaritjet e investimeve 

të nevojshme dhe parashikimet financiare, bizneset, kushtet organizative për zbatimin e MEEP, proceset e rutinë për 

funksionimin dhe mirëmbajtjen e objekteve Bashkiake, etj

Faza 4 e programit MEEP përfshin veprimtaritë e mëposhtme kryesore:

•		 Trajnimi	i	stafit	bashkiak	në	gjashtë	bashki	të	tjera	-	Shkodër,	Elbasan,	Pogradec,	Fier,	Ersekë,	dhe	Librazhd.

•	Udhëzime	dhe	përkrahje	për	tri	bashkitë	pilotë	që	kanë	hartuar	Planin	bashkiak	për	Efiçiencën	e	Energjisë	(MEEP)	

përmes programit të mëparshme - Gramsh, Kuçovë dhe Korçë.

Sesioni i dytë i  trajnimit të stafit të bashkive  u organizua në Elbasan. Trajnimi u ndoq nga 10 përfaqësues nga 6 bashki. 

Pas hapjes së trajnimit nga Z. Robertsen (ENSI) dhe Z. Hido (EEC), përfaqësuesit e bashkive  paraqitën  “detyrat e 

shtëpisë” që morrën në sesionit e parë të trajnimit. Këto “Detyra  shtëpie” përfshinin grumbullimin e të dhënave, bazuar 

në të dhënat bashkiake dhe përshkrimin e situatës aktuale - të gjitha këto të rëndësishme për përgatitjen e mëtejshme 

të MEEPs. Pas analizës së situatës aktuale në të gjitha Bashkitë nga Z. Shalsi (EEC) seanca vazhdoi me një prezantim 

të MEEP bazuar në të dhënat, Financimi i projekteve të efiçiencës së energjisë në Shqipëri dhe Projekti i Zhvillimit nga 

Z. Hido si dhe diskutime.

Dita e dytë e trajnimit filloi me prezantimin e Z. Misci (ENSI) për identifikimin e projektit dhe normalizimin e  konsumit 

të energjisë, dhe më pas prezantimet me vlerësimet bazë të paraqitura nga z. Robertsen dhe  Qendra e Efiçiencës së 

Energjisë nga Z. Hido.

Në kuadër të fazës 4 të programit, ENSI vazhdon bashkëpunimin me 3 bashki nga faza e mëparshme dhe i ndihmon 

ata me zbatimin e MEEPs.  ENSI dhe EEC kanë ndihmuar bashkitë e Gramshit, Kuçovës dhe Korçës me zgjedhjen e 

zhvillimit të projekteve të Efiçiencës së Energjisë dhe implementimin e tyre të suksesshëm. 

Planifikimi bashkiak për  Efiçiencën e Energjisë
- Sesioni i  dytë i Trajnimit
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KONGRESI EVROPIAN I AUTORITETEVE
LOKALE DHE RAJONALE 
Organizoi në Strasburg më 16 qershor 2011, një ditë para takimit të parë  të Forumit Statu-
tor, nën presidencën e Keith Whitmore, Mbretëria e Bashkuar (L, ILDG), President  i Kongresit, 
Në lidhje me: komunikimit nga Presidenti dhe Sekretari i Përgjithshëm i Kongresit:
U dëgjua raporti verbal nga Presidenti për misionet e tij që nga takimi i Byrosë së mëparshme (13 Maj 2011);
•	 Ranë dakord për përgatitjen, në bashkëpunim me Qytetin e Stuttgart (Gjermani) dhe Rrjetin evropian "Qytetet për 

Fëmijët", të një dokumenti të politikave për dhunën kundër fëmijëve, si kontributet e Kongresit në fushata të tilla 
Raporti verbal i Sekretarit të Përgjithshëm të Kongresit mbi perspektivat buxhetit për 2012-2013

U diskutua në këtë takim dhe  Vëzhgimi i zgjedhjeve lokale dhe rajonale:
•	 U paraqit kalendari për zgjedhjet në 2011 dhe 2012;
•	 Miratuan draftin e raportit dhe projekt-rezolutën dhe rekomandimet paraprake të zgjedhjeve në niv-

el lokal të 8 maj 2011 në Shqipëri, siç janë paraqitur nga Raportuesi Volkram Gebel (Gjermani, L, 
EPP / CD).  Ky raport do të diskutohet dhe votohet nga Kongresi në seancën e muajit Tetor 2011;  

•	 Raporti verbal i mbajtur nga Sekretariati për zhvillimin e zgjedhjeve lokale më  5  Qershor 2011 në Moldavi; Raporti 
me shkrim do të finalizohet për takimin e Byrosë së ardhshme;

•	 Në këtë takim është riafirmuar gatishmëria e Kongresit për të mbështetur nismat për përmirësimin e demokracisë 
lokale në Shqipëri.

•	 Byroja e Kongresit e mirëpriti  propozimin nga NALAS-i  dhe ranë dakord për një aktivitet të përbashkët për të 
mbështetur kryetarët e rinj në rolin e tyre dhe për të nxitur pjesëmarrjen e tyre ne Shoqatat e Bashkive.

Në një botim të ri
Besimi Social dhe Autoriteti Institucional
 

Instituti pë r Demokraci dhe Ndë rmjetë sim me një  studim interesant, që ka të bëjë me zhvillimin e besimit social në demokracinë shqiptare gjatë 20 viteve të fundit
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë mori pjesë në takimin që  Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim  organizoi në 
datë 27 Qershor 2011, në ambjentet e “Hotel Tirana International”, në Konferencën Kombëtare: “Besimi Social dhe 
Autoriteti Institucional në Demokracinë Shqiptare”. 
Në këtë konferencë u lançua studimi me të njëjtin titull që Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim ka përgatitur me 
mbështetjen financiare të Ambasadës Amerikane në Tiranë. Në konferencë morën pjesë drejtues të lartë të institucion-
eve publike, akademikë, deputetë si dhe përfaqësues të lartë të institucioneve ndërkombëtare.Mori pjesë gjithashtu 
edhe zv/ Ministri i Punëve të Brendshme z.Ferdinand Pone.
Gjatë aktivitetit folën kreu i Delegacionit të BE-së në Tiranë z. Ettore Sequi, zëvendës Ambasadorja e Shteteve të 
Bashkuara, znj. Deborah Jones si dhe zëvëndës Ambasadori i OSBE-së, z. Dan Redford. Ndërkohë Prof. Dr. Adem 
Tamo paraqiti një prezantim të shkurtër të metodologjisë, objektivave dhe rezultateve të këtij studimi. 
Konferenca vijoi me diskutimin e tre çështjeve kryesore që janë trajtuar në studim dhe që kanë të bëjnë me zhvillimin e 
besimit social në demokracinë Shqiptare gjatë 20 viteve të fundit. Tematika e parë u moderua nga Prof. Dr. Fatos Tarifa i 
cili prezantoi disa çështje kryesore që lidhen me të kaluarën komuniste dhe ndikimin e saj në besimin social. Diskutimet 
mbi tematikën e dytë u drejtuan nga Prof. Dr. Luan Hajdaraga, i cili u përqëndrua në angazhimin social/politik duke 
veçuar lidhjet e forta familjare që mbizotërojnë në vendin tonë. Ndërkohë z. Fatbardh Kadilli, Deputet i Parlamentit, bëri 
një analizë të situatës së zbatimit të shtetit ligjor dhe ndikimit të saj në besimin social në vendin tonë. Të pranishmit 
diskutuan dhe komentuan duke ndarë idetë e tyre mbi çështje mjaft të mprehta e aktuale që kanë të bëjnë me rënien 
e kapitalit social dhe besimit social në Shqipëri. Në këtë kontekst, gjatë konferencës u diskutuan 3 aspektet kryesore 
të besimit social në 20 vitet e fundit të tranzicionit në Shqipëri: Trashëgimia komuniste dhe tranzicioni demokratik, an-
gazhimi social dhe politik në besimin social gjatë viteve të tranzicionit, ndikimi i shtetit ligjor në besimin social etj. 
Disa nga çështjet kryesore që mund të veçohen në këtë kontekst janë ato që  kanë  të  bë jnë  me rolin e familjes në 
kuadër të besimit social, marrëdhëniet e të kënaqurit  nga jeta dhe aktivizimi politik, pjesëmarrja në organizata jopolitike 
(shoqëria civile) kundrejt zhvillimit të grupeve informale.
Studimi u krye gjatë periudhës Shtator 2010 - Qershor  2011 dhe u financua nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara 
në Tiranë me anë të programit të Granteve të vogla të Komisionit për Demokraci 2010. 
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Çfarë  duhet të  dimë ?

JAVA EVROPIANE E DEMOKRACISË LOKALE 
Çfarë është Java Evropiane e Demokracisë Lokale?
"Java Evropiane e Demokracisë Lokale " (ELDW ) është një ngjarje vjetore Evropiane, ku autoritetet lokale nga  47 

vendet anëtare  të Këshillit të Europës organizojnë ngjarje publike, takohen dhe angazhohen me qytetarët e tyre në 

çështjet aktuale me interes të përbashkët. Qëllimi është që të promovojë dhe të nxisë pjesëmarrjen demokratike në 

nivel lokal.

Kush mund të marrë pjesë në ELDW ?
ELDW  është për Autoritetet lokale dhe rajonale (komunitetet lokale, qytetet, komunat, provincat, rajonet). Qytetarët dhe 

OJQ-të janë dy përfituesit kryesorë të aktiviteteve  të ELDW , dhe aktorët e tij kryesorë. Të rinjtë mund të luajnë një rol 

thelbësor në marrjen e mesazheve të javës. Këshillat Rinorë  janë të inkurajuara të marrin pjesë në Javën Evropiane të 

Demokracisë Lokale.

“12-Star Cities”
Bashkitë që  dëshirojnë të japin 

rëndësi të veçantë për pjesëmar-

rjen e tyre në Javën Evropiane 

të Demokracisë Lokale (ELDW ) 

mund të marrin pjesë si "12-Star 

Cities". Ky status ka për qëllim të 

nxjerrë në pah angazhimin  me 

të cilën një Bashki ndërgjegjëson 

qytetarët e saj për demokracinë 

lokale, roli i këshilltarëve lokalë dhe 

mundësitë e ofruara nga demokra-

cia pjesëmarrëse. Në veçanti, 

çdo vit ELDW  përqendrohet në 

çështje të ndryshme sfiduese. 

Në mënyrë që të marrë pjesë në 

ELDW  si "12- Star Cities",  Autorite-

tet  Vendore duhet të përmbushin kri-

teret e mëposhtme:

1. Të ndajnë një buxhet të veçantë 

për aktivitetet e ELDW. Ky buxhet 

mund të financohet nga organe të 

tjera (ofruesve lokal të shërbimeve 

publike, autoritetet e tjera ven-

dore, sponsorët etj.)

2. Organizimi  një fushate promovi-

mi  të ELDW  (postera, promov-

imin e aktiviteteve në shkollë etj.) 

duke përdorur identitetin vizual të 

ELDW  vendosur me kusht nga 

"Të drejtat e njeriut”  Po në lidhje me oborrin e shtëpisë tuaj?"
Nga 10 deri në 16 tetor 2011, qytetet e 47 vendeve 

anëtare të Këshillit të Evropës janë të ftuar për t'u 

bashkuar Javën Evropiane Lokale të Demokracisë 

(ELDW ) me sloganin

"Të drejtat e njeriut”  Po në lidhje me oborrin e shtëpisë tuaj?"

Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale dëshiron të 

nxjerrë në pah të drejtat e njeriut si një komponent theme-

lor i demokracisë lokale dhe të ushqejë një kulturë të res-

pektimit të të drejtave të njeriut në të gjithë komunitetet 

lokale të Evropës. Demokracia dhe të drejtat e njeriut 

janë të ndërvarura. Demokracia nuk mund të ekzistojë 

pa një respekt të pakushtëzuar për të drejtat e njeriut. 

Të drejta dhe Liritë nuk janë vetëm detyrë e qeverive 

qendrore, por të zbatohen edhe në nivel lokal, siç është 

rasti për  shumë të drejta sociale dhe qytetare. Liritë 

dhe të drejtat, si dhe demokracia lokale dhe rajonale, 

janë një e mirë e përbashkët që nuk mund të merret 

e mirëqënë në çdo vend. ELDW  2011, i projektuar 

për të rritur ndërgjegjësimin e dimensionit lokal të të 

drejtave të njeriut, do të kontribuojë në promovimin e 

qyteteve në parandalimin dhe luftimin e diskriminimit, 

intolerancën dhe përjashtimin social.

Për më shumë informacion mbi këtë program mund të gjeni 
duke naviguar në website-in zyrtar: www .coe.int/demoweek
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Takim me Zyrën e DLDP Shkodër
Në  datën 22 Qershor 2011 në zyrat e Programit të DLDP në Shkodër, u zhvillua një takim me përfaqësues të komu-

nave dhe bashkive të qarkut Shkodër dhe Lezhë, mbi dhënien e impaktit të përfaqësuesve të NJQV-vë të qarqeve të 

sipërpërmendura, mbi punën dhe aktivitetet e organizuara nga DLDP gjatë këtyre muajve.

Gjatë këtij takimi u bë prezantimi i aktiviteteve që DLDP ka organizuar duke u ndalur në pikat e përmbushjes apo jo të 

objektivave të kërkuara në qëllim të realizimit të tyre.

Përfaqësuesit, specialist të fushave të ndryshme pjesëmarrës në këtë takim, shprehën falënderimet dhe përgëzimet e 

tyre për të gjithë punën e organizuar nga Programi i DLDP gjatë kësaj periudhe, duke u ndalur kryesisht në seriozitetin 

dhe disiplinën në mbarëvajtjen e të gjitha projekteve dhe aktiviteteve të organizuara.

Në këtë takim gjithashtu u bë dhe prezantimi i Rekomandimeve të dala në kuadër të fushatës së Advokim Lobimit mbi 

“ Strategjinë Kombëtare të Mbetjeve”,  në kuadër të projektit që SHBSH në bashkëpunim me SHKSH dhe mbështetjen 

financiare të DLDP Së iss Cooperation ka zbatuar.

Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve Evropiane – organizon “Evropa për Qytetarët”,
Kongresi Evropian i Qytetarëve dhe binjakëzimeve.

Ky kongres do të zhvillo-

het në Rybnik, Poloni më 

datën 29 Shtator – 1 Tetor 

2011, i cili do të prezantoi 

zhvillimet e fundit, mjetet 

dhe praktikat në fushën e 

qytetarisë dhe në binjakëzi-

min e qyteteve. Gjithashtu 

do të diskutohet se si part-

neriteti midis autoriteteve 

lokale dhe rajonale mund 

te kontribuojnë ne një Ev-

ropë më të shumëllojshme 

dhe gjithëpërfshirëse. 

Këshilli i Evropës , Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale.

3. Të kryejë një numër të aktiviteteve specifike të lidhura me temën kryesore të vitit. Sugjerime për aktivitetet mund të 

gjenden në Edicioni e  2011 - ide tematike.

4. Përfshijnë grupe të ndryshme të qytetarëve në iniciativat që janë pjesë e ELDW . Vëmendje e veçantë duhet t'i 

kushtohet përfshirjes së të rinjve nëpërmjet Këshillave Rinore Vendore, dhe të nxënësve dhe të studentëve, në 

bashkëpunim me shkolla dhe kolegje. Qëllimi është që të sjellë nesër qytetarët e rritur më afër institucioneve vendore 

dhe për të ndihmuar ata të luajnë një rol në jetën lokale demokratike.

5. Organizimi i një ngjarje me një dimension evropian ose pan-Evropiane për të ilustruar rolin e Autoriteteve lokale në 

ndërtimin e një Evrope demokratike. Një përfaqësues Kongresi mund të jetë i ftuar në këtë ngjarje kryesore. 
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Informacione nga Ballkani

Shoqata e Bashkive si anëtare e rrjetit NALAS merr pjesë në programin: “NALAS digest”, me anë të të cilit 
shkëmbehen informacione dhe aktivitete të shoqatave të Ballkanit, si më poshtë:

Kongresi i Autoriteteve Vendore të Moldavisë (CALM)
 Më 11 Qershor 2011 CALM organizoi një takim me përfaqësuesit e  UN WOMEN për të 
diskutuar Objektivin Strategjik numër  6 të Planit Strategjik për barazinë gjinore.
CALM gjithashtu ka organizuar seminarin e dytë me kryetaret femra të Moldavisë. Seminari 
u zhvillua ne Chisinau më 20 Qershor 2011. Qëllimi i seminarit ishte finalizimi i Planit të vep-
rimit për të fuqizuar grupin e kryetareve femra.
CALM lëshoi   një njoftim ligjor për projektligjin për ndryshimin e Ligjit për Financat Publike 
Lokale, drejtuar Komisionit Kombëtar të tregut financiar në Moldavi.

Shoqata e Bashkive të Republikës së Kroacisë (UORH)
Shoqata e BashkiveKroate morri pjesë në 100 Forum Qytetet në Kinë si pjesë e delegacionit 
të NALAS-it.   Gjithashtu Shoqata  ishte konsultuar me Ligjin për legalizimin e ndërtimeve të 
paligjshme në Parlament.

Shoqata e komunave të Kosovës  (AKM)
Ceremonia e hapjes së Javës së Komunave 
Dita e parë e Javës së Komunave filloi me ceremoninë e hapjes, që u ndoq nga një numër 
pjesëmarrësish  kombëtarë dhe ndërkombëtarë, të tilla si Kryeministër Z. Hashim Thaçi, Min-
istri i Pushtetit Lokal Z. Sllobodan Petroviq, President i Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe 
Autoritetet Rajonale të Këshillit të Evropës, Z. Keith Whitmore, Z. Kelmend Zajazi - Drejtor 
Ekzekutiv i NALAS-it, i përbërë nga Z. Viktor Tusha, Kryetar i Bashkisë Lezhë ,  Z. Ilir Krosi 
Kryetar i bashkisë Peshkopi dhe përfaqësues të stafit të shoqatës.
, Z. Werner Almhofer –Përfaqësues  i OSBE-së për Kosovën, z. Wealty Samuel - Drejtor i 
SDC-së në Kosovë, znj Gabriele Becker - Përfaqësues i GIZ-MMS në Kosovë, dhe znj Steli-
ana Nedera, Zëvendës Drejtor i UNDP-së në Kosovë, etj
 
Debat - Zhvillimi Ekonomik Lokal 
Sesionin e dytë të aktiviteteve në kuadër të Javës së  Komunave vazhdoi me debat të organi-
zuar nga AKM-ja mbi Zhvillimin Ekonomik Lokal.
Mbi këtë temë debatuan aktorë të ndryshme që ishin të pranishëm, të cilët janë angazhuar 
në këtë fushë. Qëllimi i takimit ishte debati mbi arritjet dhe sfidat në zhvillimin e qëndrueshëm 
ekonomik lokal dhe transferimin e përvojave nga jashtë.

Takimi mes AKM-së dhe partnerëve të saj 
Tema e këtij takimi ishte debati, arritjet dhe sfidat, çështjet me interes të përbashkët, bashkëpun-
imi i ndërsjellë dhe gjetjet e reja mënyra për bashkëpunim, koordinim i aktiviteteve me qëllim të 
eliminimit të pengesat eventuale, etj Të ftuar në këtë debat ishin të gjithë organizatat partnere të 
AKM-së dhe institucioneve të tjera qendrore dhe organizatat qe kanë punuar me qeverinë lokale. 
 
Debat- Planifikimi Urban dhe Rural
Në këtë seancë u debatua për Planifikim Rural, cilat janë sfidat dhe mundësitë e komunave 
në planifikimin urban. Pjesëmarrësit ishin nga institucione të ndryshme dhe  me përvojë që 
kanë dhënë një  kontribut në trajtimin e sfidave dhe vizionin e kësaj fushe.
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Aktet ligjore dhe nënligjorë të botuara në Fletoren Zyrtare dhe të mi-
ratuar me Vendim  të Këshillit të Ministrave për muajin Qershor 2011

•	 Vendim nr. 333, datë 26.1.2011 Për “ Administrimin e Venddepozitimeve rajonale të Mbetjeve Urbane”

Administrimi i venddepozitimeve të mbetjeve urbane tashmë do të bëhet në nivel rajonal nëpërmjet këshillave të 

qarqeve përkatëse.                                                       

NJQV-të në nivel qarku do të bashkëpunojnë ndërmjet tyre me qëllimin e harmonizimit të politikave rajonale për 

ushtrimin e funksioneve të përbashkëta. NJQV-të do të bashkëpunojnë,gjithashtu, edhe me Ministrinë e Punëve 

Publike dhe Transportit, Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe, brenda vitit 2011, duhet të 

përcaktojnë e të miratojnë sipërfaqet ku mund të ndërtohen venddepozitimet rajonale të mbetjeve urbane.

Kjo përzgjedhje dhe përcaktimi i venddepozitimeve rajonale të mbetjeve urbane do të bëhet në për-

puthje me strategjinë dhe planin kombëtar të menaxhimit të mbetjeve.

Ngarkohen Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, Ministria e Brendshme, Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe 

Administrimit të Ujërave, prefektët, njësitë e qeverisjes vendore dhe këshillat e qarqeve për zbatimin e këtij vendimi.

•	 Udhëzim nr.254, datë 10.6.2011 “ Për Konstituimin e Organeve të Qeverisjes Vendore” 

Në mbështetje të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të “Kodit Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ligjit 

“Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, dhe të ligjit “Për prefekin”,

Prefekti ose nënprefekti do të jetë autoriteti i ngarkuar për të marrë të gjitha masat për mbarëvajtjen e konstituimit 

të organeve të reja të qeverisjes vendore, të dala nga zgjedhjet e datës 8 maj 2011, si dhe do  të ndjekë dhe 

mbikëqyrë proçesin për konstituimin e organeve të qeverisjes vendore të territorit që ai mbulon.

Për konstituimin e organeve të qeverisjes vendore do të ndiqet një proçedurë e njësuar pune, e cila nis me mar-

rjen e masave paraprake për organizimin e mbledhjes dhe më pas me të gjitha njoftimet përkatëse të kryera nga 

sekretari i këshillit të bashkisë/komunës. Kjo është një procedurë mjaft e detajuar në udhëzimin e mësipërm, e cila 

koordinohet me njoftimin Zyrtar nga KQZ-jë për shpërndarjen e mandateve në këshillin përkatës si dhe me vendimin 

e gjykatës përkatëse për vërtetimin e zgjedhjes së kryetarit të bashkisë/komunës.

Shkurtimisht, në mbledhjen e parë të këshillit do të bëhet:

1. Konstituimi i këshillit dhe zgjedhja e organeve drejtuese e përfaqësuese;

2. Zgjedhja e kryetarit të këshillit;

3. Zgjedhja e zëvendëskryetarit/ëve të këshillit

4. Zgjedhja e kryetarit të bashkisë/komunës

Më pas në mënyrë të detajuar shpjegohet proçedura për organizimin e mbledhjes për konstituimin e këshillit, 

zgjedhjes së kryetarit dhe e zëvendëskryetarit/ëve të këshillit, kryetarit të bashkisë/komunës dhe zgjedhjes së për-

faqësuesve të këshillit në këshillin e qarkut.                                                                                                               

Në bazë të këtij udhëzimi Prefekti pas konstituimit njofton me shkrim Këshillin e Ministrave, Ministrinë e Brendshme 

dhe të gjitha institucionet shtetërore në nivel kombëtar dhe rajonal për konstituimin e organeve të njësisë vendore, 
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Gazeta e Bashkive mbështetet nga Intercooperation, financuar nga Qeveria Zvicerane (SDC), 
në kuadrin e Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal.

emrin e kryetarit të ri të bashkisë dhe komunës, kryetarit të këshillit, përfaqësuesit/sve të këshillit në këshillin e 

qarkut. 

Për zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme për Decentralizimin dhe Integrim dhe prefektët/

nënprefektët që mbulojnë territoret përkatëse.

Për kontrollin e zbatimit të këtij udhëzimi ngarkohet Zëvendësministri i Brendshëm.

•	 Vendim “ Për Miratimin e Rregullores Uniforme të Kontrollit të Zhvillimit”  

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 62, të ligjit nr.10119,  datë 23.4.2009, “Për planifikimin 

e territorit”, të ndryshuar, KM, vendosi:

- Miratimin e Rregullores Uniforme të Kontrollit të Zhvillimit.

Ngarkohen autoritetet e planifikimit sipas kreut II, të ligjit nr.10119,  datë, 23.4.2009, “Për planifikimin e territorit”, 

të ndryshuar, për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare” dhe i shtrin efektet nga data 30 shtator 2011.

•	 Vendim “ Për Miratimin e Rregullores Uniforme të Instrumentave të Planifikimit” 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 24, të ligjit nr.10119, datë 23.4.2009, “Për planifikimin e 

territorit”, të ndryshuar, KM vendosi:  

- Miratimin e Rregullores Uniforme të Instrumenteve të Planifikimit

Ngarkohen autoritetet e planifikimit, të përcaktuara në nenet 5 dhe 12, të ligjit nr.10119, datë 23.4.2009, “Për 

planifikimin e territorit”, të ndryshuar, për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare”  dhe i shtrin efektet nga data 30 shtator 2011.

•	 Vendimi “ Për Miratimin e Rregullores Model të Planifikimit” 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 88, të ligjit nr.10119, datë 23.4.2009, “Për 

planifikimin e territorit”, të ndryshuar, KM vendosi: 

- Miratimin e Rregullores Model të Planifikimit

Ngarkohen autoritetet vendore të planifikimit, të përcaktuara në nenin 12, të ligjit nr.10119, datë 23.4.2009, “Për 

planifikimin e territorit”, të ndryshuar, për zbatimin e këtij vendimi

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare” dhe i shtrin efektet nga 
data 30 shtator 2011.

Për çdo informacion të mëtejshëm për përmbajtjen e aktive ligjore dhe nënligjorë 
të sipërpërmendura mund ti drejtoheni adresës sonë të e-mailit: aam@albmail.com


