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Botim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë

Mesazhi i Kryetarit të
Bashkisë së Tiranës,
Z. Lulëzim Basha
dhënë në konferencën e Krerëve
të Njësive të Qeverisjes Vendore,
aktivitet i organizuar nga Këshilli i
Europës dhe Kongresi Europian i
Autoriteteve Lokale.
“Më lejoni së pari t’iu uroj për aktivitetin dhe të përfitoj nga rasti si Kryetar i Bashkisë së Tiranës, t’iu
uroj një qëndrim sa më të këndshëm në Tiranë dhe në të gjithë qytetet tona.
Si mikpritës i aktivitetit dhe si Kryetar i Bashkisë së Tiranës do të doja të formuloja qartazi vlerësimet
tona më të larta për Këshillin e Europës në përgjithësi dhe Kongresin Europian të Autoriteteve Lokale
e Rajonale në vecanti. Do të doja z.Kryetar, që nëpërmjet jush të mund t’u transmetoja kolegëve tanë
në Kongres, angazhimin dhe devocionin tonë maksimal, për të ushtruar në përputhje me angazhimet
tona publike, mandatin tonë zgjedhor, mandatin tonë të dalë nga zgjedhjet e lira, të ndershme,
kompetitive e transparente. Ne jemi të bindur se mandati ynë dhe angazhimi i administratave tona
do të jetë një tjetër kontribut thelbësor, për shërbime më të mira për qytetarët, për konsolidimin e
shtetit ligjor, për konsolidimin e demokracisë në nivel lokal e rajonal, për rritjen e pjesëmarrjes së
qytetarëve në vendimarrje e në veprimtarinë e asambleve e administratave vendore, për integrimin
europian të plotë të vendit tonë.
Vijon në faqen 2

Në këtë Numër do të
lexoni:
Mesazhi i Kryetarit të Bashkisë së
Tiranës, Z. Lulëzim Basha
18 -Vjet Shoqata e Bashkive të
Shqipërisë
Forumi i Juristëve Bashkiak
INTERVISTA ME Z. ODISE ZOTO
-Ekspert i Urbanistikës
Promovimi i manualit “Udhëzime mbi
huamarrjen vendore dhe zhvillimet më
të fundit në vendet e NALAS-it”
Fjala e Z.Artur Kurti / ish – Kryetar i
Bashkisë Kuçovë
NJOFTIM - Këshilli i Bashkive dhe
Rajoneve Evropiane
POLITIKA RAJONALE
Dhënia e statusit të nëpunësit civil për
punonjësit e Bashkisë Lezhë
INFORMACIONE NGA BALLKANI
Intervista me ILIR KROSI – Kryetar i
Bashkisë PESHKOPI

18-Vjet Shoqata e Bashkive të Shqipërisë
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë feston më datë 12 Tetor feston 18 vjetorin e themelit, me një histori të suksesshme me mbi 500 aktivitete të ndryshme si: konferenca, seminare, workshope, tavolina të rrumbullakta, takime pune, forume..etj, duke përfshirë në to kryetarët e bashkive shqiptare, Kryetarët e këshillave bashkiakë, këshilltarë, juristë, urbanistë, financierë, policë bashkiakë, me një gamë të larmishme në fusha si: tatim - taksave, Financës, Hartimin e buxhetit, Urbanistikës, Menaxhimin e pronave publike, Komunikimi me publikun, fuqizimi i policisë bashkiake, në fushën e Auditimit,
në nxitjen e binjakëzimit, në fushën e integrimit, zhvillimin ekonomik, turizimin, menaxhimin e mbetjeve urbane, menaxhimin e burimeve njerëzore etj.
Në datën 01.09.1994 zgjidhet Komiteti Drejtues dhe respektivisht:
1. Sali Kelmendi				Kryetar 					(Tiranë)
2. Filip Guraziu				
Nënkryetar				
(Shkodër)
3. Elham Sharra				Nënkryetar				(Vlorë)
4. Bashkim Fino				
Anëtar					
(Gjirokastër)
5. Ali Zeneli				Anëtar					(Burrel)
6. Tomorr Golemi				
Anëtar					
(Durrës)
7. Gjergji Gjinko				
Anëtar					
(Korçë)
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Mesazhi i Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Z. Lulëzim Basha
Ne po përpiqemi të kthejmë vëmendjen e administratave tona ndaj qytetarëve e interesave të tyre. Ne jemi të bindur dhe
më se të qartë, e të vendosur që t’i mbajmë administratat tona sa më larg influencave e vorbullave politike, jo vetëm kaq
por të krijojmë energji maksimale me të gjithë faktorët politikë në këshillat tanë dhe më gjerë, duke i kthyer ata në faktorë e
promotorë të zhvillimit, të konsolidimit të shërbimeve, të uljes së barrës fiskale e nxitjes së biznesit e sipërmarrjes private,
përmirësimit të infrastrukturës, shkollave, çerdheve, të përmirësimit të cilësisë së jetës së qytetarëve tanë në qytetet tona.

Të nderuar kolegë!
Në këto objektiva madhorë, në ushtrimin e kësaj përgjegjësie kaq të madhe të
besuar nga qytetarët tanë në Tiranë, Korçë, në Durrës e Shkodër, në Kukës e
Sarandë e kudo në Shqipëri, siç kemi për detyrë të kthejmë në energji pozitive
bashkëpunimin ndërmjet nesh, po kaq i rëndësishëm është edhe bashkëpunimi
e koordinimi i përpjekjeve tona të përbashkëta, për më shumë autoritet fiskal
e pushtet administrativ, për pasuri më të konsoliduara lokale, për shpejtësi
më të madhe në plotësimin e kërkesave të qytetarëve, ne do të kërkojmë
dhe mirëpresim deklarimet e qarta të qeversjes qendrore, për bashkëpunim
real, intensiv e efektiv me të zgjedhurit vendorë, të painfluencuar nga ngjyra
politike e përkatësia gjinore, gjendja ekonomike e pozicionimi territorial.
Të jemi në lartësinë e këtij imperativi, pa dyshim që në cilësinë tonë si kryetarë bashkish, na duhet të jemi të bashkuar në
këto qëllime të përbashkëta, të kemi një këmbëngulje dhe artikullim maksimalisht, të qartë dhe të vendosur të kërkesat tona,
që mund të na i sigurojë një shoqatë që funksionon mirë dhe përmbush këto kritere.
Në shtyllat që ndërtuan Europën e Bashkuar apo familjen e madhe të Këshillit të Europës, krahas respektimit të të drejtave e
lirive themelore të njeriut, krahas lirisë ekonomike e tregut të lirë do të rendisja me gojën plotë dhe dukeshprehur mendimin
e shumë kujt, jo vetëm në këtë sallë , bashkëpunimin si një çelës të artë të kohezionit social, kombëtar e europian.
Si kryetar i Bashkisë së Tiranës, ku është një nga përkushtimet e mia të para dhe më të rëndësishme, bahskëpunimin në çdo
kohë dhe me çdo kënd në të mirë të qytetarëve të qytetit tim.
Shkëlqesinjtë ambasadorë që janë këtu, miqtë tanë kudo në botë, që dëshirojnë prosperitetin e integrimin sa më të shpejtë të
Shqipërisë në Bashkimin Europian, është rasti t’i siguroj se bashkitë tona do të jenë promotore të zhvillimit të qëndrueshëm
lokal, do të kontribuojnë për qeverisjen e mirë e transparente, do të përmirësojnë e konsolidojnë pjesëmarrjen e qytetarëve
në vendimarrje, proces për të cilin ju kontribuoni kaq shumë me praninën, mesazhet, financimet dhe programet tuaja, e jo
vetëm kaq, por ne do të demostrojmë vision e largpamësi, dinjitet, me një kohezion e mirëkuptim më të madh mes nesh, me
një përfaqësim më të madh, në nivel rajonal, kombëtar e ndërkombëtar.
Duke ju përgëzuar për mbarëvajtjen e këtij aktiviteti, do të doja të më lejonit të ritheksoj edhe një herë urimet e mia për
mandatin tuaj dhe për një përfaqësim e bashkëpunim sa më të frytshëm”.
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Forumin e Juristëve Bashkiak
Shoqata e Bashkive të Shqi-

marrja e tij në këtë forum, pasi

pullit, bëri një pasqyrim të përgji-

përisë, me mbështetjen financiare

dhe përvoja dhe eksperienca e Z.

thshëm të situatës që shfaqet sot

të Fondacionit Gjerman “ Hanns

Nurja ishte një mësim i mirë për

në komisionit e zyrës së Avokatit

Seidel”, organizoi më datë 23

tu treguar, dhe për tu ndarë me

të Popullit në lidhje me ankesat që

Shtator 2011, në ambjentet e Ho-

të pranishmit. Znj. Eralda Cani,

drejtohen në këtë institucion nga

tel “ Mondial” : Forumin e Juris-

pedagoge në Fakultetin e Drejtë-

njësitë e qeverisjes vendore. Znj.

tëve Bashkiak në përmbushje të

sisë, dhe një bashkëpuntore mjaft

Hermina Albunesa, Drejtoreshë

misionit dhe qëllimit që ShBSh ka.

e ngushtë e SHBSH-së, e për-

Juridike në Prefekturën e Qarku

Gjatë këtij forumi juristët bashkiak

qëndroi prezantimin e saj, në disa

të Shkodrës, si një pjesëmarrëse

u ftuan të ishin pjesë aktive nëpër-

prej problemeve që ka aktualisht

mjaft aktive tregoi ekspericën e

mjet tregimit të problematikave

legjislacioni vendor, parimet në të

saj për problemet që ndeshen në

që ata hasin gjatë punës së tyre

cilat ai mbështet dhe praktikat e

kuadër të mirëqeverisjes lokale.

të përditëshme, duke diskutuar

Gjykatës Kushtetutese si një ins-

dhe përfituar nga përvoja dhe

tancë e sistemit të drejtësisë që

Ky forum shërbeu si një përvo-

shkëmbimi i eksperiencave të

në objektiv të saj vendos për : pa-

jë mjaf positive në përmbushje të

pjesëmarrësve të pranishëm. Në

jtueshmërinë e akteve normative

qëllimeve që ShBSh kishte në ndër-

këtë takim u ftuan të ishin pjesë-

të organeve qëndrore dhe vendo-

marrjen e një iniciative të tillë. Aty

marrës jo vetëm juristët bashkiak,

re me Kushtetutën dhe me mar-

u shfaqën probleme, u indetifikuan

por edhe ata ekspert lokal, që pu-

rëveshjet ndërkombëtare. Prakti-

raste konkrete dhe u dhanë zgjidhje

nojnë në Institucionet Qëndrore.

ka e kësaj Gjykate evidenton

praktike.

Një falenderim i veçantë për Z.

disa rate konkrete në indetifikim

Duke falenderuar të gjithë pjesë-

Fatlum Nurja, Këshilltar i Presi-

të disa prej problemeve që hasen

marrësit në këtë forum, më poshtë

dentit të Republikës për çështjet e

në zbatim të legjislacionit vendor.

po rendis disa prej konkluzioneve

pushtetit vendor, ishte nder pjesë-

Përfaqësuesja e Avokatit të Po-

të këtij takimi:
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1. Organizimi Forumit më të
shpeshtë të Juristëve;

në zbatim të ligjit të ri “ Për
Planifikimin e Territorit”;

2. Pjesëmarrje aktive e juris-

5. Bashkëpunimi me Institu-

tëve në evidentim të pro-

cionet qëndrore është një

blematikave dhe zgjidhjes

shembul shumë i mirë në

praktike të mjaft rasteve

përqasjen dhe konfrontimin

konkrete;

e rasteve të ndryshme:

3. Shëmbulli pozitiv i Bashkisë

6. Realizimi i forumeve të tilla,

të sukseshëm në të ardhmen, ShBSh

së Tiranës në drejtim të rolit

shërben në krijimin e rrugëve

beson se ky ishte një fillim i mbarë në

aktiv që kjo Bashki shfaq, në

të komunikimit dhe në ndër-

drejtim të krijimit të një rrjeti komuni-

tregim të profesionalizmit në

timin e një rrjeti më solid në

kimi, që do të shërbej në mënyrë të

evidentimin dhe zgjidhjen e

evidentim të zgjidhjeve të

ndërsjelltë dhe do të ndihmojë juristët

problemeve;

rasteve të ndryshme dhe në

e bashkive dhe ShBSh-së në përm-

shkëmbim të praktikave më

bushje të qëllimeve dhe objektivave,

të mira.

për një qeverisje të mirë vendore dhe

4. Organzimi sa më afër i Forumit të Urbanistëve, për
të diskutuar në lidhje më
vështirësitë që do të hasen

të një përfaqësimi sa më të drejtë të
Duke uruar në një bashkëpunim sa më

interesave për autonomi vendore.

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë organizoi takimin për ligjin e ri për Planifikimin e Territorit
ku morrën pjesë Z. Flamur Kuçi, Këshilltar i Kryeministrit për çështjet urbane, Z. Rikardo Luka, Drejtoria e Planifikimit
Urban, Z. Dritan Shutina, Drejtor i Co-PLAN-it, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, Kryetarë Bashkish, Drejtore dhe punonjës
të urbanistikës pranë njësive vendore, ekpertë të fushës, OJQ etj. Qëllimi i këtij takimi ishte hyrja në fuqi e ligjit te ri për
planifikimin e territorit. Ky ligj fuqizon zyrat e urbanistikës, të cilat nuk do të jenë më përcjellëse të dokumentacionit por do
të fuqizohen duke përmirësuar kapacitetet e tyre. Shoqata e Bashkive të Shqipërisë organizoi këtë takim për të informuar
bashkitë dhe për të diskutuar problemet dhe paqartësitë që mund të ketë çdo bashki. Konkluzionet që dolën nga takimi
janë qe duhet të zgjidhet problemi qe kanë njësitë vendore për të krijimin e kapaciteteve te duhura në nivel qëndro dhe
Vendor, por cfarë është e rëndësishme qartësimi i kompetencave të autoriteteve vendimarrese.
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INTERVISTA ME Z. ODISE ZOTO-Ekspert i Urbanistikës
Ne zbatim te rregullores model te Planifikimit
Rregullorja model e planifikimit do te sherbeje si instrumenti i vetëm mbi të
cilin mbështetet autoriteti vendor i planifikimit ( bashkite dhe komunat) për
shqyrtimin e kërkesave për zhvillim dhe dhënien e lejeve për punime, deri në
miratimin e instrumenteve vendore të planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit
për territorin e tyre administrativ (pra deri ne hartimin e planeve te pergjithshme).
Rregullorja model e planifikimit normon:
a)

përcaktimin e përdorimeve ekzistuese të tokës në një zonë;(pa i ndryshuar ato e duke i perkufizuar sipas perkufizimeve te tyre ne rregulloret
uniforme te planifikimit e kontrollit te zhvillimit)

b)

përcaktimin e intensitetit të ndërtimit dhe të treguesve të tjerë të zhvillimit të gjendjes ekzistuese në një zonë; ;(pa
i ndryshuar ato e duke i perkufizuar sipas perkufizimeve te tyre ne rregulloret uniforme te planifikimit e kontrollit te
zhvillimit)

c)

përcaktimin e kufijve të zonës per te cilen do te jete e vlefshme kjo rregullore, ku përcaktohen përdorimi dhe treguesit
e mesiperm

ç)

përcaktimin e rasteve të zbatimit të kësaj rregulloreje, dhe të kushteve përkatëse;

d)

përcaktimin e hapave që ndiqen për të zhvilluar në kushtet e përdorimit të kësaj rregulloreje.

Hapat paraprakë që ndërmerren nga autoriteti i planifikimit për zbatimin e rregullores model të planifikimit
1.

Autoriteti vendor i planifikimit përgatit hartën e detyrueshme të kategorive ekzistuese të përdorimit të tokës dhe të
strukturave në të për territorin administrativ të njësisë së qeverisjes vendore, në përputhje me kategoritë bazë të
përdorimit të tokës sipas përcaktimeve ne rregulloret uniforme te planifikimit e kontrollit te zhvillimit

2.

Autoriteti vendor i planifikimit, njëkohësisht me procesin e hartimit të hartës së kategorive ekzistuese të përdorimit të
tokës dhe strukturave në të, përgatit hartën e detyrueshme të nënnjësive strukturore ekzistuese në territorin administrativ të njësisë së qeverisjes vendore, në përputhje me kriteret dhe mënyrën e përcaktimit të nënnjësive strukturore,
sipas përcaktimit ne rregulloret uniforme te planifikimit e kontrollit te zhvillimit

Keto dy elemente baze shoqerohen me rregullat per zbatimin e tyre duke filluar nga kufiri i zones per te cilin do
jete i vlefshem ky instrument, treguesit e zhvillimit si :
a)

Intensiteti i ndërtimit të nënnjësisë strukturore;

b)

Koeficienti i shfrytëzimit të tokës për ndërtime të nënnjësisë strukturore;
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c)

Koeficienti i shfrytëzimit për rrugë;

ç)

Koeficienti i shfrytëzimit për hapësira publike, përfshirë ato të gjelbra;

d)

Specifikime të tjera për llojin dhe cilësinë e strukturës së re, që njësia e qeverisjes vendore ose qendrore kërkon të
vendosë, në përputhje me rregulloret uniforme te planifikimit e kontrollit te zhvillimit si dhe përcaktimin e rasteve të
zbatimit të ketij instrumenti, dhe të kushteve përkatëse.

Pas hartimit keto dokumenta miratohen me vendim të këshillit të njësisë së qeverisjes vendore dhe publikohet përmes
regjistrit dhe mjeteve tradicionale të informimit dhe komunikimit publik dhe zyrtar.

Promovimi i manualit “Udhëzime mbi huamarrjen vendore
dhe zhvillimet më të fundit në vendet e NALAS-it”
Qëllimi i manualit është të mbështesë Njësitë e Qeverisjes Vendore në gjetjen e zgjidhjeve të mundshme për financimin
dhe zbatimin e projekteve me investime kapitale, gjithashtu dhe nëpërmjet përmirësimeve të politikave në nivel vendor,
të advokuara nga shoqatat e te zgjedhurve vendore. Ne këtë manual janë analizuar zhvillimet e fundit në procesin e huamarrjes në Shqipëri, Bullgari, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Moldavi, Mal i Zi, Bosnjë, Rumani, Serbi dhe Turqi. Në këtë takim
ishin të ftuar përfaqësues nga Qeverisja Vendore, (bashki dhe komuna) përfaqësues të Ministrive te Financës dhe asaj të
Brëndshme, Bankat që operojnë në Shqipëri, Prefekturat, Dontorë të ndryshëm dhe OJF.
Procedurat ligjore per realizimin e huamarrjes bazohet tek. Ligji nr.9869, date 04.02.2008 “Per huamarrjen e qeverisjes vendore si dhe tek Udhëzimi i MF nr.35, date 05.11.2008 “Për zbatimin e ligjit për huamarrjen e qeverisjes vendore”, gjithashtu
çdo bashki që pretendon të marri hua duhet ta miratojë me vendim të këshillit bashkiak përkatës për procedurën e huamarrjes.

Konkluzionet e takimit:
Duhet të inkurajohen bashkitë shqiptare për të marrë hua të cilën sipas ligjit në fuqi mund ta përdorin për të financuar mungesën e përkohshme të likuiditeteve. Njësia e qeverisjes vendore mund të marrë hua afatgjatë për të financuar shpenzime
kapital, që shërbejnë për një funksion të njësisë së qeverisjes vendore etj.
Duhet të rishikohet ligji per Huamarrjen vendore se sipas UDHËZIM nr.35, datë 5.11.2008 PËR ZBATIMIN E LIGJIT
NR.9869, DATË 4.2.2008 “PËR HUAMARRJEN E QEVERISJES VENDORE” të Ministrisë së Financave Njësia e qeverisjes Vendore nuk mund të marre më shumë hua se 2.5 % të të ardhurave të veta në një vit buxhetor pavarësisht që ligji
i lejon më shumë.
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Fjala e Z.Artur Kurti / ish – Kryetar i Bashkisë Kuçovë
Parimi i parë, që besoj është edhe hapi i

me Qeverinë qëndrore dhe donatorët,

Transparenca me publikun ishte hapi i pare

parë për të gjithë Kryetarët e sapo zgjedhur,

të cilët financuan në një masë të madhe

për të vendosur marrëdhënie më solide

është “Ndërtimi i Stafit”. Kualifikimi i stafit

projektet tona të zhvillimit.

dhe të vazhdueshme me komunitetin dhe
bizneset. Përfshirja e tyre në vendimarrje

pati si qëllim dhe krijimin e kohezionit dhe
sinergjisë së duhur dhe ndërtimit të frymës

Arritjet do ishin gjysmake dhe puna do të

u realizua nëpërmjet krijimit të “Komis-

së “punës në ekip” , ky është dhe suksesi

kishte ngecur nëse ne nuk do të trego-

ionit Qytetar” i cili u bë zëri i komunitetit

kryesor për mirë administrimin e punëve të

heshim të hapur dhe transparent me

në mbledhjet e komisioneve dhe këshillit të

bashkisë.

komunitetin. Një praktikë pune e vazh-

bashkisë.

dueshme ka qenë aplikimi i parimit të
Me tej sfida e rradhës ishte krijimi i progra-

“bashkisë me dyer të hapura” ku mund

Projekti më innovator, i cili u aplikua për

mit dhe strategjisë së zhvillimit ekono-

te theksoj se të gjitha mbledhjet e këshil-

herë të parë në Shqipëri dhe nga rastet e

mik të qytetit, punë e cila u finalizua me një

lit bashkiak kanë qenë të hapura dhe

ndoshta të vetme që një praktikë realizohej

set projektesh të mirëmenduar dhe sipas

puna e bashkisë bëhej transparente në

për herë të parë në nivel vendor dhe më tej
aplikohej në nivel kombëtar ishte krijimi në

Për hir të zgjidhjes së problemeve të

vitin 2005 i zyrës “Uan Stop Shop” për licen-

qytetarëve, të cilët në shërbimet që

atëhere ushrohej nga pushteti vendor dhe

kërkojnë dhe kërkesat tyre nuk mund

petence institucioneve qëndrore dhe u re-

të ndahen në të majta apo të djathta,
bashkëpunimi duhet të dalë përtej

simin e bizneseve të vogla, kompetencë që
me tej rregjistrimi i bizneseve i kaloi si komalizua nëpërmjet te njejtit konceptit të “uan
stop shopit” disa vite me vone.
Por nuk mund te ketë një kryetar të suk-

dallimeve politike, gjë e cila është

seshëm bashkie pa një këshill bashkiak

kusht i mbarëvajtjes së marrëd-

se Vendimet më të rëndësishme për një

hënieve me pushtetin qëndror, por

e kam realizuar me mbështetje pothuajse

gjithmonë në respekt të Autonomisë

të ndryshme politike të përfaqësuara.

Vendore nga njëra anë dhe parimit
të subsidiaritetit nga ana tjetër.

mbështetës. Më lejoni tju them jo pa mburrje
bashki, sic eshte miratimi I buxhetit lokal,
unanime të këshillit, pamvarësisht forcave

Ashtu sic përmenda që në fillim të fjalës
sime bashkëpunimi dhe fryma e mirëkuptimit ishte guri i themelit të bashkëpunimit
me këshilltarët e të gjitha forcave politike.

standarteve të kërkuara. Kjo na lejoi që të

Gazetën e Bashkisë që publikohej cdo

Kjo vendimarrje në këshill lehtësohej edhe

vendosnim urat e duhura të bashkëpunimit

muaj.

nga paraqitja e vendimeve me alternativa
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zgjedhjeje, të cilat përfaqësonin opsionet

realizuar nëpërmjet një sërë mekanizmash

është ceshtje politike, cerdhet kopshtet e

e përkrahura nga forcat e ndryshme dhe

institucionale si përfshirja e përfaqësuesve

shkollat u shërbejnë të gjithë femijëve, e

arrinin të kishin një frymë konsensusi dhe

të shoqatave të të zgjedhurve vendorë në

atëherë pse duhet të ketë një përfaqësim

kompromisi të kërkuar.

Komitetin Ndërministror për Decentralizi-

politik të problematikës së decentralizimit

min apo Grupin e Ekspertëve të Decentra-

dhe pushtetit vendor. Prandaj nuk ka asnje

Bashkëpunimi pushtet qëndror – pushtet

lizimit si dhe në një sërë institucionesh të

arsye të pakapërcyeshme që mos të arrihet

vendor është i lidhur ngushtë me pro-

tjera.

unifikimi i qëndrimit dhe e folura më një zë

cesin e decentralizimit. Ecuria e këtij

të përbashkët, të të zgjedhurve vendorë për

procesi ndër vite ka qenë e kushtëzuar

Ka qënë një praktike pune takimet midis

ceshtje të reformës së decentralizimit dhe

nga shumë faktorë, kryesisht të natyrës

Shoqatës së Bashkive dhe përfaqsuesve

qeverisjes vendore. Problemet nuk janë po-

politike dhe faktorë te tjere të cilët herë

më të lartë të Qeverisë Kryeministirn

litike ato janë të natyrës teknike.

e kanë shpejtuar dhe herë e kanë nga-

dhe Ministrat që kanë mbuluar qeve-

dalsuar procesin, por asnjëherë ndër

risjen vendore. Këtë mund ta dëshmoj

Lë të kemi si shembull në kapërcimin e pro-

këto vite nuk e kanë ndaluar ecurinë e

personalisht edhe në rolin si Nënkryetar

blemeve të ndërsjellta, frymën e bashkëpu-

procesit të decentralizimit.

prej disa vitesh i Shoqatës së Bashkive.

nimit që na përcjellin shtetet anëtare të BE-

Kryetarët e NJQV-ve, janë personat që për-

së, të cilat u ngritën përtej dasive shekullore

Aspekt tjetër shumë i rëndësishëm për ecu-

ballen me përditshmërinë dhe problemet

e mosmarrëveshjeve shume herë më të

rinë dhe suksesin e reformës së decentra-

e qytetarëve të cilat për nga vetë natyra

mëdha se sa ato me të cilat përballemi ne

lizimit ka qenë bashkëpunimi institucional

nuk janë politike, sepse rruga apo trotua-

sot, dhe krijuan organizmin më të zhvilluar

qeverisje qëndrore-qeverisje vendore e

ri nuk është politik, furnizimi me ujë nuk

dhe më të përparuar, Bashkimin Evropian.

Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve Evropiane - organizoi takimin “Evropa për Qytetarët”, Kongresi
Evropian i Qytetarëve dhe binjakëzimeve.
Ky kongres u zhvillua në
Rybnik më datën 29 Shtator – 1 Tetor 2011, në të cilin u prezantuan zhvillimet
e fundit, mjetet dhe praktikat në fushën e qytetarisë dhe në binjakëzimin
e qyteteve. Gjithashtu u
diskutuan se si partneriteti
midis Autoriteteve Lokale
dhe

Rajonale

mund

te

kontribuojnë në një Evropë
më të shumëllojshme dhe
gjithëpërfshirëse.
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POLITIKA RAJONALE

06/10/2011-CEMR mirëpret zhvillimin dhe partneritetin lokal në rregulloren e kohezionit te BE-së.
Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve të Evropës ( CEMR ) mirëpret masat e detajuara integruese te Komisionit Evropian
mbi strategjitë e zhvillimit lokal dhe kontratat e partneritetit në rregulloren për politikën e ardhëshme të kohezionit të BE
– së për rritjen e përfshirjes së autoriteteve lokale në zhvillimin dhe implementimin e programeve operacionale. Rregullorja e Komisionit e publikuar më 6 Tetor 2011, lejon që zhvillimi lokal , ku përfshihen çështjet rurale – urbane, të bëhen
prioritet kryesorë në programet operacionale, për aq kohë sa provojnë të kenë një vlerë të shtuar përballë metodave të
tjera. Duke ndjekur një thirje të lëshuar në mënyrë të dukëshme nga CEMR , që Komisionoi Evropian të pëfshinte një
sërë kriteresh për të përcaktuar vlefshmërinë e një strategjie të zhvillimit lokal, CEMR ka shafaqur angazhimin e tij te
plotë për të mbështetur Komisionin për të përcaktuar këto kritere. Për më tepër CEMR mbështet fuqimisht aktivitetet e
zhvillimit lokal që ndërmerren në një kuadër strategjik të përbashkët , për të arritur objektiva të përbashkëta, ashtu siç janë përfshirë nga Komisioni në rregulloren e
tij të sapo botuar.Në të vërtetë Fondi i Zhvillimit Rajonal Evropian ( ERDF ), Fondi Agrikulturorë Evropian për Zhvillimin Rural ( EAFRD ), Fondi Evropian i Peshkimit
( EFF ), dhe Fondi Social Evropian (ESF ) do të shikojnë tani rregulla të përshtatshmërisë dhe zbatimit të ngjashëm, të aplikuar njësoj për të gjithë.
«Ne jemi gjithashtu shumë të kënaqur që Komisioni ka rënë dakord të caktojë një fond kryesorë për rastet kur zbatimin e një strategjie të zhvillimit lokal
kërkon mbështetje nga më shumë se një fond,”, thotë sekretari i përgjithshëm i CEMR – it , Frédéric Vallier. Ky fond kryesorë do të jetë përgjegjës për
mbulimin e shpenzimeve të caktuara, duke përfshirë shpenzimet e vazhdueshme, animacion dhe aktivitetet e netëork-ut.
CEMR tani është gati të vazhdojnë të punojnë me institucionet e BE – së për të siguruar një rregullore përfundimtar mbi të ardhmen e politikës së kohezionit.

Dhënia e statusit të nëpunësit civil për punonjësit e Bashkisë Lezhë
Bashkia Lezhë, në zbatim të ligjit “Statusi i ne-

i Nëpunësit Civil”, dhe akteve nënligjore, përga-

zhvillua konkurimi. Vlerësimi nga komisioni ad

punesit civil”, perfundoi me sukses procesin e

titi dokumetacionin e duhur për ta bërë sa më

hoc, u krye në mënyrë individuale me pikë për

konkurimit, për vendet e punës të shpallura të

transparent gjithë procesin. Fillimisht u njoftuan

sejcilin aplikant, në mënyrë të pavarur. Konku-

lira, me qëllim dhënien e statusit të nëpunesit

zyrtarisht të gjithë punonjësit aktualë në vendet

rimi u zhvillua me shkrim dhe me gojë për katër

civil punonjësve të Bashkisë Lezhë.

e tyre të punës për fillimin e këtij procesi. Pas

ditë rrjesht. Në përfundim të procesit për vende

Me iniciativën e kryetarit të Bashkisë Lezhë

përgatitjes së dokumentacionit, që konsistoi në

pune të shpallura të lira, 58% e tyre nuk u zhvil-

përzgjedhjen antarëve të komisionit ad hoc, në

lua për mungesë konkurence, ndërkohë që për

përbërje të të cilit ishin pedagogë të njohur të

vendet e punës në të cilat pati konkurencë 40%

fushave përkatëse, dhe përgatitjen e testeve, u

e vendeve të punës u fituan nga aplikantët e

kalua në shpalljen zyrtare në median e shkruar

rinj, ndërsa 60% e vendeve të punës u fituan

dhe atë vizive si dhe website i Bashkisë Lezhë.

nga punonjësit aktual të Bashkisë Lezhë. Ne

Në konkurimin e zhvilluar për 36 vende pune,

mendojmë se ky proces, i zhvilluar për herë të

paraqitën kërkesë për aplikim 200 kandidatë,

parë në Bashkine e Lezhës, si një risi e veçantë

nga të cilët, pas verifikimit të dokumentave të

jo vetëm për ne, do të shërbejë për rritjen e ni-

paraqitura nga vetë ato, rezultoi se plotësonin

velit profesional dhe të përgjegjësisë të sejcilit

kriteret e vendosuar për kualifikim 154 kan-

punonjës për zbatimin e detyrave në drejtorinë

didatë. I gjithë procesi i konkurimit u ndoq me

apo sektorin që ai mbulon dhe do çojë padyshim

shumë interes nga publiku direkt në sallë dhe

në rritjen e performancës së Bashkisë Lezhë

nëpërmjet medias lokale, e cila ishte e prani-

dhe në shtimin e përmirësimin e vazhdueshëm

shme gjatë gjithë procesit në objektin ku u

të cilësisë së shërbimit ndaj qytertarëve.

dhe me miratimin e Këshillit Bashkiak, në fundin e vitit 2010, mori jetë nisma për zhvillimin
e procesit për dhënien e statusit të nëpunësit
civil për punonjësit e Bashkisë Lezhë. Kjo nismë u konkretizua në një mbledhje të veçantë
ku kryetari i Bashkisë Lezhë, Z.Tushaj bëri
me dije Këshillin e Bashkisë, i cili mori vendim
që në buxhetin e vitit të ardhshëm Bashkia
Lezhë të staciononte fondet përkatëse për të
mundësuar zhvillimin normal të këtij procesi.
Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2011, Drejtoria
e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, si
përgjegjëse për organizimin e gjithë procesit, në
zbatim të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999 “Statusi
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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:
Shoqata e Komunave dhe Qyteteve të Republikës Serbe
Një Konferencë e investimeve u mbajt më 22-23 shtator, 2011 në Banja Luka. Konferenca
lejojë komunat në Republikën Serbe për të paraqitur praktikat më të mira të investimeve që
kanë bërë në territoret e tyre, ndërsa komunat e tjera do të paraqesin programet e tyre për
investitorët e interesuar me anë të materialeve promovuese dhe diskutimeve dypalëshe. Në
të njëjtën kohë, kjo konferencë ofroi një mundësi për komunitetet lokale për të shkëmbyer
praktikat pozitive dhe për të miratuar metodologjive, në mënyrë për të tërhequr investitorët
e huaj dhe vendas.

Shoqata e Bashkive në Republikën e Bullgarisë
Një total prej 84 formacione politike kanë dorëzuar dokumentat e regjistrimit për zgjedhjet
lokale 2011 të Bullgarisë që do të mbahen më 23 tetor, 2011, së bashku me zgjedhjet
presidenciale.

Shoqata e Komunave dhe Qyteteve të Republikës së Kroacisë
* Në kuadër të Programit “Evropa për Qytetarët”, Këshilli i Evropës ka aprovuar një grant prej
100.000 € për projekte binjakëzimi në gjuhën kroate dhe komunat sllovene.
* Shoqata e bashkive Kroate ka publikuar Udhëzuesin për huamarrjen Vendore dhe Zhvillimet
më të fundit ne vendet e NALAS-it dhe do të shpërndajë atë për anëtarët e saj

Kongresi i Autoriteteve Lokale të Moldavisë
Delegacioni CALM mori pjesë në forumin Kombëtar të Grave, kushtuar 20 vjetorit
të Pavarësisë së Moldavisë, që u festua më 27 gusht.
* CALM ka bërë një letër mbështetje të Planit të Veprimit për zbatimin e strategjisë kombëtare për
sigurinë e rrugëve, projekt-ligjin për ruajtjen e mbeturinave të ngurta duke njoftuar Qeverinë se
duhet të respektojnë parimet e qeverisë lokale dhe Projekt-ligjin për djegien e mbeturinave të ngurta
* Parlamenti i Moldavisë ka rivendosur të drejtën e qeverisjes vendore të nivelit të parë të japë
leje për zhvillimin e veprimtarive tregtare
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ILIR KROSI – Kryetar i Bashkisë PESHKOPI
Procesi i decentralizimit në përgjithësi dhe në Bashkinë Peshkopi në veçanti ka ecur me ritme të kënaqëshme. Unë si
kryetar i kësaj bashkie që nga vitit 2003, kam qënë një anëtar aktiv i Shoqatës së bashkive për të lobuar në procesin e
decentralizimit. Fillimi ishte i veshtirë, qeveria hezitonte të lëshonte kompetenca, por më pas hap pas hapi, nën drejtimim
e shoqatës së bashkive ne e bëmë procesin e decentralizimit prioritet të punëve tona. Pa dyshim një rol të rëndësishëm në
këtë proces kanë luajtur edhe organizmat evropiane me aktivitet në Shqipëri që me programet dhe projektet e tyre konkrete ishin një mbështetje e rëndësishme në këtë drejtim. Që nga viti 2003 e deri tani në arritëm të marrim mjaft funksione dhe kompetenca. Kështu morrëm taksat e biznesit të vogël, morrëm kompetenca në menaxhimin e ujësjellësave (u
transferuan mjaft ujësjellësa), policinë bashkiake, inspektoriatin e ndërtimit etj. Një arritje e madhe ishte lobimi për arritjen
e transparencës dhe barazisë ose objektivitetit me formulën përkatëse në shpërndarjen e transfertës së pakushtëzuar.
Gjithashtu u arrit të bëhet presion i sukseshëm për ndarjen e granteve për investime. U morrën investime të rëndësishme
për arsimin parauniversitar, konviktet kaluan në administrim të bashkive. U nxit, vazhdoi dhe po përfundon procesi i inventarizimit dhe transferimit të pronave publike drejtë bashkive. Për këtë të fundit, pas lobimit tonë u vendos nga qeveria që
edhe tarifa për regjistrimin e pronave tona pranë zyrës së hipotekës të bëhej 0 ( zero). Shumë ligje dhe projekt ligje janë
konsultuar me ne dhe ne kemi patur mundësi të japim ndikimin tonë për to ( përmendim këtu ligjin mjaft të rëndesishëm
që sapo ka hyrë në fuqi, ligji i ri për Planifikimin e territorit).

Puna nuk ka përfunduar dhe duhet akoma punë në këtë drejtim. E rëndësishme ishte se në gjithë këto përpjekje
në ishim së bashku, të unifikuar në kërkesat dhe qëndrimet tona. Organizimi i mjaft tryezave dhe seminareve për
këtë qëllim nga shoqata e bashkive ishte një mundësi shumë e mirë për rezultate të shpejta dhe garantimin e
suksesit.

Por për fat të keq, kohët e fundit ka një rënie të këtij ritmi dhe të këtij vrulli nga shoqata. Dhe kjo jo për faj të shoqatës, por
për faj të disa kolegëve tanë qe iu bashkuan thirrjes politike a për krijimin e një fraksioni nga SHBSH.
Kjo ishte nje ngjarie shume tronditese per ne dhe nje veprim krejt i pa pritur. Me kete veprim u be me qellim nje politizim i
shoqates, krejt absurd dhe i panevojshëm. Deri në atë moment ne komunikonim dhe lobonim të gjithë se bashku të majtë
e të djathtë dhe kjo krejt sinqerisht, pasi problemet që diskutonim, që ngrinim dhe që shumë herë kemi zgjidhur ishin dhe
janë krejtesisht jo politike. Asnjë nga kolegët tanë nuk mund të tregojë një rast të vetëm kur shoqata jonë, SHBSH të jetë
marrë me politikë.

Në procesin ku kemi ecuar, roli i SHBSH ka qënë vendimtar dhe mjaft i rëndësishëm në rezultatet që
kemi arritur. Kjo sepse të veçuar ne nuk do të mund të arrinim asgjë dhe nuk mund të vazhdojmë më tej me suksese
të shpejta dhe të dëshiruara. Ekspertiza e vyer që na sillte shoqata në çdo takim, në çdo trainim brenda dhe jashtë vendit
11

kanë qenë ndoshta vendimtare në orientimin tonë drejt një standati të ri, drejt azhornimit
dhe arritjes në disa drejtime edhe të standarteve të kerkuara nga BE.

Duke shfrytëzuar ekspertizën e veprimtarive të SHBSH dhe VNG- Hollandë, ne si bashki
u bëmë promotor i ideimit dhe fitimit të një projekti me mbi 5 milion euro nga Këshilli i
Qarkut Dibër me Ambasaden Holandeze. Dhe nëpërmjet këtij projekti në fituam 4-projekte
infrastrukturore dhe rritje kapacitetesh sipas prioriteteve tona. Gjithashtu, nëpërmjet këtij
projekti dhe kësaj përvoje ne u bëmë pjesë e trajnimit për bashkëpunimin ndërvendor
pranë VNG- Hollandë dhe morrëm pjesë në lobimin e parë pranë Komitetit të Rajoneve,
pranë Komisionit Evropian në Bruksel.

ILIR KROSI
Kryetar i Bashkisë PESHKOPI

Për sa sipër, roli i SHBSH ka qënë shumë i rëndësishëm dhe vendimtar në sukseset tona
në rrugën e decentralizimit dhe përgjithësimit të praktikave të punëve tona drejt sukseseve të arritura.

Parë në këtë këndvështrim, ne e pritëm me shumë shprese dhe seriozitet takimin e rëndësishëm të zhvilluar në Tiranë para 10
ditësh nga NALAS dhe Kongresi i Autoriteteve Vendore të Këshillit të Europës. Por në fund të këtij kongresi patëm një «zhgënjim». Konstatuam me keqardhje që drejtuesit e takimit, miqtë e ardhur nga Evropa, po përpiqeshin të fshijnë gjithë eksperiencën
pozitive të shoqatës së bashkive, dhe të fillonin çdo gjë nga zeroja, me krijimin e një shoqate të re të bashkive ?! Dhe për këtë
përpiqeshin të marrin në konsideratë opinione të kryetarëve të sapo zgjedhur, madje të bashkive të vogla, të cilët duke qënë
të rinj, ende nuk e njohin kush ka qënë SHBSH dhe rezultatet apo të metat e saj. Dhe kjo vetëm për t›i bere «qejfin» fraksionit
te shkeputur nga SHBSH per interesa politikë. Kjo shkaktoi një konfuzion dhe përshtjellim, pasi vete autoritetet e ardhura nga
Evropa në atë takim e dinë dhe kanë qenë kontribues në forma të ndryshme për gjithë punën e bërë këto vite me decentralizimin në Shqipëri edhe nëpërmjet SHBSH dhe rezultatet kanë qenë të prekëshme për të gjithë. Qeverisja lokale dhe autonomia
vendore apo decentralizimi në Shqipëri nuk po fillojnë tani në mes të vitit 2011 që të fillojmë çdo gjë nga zeroja, por ka filluar
nga vitit 1992 dhe megjithë punën që duhet bërë apo përsosur ende, ne nuk mund të shkojmë drejt sukseseve nëse mohojmë
arritjet, rrezultatet, vështirësitë etj. Natyrisht që duhet të korigjojmë edhe gabimet e mundshme. Është me mirë që ne së bashku,
të majtë e të djathtë të debatojmë në SHBSH ( siç kemi bërë deri para 2-vjetësh) për problemet tona dhe në një fare mënyre t›u
themi liderëve politike ku aderojmë që të mos tentojnë të përdorin të zgjedhurit vendore apo shoqatën e bashkive për interesat
e luftës së tyre politike.

Faleminderit per intervisten dhe suksese SHBSH drejt ribashkimit të saj të domosdoshëm dhe të merituar për të vazhduar së
bashku në rrugën që kemi bërë prej vitesh.

Gazeta e Bashkive mbështetet nga Intercooperation, financuar nga Qeveria Zvicerane (SDC),
në kuadrin e Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal.
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