Gazeta e Bashkive
Qershor, 2009 / Nr. 19
Botim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë

Përvojat e Shoqatave të Qeverisjes
Vendore me Bashkimin Evropian
Një seminar trajnimi u zhvillua në
datat 21-22 maj nga Shoqata e
Bashkive të Shqipërisë për ngritjen e
kapaciteteve të Shoqatës me njohuri
në fushën e legjislacionit të BE-së,
përvojave të vendeve anëtare të BEsë në aspektin e qeverisjes vendore.
Në seminar morën pjesë punonjës të
shoqatës dhe përfaqësues të disa
bashkive si Tirana, Lezha, Kuçova,
Rrësheni, Kamza, Kukësi, etj. Seminari u zhvillua në gjuhën angleze
pasi të dy ekspertët ishin të huaj
dhe pjesëmarrësit u përzgjodhën me
këtë kriter.
Ky aktivitet u zhvillua në kuadrin e
bashkëpunimit të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë me Qendrën për
Kërkime Shkencore në Fushën e Administratës Publike të Vjenës, Austri.
Njeri nga ekspertët, Thoma Prorok,
është studiues i kësaj qendre. Ndërsa ekspertja tjetër, Ilze Ciganska erdhi
nga Shoqata Letoneze e Qeverisjes
Vendore dhe Rajonale. Mbështetja
logjistike e aktivitetit u realizua nga
Fondacioni Hanns Seidel.
Të dy ekspertët dhanë njohuri shumë
të dobishme për të ardhmen e shoqatës dhe të bashkive në kuadrin e
pranimit të Shqipërisë në BE. Fillimisht z. Thomas Prorok njohu pjesëmarrësit me “Përvojat e Pranimit dhe
Anëtarësimit në BE” duke sjellë një
vështrim historik dhe praktik të për-

vojës së qeverive vendore të vendit
të vet, Austrisë. Duke shpjeguar punën e madhe që kishin bërë njësitë
vendore austriake në përshtatjen e
legjislacionit vendës me atë të BEsë, theksoi se Legjislacioni Evropian
bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm
për bashkitë.
Është vlerësuar që 60 deri në 70%
e legjislacionit të BE-së zbatohet
nga pushteti vendor. Fusha të tilla si
"rregulloret që kanë të bëjnë me kufizimin e deficitit, tregtia konkurruese,
lëvizja apo e drejta e banimit dhe
njohja e pronës private janë shumë
të rëndësishme për qytetarët e BEsë." – theksoi Prorok.
Ekspertja nga Letonia, zj. Ciganska
foli rreth “Procesit të Zgjerimit e Pranimit në BE”. Pasi sqaroi kushtet e
pranimit në BE bazuar në kriteret e
vendosura në mbledhjen e Kopenhagenit në dhjetor 1993 e cila kërkon
që një vend anëtar duhet të ketë:
• Institucione të qëndrueshme,
• Një ekonomi tregu funksionale,
• Aftësinë për të plotësuar detyrimet e anëtarësisë.
Si dhe kërkesës së Këshillit Evropian i
Madridit, (1995) qartësoi se një vend
kandidat duhet gjithashtu të jetë i
aftë për të vënë në zbatim rregullat
dhe procedurat e BE-së.
Zj. Ciganska shpjegoi se statusi i
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vendit anëtar parashikon zbatimin e plotë të
gjithë acquis nga dita e pranimit në BE. (acquie communitaire – tërësi legjislacioni e BEsë) Duke folur për rezultatet e vendit të vet
pas pranimit në BE, ajo theksoi disa kufizime
apo fusha përjashtimi të lejuara për Letoninë si
përjashtimi i përhershëm në politikat e peshkimit, politika e sigurisë dhe shitja e tokës bujqësore.

Pas hyrjes në fuqi të Marrëveshjes së Stabilizim
Asocimit në 1 prill 2009, Shqipëria, tashmë ka
paraqitur aplikimin për vend anëtar në BE, më
28 prill 2009 dhe duhet t’i marrë në konsideratë përvojat e vendeve të tjera të ngjashme si
Letonia përfundoi zj.Ilze.
Një paraqitje të gjerë u bëri proceseve të pranimit në BE dhe Institucioneve të BE-së zoti
Prorok duke u ndalur në detyrimet apo përfshirjen e qeverive vendore në këto procese të
domosdoshme në të cilat do të kalojnë edhe
bashkitë shqiptare në kuadrin e pranimit në
BE. Çështja është që njerëzit dhe strukturat
përkatëse të përgatiten për këtë veprimtari të
gjerë që i pret.
Z. Prorok e filloi leksionin duke paraqitur fillimisht dallimin midis BE dhe Këshillit të Evropës.
Që nga numri në Këshillin e Evropës janë 45
vende anëtare dhe Shqipëria gjithashtu, në
BE janë 27 anëtarë. Ndërsa vendet e BE-së
kanë secili të drejtën e Vetos, pra vendimet
merren në mënyrë unanime për një problem
të caktuar. Këshilli i Evropës është një organizëm i vendeve evropiane për të ndihmuar në
fuqizimin e demokracisë dhe solidaritetit midis
organizatave të ndryshme për një Evropë të
bashkuar dhe demokratike.

Pasi shpjegoi fuqinë ekonomike të BE-së në
tërësi, ai foli me radhë për institucionet e BEsë dhe vendndodhjen e tyre, si:
• Komisioni Evropian, me kryesinë e tij në
Bruksel, gjithashtu në Luksemburg, Irlandë, si dhe delegacione në vende të
ndryshme, edhe në Shqipëri.
• Parlamenti Evropian i cili zhvillon mbledhjet plenare në Strasburg,
• Këshilli i Ministrave të BE-së e ka qendrën e kryesisë në Bruksel, por shumë
mbledhje të tij zhvillohen në vende të
ndryshme sipas vendit që ka kryesimin
e BE-së në momentin përkatës.
• Këshilli Evropian me qendër në Bruksel
• Banka Qendrore Evropiane me zyrën
qendrore në Frankfurt.
Pasi analizoi gjerësisht të gjitha këto institucione nënvizoi se ka dhe një sërë agjencish të
BE-së që veprojnë në fusha të ndryshme në
zbatim të direktivave të BE-së.
Më tej z. Prorok u ndal në shpjegimin e legjislacionit të BE-së që përfshin:
• Traktatet e BE-së,
• Legjislacioni dytësor, që përfshin marrëveshjet ndërkombëtare,
• Rregullat Juridike të Këshillit Evropian
Duke shpjeguar traktatet e BE-së, theksoi se
ato:
 Aplikohen për qytetarët evropianë dhe
kompanitë evropiane,
 Njeh të drejta të caktuara vetëm brenda
BE-së që janë:
Katër Liritë:
 Lëvizja e mallrave,
 Lëvizja e shërbimeve,
 Lëvizja e kapitaleve,
 Lëvizja e njerëzve,
 Përshkruan procedurat e vendimmarrjes për tu përdorur për çdo legjislacion dytësor.
Ka dy lloj traktatesh të BE-së që emërtohen
si Traktate mbi BE-në (TEU) dhe traktate mbi
funksionimin e Bashkimit Evropian (TFU)
• TEU që tregojnë çfarë është ky bashkim.

Ndërsa traktatet mbi funksionimin e BE-së
• TFU hartohen dhe miratohen për të
vendosur çfarë do të bëjë BE-ja,
• Për politikat që do të ndjekë BE-ja,
• Se si këto politika do të përcillen e zbatohen në vendet anëtare.
Të dy këto lloj traktatesh kanë status të njëjtë
ligjor.
Dhe e mbylli referatin shumë interesant dhe
me informacion të gjerë me Traktatin e Lisbonës, që është një traktat për funksionimin
e Bashkimit Evropian dhe nuk u firmos nga Irlanda vitin e kaluar. Kërkesat kryesore të këtij
traktati janë:
• Krijimi i një fushe të lirisë, sigurisë dhe
drejtësisë,
• Solidariteti është kryesor, veçanërisht në
rastet e sulmeve terroriste dhe shkatërrimeve natyrore,
• Aksion mbi përfshirjen e ndryshimeve
klimatike,
• Përmirësime të qeverisjes së Euros,
• Kushtet sociale
• Procedurat e REJA për marrjen me
shërbimet publike, hapësirën, energjinë, mbrojtjen civile, ndihmën humanitare, shëndetin publik, sportin, turizmin,
rajonet më të largëta, bashkëpunimin
administrativ,
• Dispozitat financiare
Pas shpjegimit të përgjithshëm të BE-së
u ndalën në sfidat që duhet të përballojnë
Bashkitë dhe shoqatat e tyre me pranimin në
BE. Z. Prorok qartësoi se i gjithë legjislacioni
duhet përshtatur me atë të BE-së për fusha
të tilla si prokurimet publike, shërbimet publike, lirinë e lëvizjes, mjedisin, mbetjet urbane,
ujin, eficencen e energjisë, menaxhimin e gazit dhe elektricitetit, politikat sociale, financat
lokale dhe rajonale, zgjedhjet lokale, mbrojtjen
e konsumatorit, transportin e bashkëpunimin
juridik e policor.
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• Qëllimi i BE-së, vlerat dhe objektivat e tij.
• Shpjegimi i funksionimit të BE-së
• Mjetet e pranimit dhe përjashtimit.

Legjislacioni për të gjitha këto fusha ka referencën e vet në legjislacion e BE-së, acqui
communiaire. Me pranimin në BE do të veprohet në nivel evropian e rrjedhimisht do të
kryhen të gjitha llojet e aktiviteteve ekonomike,
shtetërore e private në përputhje me ligjet e
BE-së. Kjo kërkon një punë kolosale dhe një
përfshirje më të gjerë të specialistëve të qeverisjes vendore për të punuar për përafrimin e
legjislacionit vendës me atë evropian. Duhet
nënvizuar se është punuar paraprakisht si
për hartimin e legjislacionit të ri shqiptar dhe
përmirësimin e tij nisur nga ky këndvështrim.
Një drejtim tjetër shumë i rëndësishëm i diskutuar në këtë trajnim ishte problemi i “Binjakëzimit – si një mjet për një bashkëpunim më të
gjerdhe më të mirë ndër bashkiak”
Ekspertja Ilze Ciganska dha përvojën e vlefshme të Letonisë në këtë proces, programet
e zhvilluara në Letoni dhe projektet e fituara
në kuadrin e programit “Evropa për Qytetarët”.
Ky program synon një pjesëmarrje aktive të të
gjithë qytetarëve në punët e komunitetit përkatës. Përmes tij realizohen projekte binjakëzimi midis qyteteve apo bashkive për të këmbyer përvojat e ndihmuar njeri tjetrin me vlerat
përkatëse. Një pjesëmarrje aktive e shoqërisë
civile të bashkive që binjakëzohen vlerësohet
shumë në zhvillimin e këtij projekti.
Më moton “Së bashku për Evropën”, ky program synon projekte për vlerësimin e gjendjes
e grumbullimin e të dhënave në fushën e
qeverisjes vendore, organizimin e aktiviteteve
që simbolizojnë përparim e zhvillim në një qytet
të caktuar, studime, informim të qytetarëve,
krijim rrjeti bashkëpunimi të aktorëve të ndryshëm në nivel qeverisjeje vendore, takime të
përbashkëta të qytetarëve nga bashkitë e
binjakëzuara për të këmbyer njohuritë dhe
mirëkuptimin midis kulturave e qytetarëve.
Vlerësohet dhe mbështet financiarisht për shembull, binjakëzimi i bashkive shqiptare me
ato të vendeve anëtare në BE. Kjo ndihmon
që bashkitë shqiptare të mësojnë angazhimet
që kërkon integrimi në BE, duhet që qytetarët
e këtyre bashkive të jenë pjesëmarrës aktivë
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të komunitetit përkatës, të zhvillohet dialogu
ndërkulturor. Tashmë të gjitha baskitë shqiptare kanë të drejtë të aplikojnë për të marrë
fonde nga BE në kuadrin e projekteve të binjakëzimit.

Programi “Evropa për Qytetarët” krijon mundësinë e zbatimit të projekteve të ndryshme të
bashkëpunimit midis bashkive të binjakëzuara
sipas kërkesave që u përmendën më lart por
për hollësi të mëtejshme mund t’i drejtoheni
Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë me email:
aam@albmail.com ose tel: 4 2257606/3.

Për policinë bashkiake
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, me
mbështetjen e Fondacionit “Hanns Sejdel”,
në datat 26 dhe 28 maj 2009, në Durrës, zhvilloi një takim me përfaqësues të bashkive,
takimin me temë “Policia bashkiake dhe
bashkërendimi i punës së saj me strukturat
e tjera brenda dhe jashtë bashkisë”.

Veprimtari të SHBSH

Në këto takime morrën pjesë rreth 45 drejtues të policisë të bashkive të vendit, sipas
një ndarjeje të tyre në bashki më të vogla
në ditën e parë dhe bashki më të mëdha në
ditën e dytë.

Respektivisht temat e referuara prej tyre
ishin:
1. Roli i policisë bashkiake në mbështetje
të Inspektoriatit të Ndërtimit dhe kontrolli i hapsirave publike.
2. Marrëdhëniet ndërmjet policisë bashkiake dhe policisë së shtetit në nivel institucional dhe praktik në ushtrim të kompetencave përkatëse
3. Bashkërendimi i policisë bashkiake me
strukturat e tjera brenda bashkisë dhe
jashtë saj

Takimet kishin si qëllim:
- Shkëmbimin e përvojave midis bashkive
në veprimtarinë e tyre në ushtrim të kompetencave të përcaktuara nga legjislacioni
shqiptar.
- Evidentimin e problemeve dhe të shihet
mundësia e bashkërendimit të punës për të
arritur në përfundime për të propozuar ndryshime në dokumentacionin ligjor për këte
sektor.
Referues në këto takime ishin ekspertë të
Policisë si z. Leonard Karriqi, ekspert në
policinë bashkiake të Tiranës dhe z. Marenglen Shelpo, specialist policie me përvojë në
policinë e shtetit dhe në policinë bashkiake,
si dhe z. Zyher Beci, ekspert për pushtetin
vendor pranë SHBSH-së.

Fillimisht u trajtuan dy problemet e para të
cilat u ndoqën nga diskutime të pjesëmarrësve që prezantuan përvoja të bashkive të
ndryshme dhe evidentuan probleme në zbatim të tyre. Në fund u bë prezantimi i tretë i
trajtuar në formën e përfundimeve, si shtjellim i problemeve që lidhen me konsolidimin
e policisë, si element i strukturës administrative të bashkisë.

Nisur nga referimet dhe diskutimet, krahas
paraqitjes së arritjeve dhe kontributit të policisë bashkiake në ushtrimin e funksioneve
nga pushtei vendor, vlerësimit të çështjeve
për përmirësimin e veprimtarisë së kësaj
policie, në mënyrë të përmbledhur evidentohen këto probleme që po i rendisim më
poshtë:
1. Aktet ligjore për policinë bashkiake si
ligji nr. 8224, datë 15.5.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e policisë të
bashkisë dhe të komunës” ndryshuar
me ligjin nr. 8335, datë 23.4.1998, si dhe
rregullorja e brendshme tip e policisë
bashkiake e të komunës, e miratuar me
urdhër të dy ministrave, aktualisht nuk
shprehin mjaft nga ndryshimet që janë
bërë në legjislacionin e strukturave të
policisë së shtetit mbi të cilat rregullohet
edhe veprimtaria e policisë bashkiake si
dhe mjaft nga aktet e reja që janë miratuar për funksione dhe kompetenca të
pushtetit vendor si në fushën e inspektimit të ndërtimeve, në fushën e taksave,
etj. Si e tillë lind nevoja e domosdoshme
e përmirësimeve dhe pasqyrimit në to të
detyrave dhe raporteve të policisë bashkiake me strukturat e tjera si dhe probleme që lidhen me mënyrën e veprimit
nga ana e policisë bashkiake.
2. Në nenin 7, ligji nr. 8224, datë 15.5.1997
me ndryshimet, është përcaktuar që
“punonjësit e policisë së bashkisë dhe
të komunës i nënshtrohen kualifikimit
dhe trainimit”. Një dispozitë e tillë është
zbërthyer edhe në rregulloren tip të
miratuar. Megjithatë, deri tani, pra në
mbi 6 vjetët e funksionimit të policisë
bashkiake, vetëm Shoqata e Bashkive

të Shqipërisë ka organizuar seminare e
takime kualifikimi me këtë strukturë të
qeverisjes vendore.
3. Në problemet e marrjes në punë dhe
vlerësimit të punës së punonjësve të
policisë bashkiake ka disa probleme
që lidhen me mungesën e kritereve dhe
për më tepër me faktin se ashtu si janë
miratuar ato nuk po gjejnë zbatim korrekt. Kjo ka sjellë jo pak mangësi në
ushtrimin profesional të kompetencave
dhe plotësimin e detyrave nga ana e
policisë bashkiake.
4. Pjesëmarrësit kërkuan që Ministria e
Brendshme, e cila trajton edhe problemet e pushtetit vendor, të krijojë një
strukturë të mirëfilltë për trajtimin e
problemeve që lidhen me policinë bashkiake. Mungesa e saj ka zbehur deri tani
punën në drejtim të zgjidhjes së problemeve me të cilat përballet aktualisht
kjo polici.
5. Me vendimin e fundit të Këshillit të Ministrave të vitit 2008 për pagat në pushtetin
vendor, tabela e veçantë për pagat në
policinë bashkiake ka krijuar parregullësi
dhe rënie të nivelit të pagës të shefit
dhe inspektorit të policisë së bashkisë
në krahasim me më parë. Një gjë e tillë
u konkludua që t’i kërkohet në mënyrë
të argumentuar organeve kompetente
qendrore.

Veprimtari të SHBSH

Të dy takimet ishin të dobishme pasi jo vetëm
u zhvilluan në frymën e debatit për probleme
konkrete që hasin në punën e përditshme
punonjësit e policisë bashkiake por edhe u
sugjeruan rekomandime për të zhvilluar më
tej këtë strukturë të nevojshme në bashki.

Në mbyllje të u arrit në kokluzionet që:
1. Nga SHBSH të ngrihet një grup përfaqësuesish në nivelin e forumit për policinë
bashkiake me qëllim diskutimin dhe formulimin e dokumentacionit konkret dhe
cilësor për këtë polici.
2. Të bashkëpunohet me Ministrinë e
Brendshme për përfshirjen në punën
përgatitore dhe mbështetjen për ndryshimet e nevojshme që do të propozohen.

Korresp. i redaksisë
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Hartimi i manualit për parandalimin e konfliktit të interesit në
pushtetin vendor
- Nga takimi konsultativ me përfaqësues të Bashkive Më datë 18.05.2009 në ambjentet e Sho-

imin e konfliktit të interesit” u bë specialisti i

qatës së Bashkive, u mbajt një takim me

SHBSH-së z. Zyher Beci. Ai njohu të pran-

drejtorët e burimeve njerëzore të bashkive.

ishmit me tematikën e manualit dhe mënyrat

Në këtë takim morrën pjesë disa prej për-

e bashkëpunimit midis shoqatës dhe bash-

faqësuesve të bashkive të vendit me temë,

kive si mundësi për tu marrë shembuj konk-

“Hartimi i manualit për parandalimin e konf-

retë prej tyre.

liktit të interesit në pushtetin vendor”
Qëllimi i këtij takimi ishte:

Prezantimi i rradhës u krye nga juristi Enea
Hoti që u paraqiti të pranishëmve kapitul-

Njohja e Bashkive me hartimin e manu-

lin nr. 4 të manualit të titulluar “Konflikti i

alit. Diskutimi i konfliktit të interesave në

interesit në pushtetin vendor”. Ai u bëri me

pushtetin vendor, mendime dhe raste

dije pjesëmarrësve tematikën e kapitullit 4,

konkrete në bashkitë e përfaqsuara në

prezantoi raste dhe shembuj konkretë që

këtë takim. Mënyrat se si mund të paran-

janë pjesë e këtij kapitulli.

dalohet dhe implementohen në këtë
manual

Prezantimi i fundit u bë nga juristi Olsi Çoku
që trajtoi kapitujt 1, 2 dhe 5 të manualit.

Pas parashtrimi të qëllimit të takimit u pre-

Pjesa më e rëndësishme dhe me më shumë

zantua problematika që kanë patur Bashkite

interes ishte kapitulli 5 me temë “Mënyrat

në lidhje me temën e diskutimit. Ai prezantoi

e trajtimit dhe zgjidhjes së konfliktit të inte-

në vija të përgjithshme projektin e hartimit

resave në pushtetin vendor”. Kjo pjesë u prit

të manulit mbi parandalimin e konfliktit të

me interes sepse kishte të bënte pikërisht

interesave në nivel vendor. Gjatë këtij pr-

me rolin e strukturave përgjegjëse në paran-

ezantimi lindën diskutime të shumta rreth

dalim dhe zgjidhje dhe si kjo çështje ishte

kësaj çështjeje, duke u dhënë disa shembuj

trajtuar në manual. Të pranishmit dhe për

konkretë nga disa bashki. Gjatë diskutimit u

këtë temë dhanë raste konkrete të veprim-

shtruan disa hipoteza se si këto raste mund

tarisë së tyre ditore në Bashki.

të zgjidhen dhe si mund të trajtohen në
manual. Pjesëmarrësit (drejtuesit e drejtorive

Si konkluzion i këtij takimi doli nevoja nga

të burimeve njerëzore) kërkuan më shumë

ana e bashkive të njihen dhe të trajnohen

mundësi për të parandaluar konfliktin duke

më shumë me këtë teme, gjë e cila do të

qënë se jo gjithmonë opinioni i tyre merret

bëhet sipas projektit nga 10 trajnerët të cilët

për rastet që mund të evidentohen.

do të përcaktohen nga Inspektoriati i Lartë i
Deklarimit të Kontrollit të Pasurive.

Një prezantim të shkurtër rreth kapitullit nr.
3 të manualit të titulluar “Roli i organeve të
njësive të qeverisjes vendore në parandal-

Korresp. i redaksisë

Më 8 maj, Shoqata e Bashkive të Shqipërisë
në bashkëpunim me NALAS dhe GTZ, organizoi Takimin Kombëtar mbi “Integrimin Urban
të Zonave informale”, ku diskutoi çështje mbi
procesin e zhvillimit të ndërtimeve informale,
planifikimit të territorit për integrimin dhe paraprirjen e zhvillimeve të tilla, si dhe forcimin e
kapaciteteve dhe domosdoshmërinë e zhvillimeve të qëndrueshme urbane.
Takimi u ndoq nga rreth 30 pjesëmarrës, përfaqësues të pushteteve vendore, institucioneve
qendrore, institucioneve donatore, organizata
jo qeveritare, të përfshirë direkt në çështje të
integrimit urban të zonave informale.
Takimi u nda në dy pjesë, që konsistonin në
prezantimet e bëra nga ekspertet kombëtarë
dhe ndërkombëtare. Pjesëmarrësit në takim
përfituan nga këto prezantime, që u bënë
baza mbi të cilën u mbështetën pyetjet dhe
diskutimet në vijim.

Objektivat e takimi ishin:
•

•

Tu bëjë të njohur pjesëmarrësve, projektin
pilot mbi integrimin urban të zonave informale në zonën e Sukthit, vendosjen dhe
bashkërendimin e tij me projekte të tjerë,
në rajonin e vendeve të Evropës Juglindore; të bëjë të njohur aktivitetet e kryera
nga projekti dhe cilat janë ato që do të zhvillohen në të ardhmen;
Të rrisë nivelin e njohjes, mbi përmasat e

Projekte për Pushtetin Vendor

Takimi Kombëtar mbi “Integrimin Urban të Ndërtimeve
Informale”
zhvillimit të ndërtimeve informale në Shqipëri, procedurat ligjore për legalizimin dhe
integrimin e tyre, si dhe problematikat e
ndeshura në këtë proces;
•

Të bëjë të njohur zhvillimin e proceseve të
nevojshme për hartimin e planeve urbane,
si elemente kyç në proceset vijuese të
integrimit dhe urbanizimit të zonave informale.

Pjesa e parë
Gjate pjesës së parë të takimit u bënë tre prezantime. Prezantimi i parë, i Z. Mathias Ellger,
coreadviser-GTZ, konsistoi në dhënien e një
kuadri të plotë të projekteve pilot që po zhvillohen në rajonin e Ballkanit, të mbështetura
nga GTZ nëpërmjet ORF dhe të zhvilluara në
bashkëpunim me NALAS, ShBSH, ALVR dhe
SOS. Prezantimi bëri të qartë kontekstin dhe
arsyet e inicimit të projekteve, qëllimet, objektivat dhe rezultat e pritshme nga secili prej tyre.
Në referatin e dytë, znj. Franka Paloka, projekt
menaxhere e projektit pilot, prezantoi modelin
e procesit të hartimit të planit urban, si pjesë
e rëndësishme e procesit të integrimit dhe urbanizimit të zonave informale dhe nevojën e
replikimit të tij edhe në bashki të tjera të Shqipërisë. Më tej zj.Paloka tregoi aktivitetet e zhvilluara dhe ato te programuara për të ardhmen në projektin pilot.
Prezantimi i bërë nga znj. Jeta Velaj, koordinatore ligjore e ALUIZNI-t, dha përmasat e zhvillimit të ndërtimeve pa leje në Shqipëri, procedurat ligjore për zhvillimin dhe përfundimin e
këtij procesi, si dhe tregoi me shifra ecurinë e
procesit dhe punës së kryer nga kjo agjenci.
Referimet u pasuan me pyetje e diskutime mbi
përputhshmërinë e aktiviteteve të projektit pilot dhe atyre të përcaktuara në legjislacionin
shqiptar, si dhe mbi qëndrueshmërinë e procesit të legalizimit lidhur me sigurinë e pronësisë mbi tokën.
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Pjesa e dytë
Pjesa e dytë e Takimit përfshiu një sërë referimesh, duke filluar me prezantimet e dy aktiviteteve të zhvilluara nga projekti pilot, ai i Vëzhgimit Social-Ekonomik dhe Demografik, kryer
nga instituti për Zhvillimin e Habitatit Co-Plan
dhe Analiza Urbane, kryer nga instituti për
Kërkime Ekonomike ACER.
Z.Zoran Gligorov, përfaqësues i NALAS dhe
Zoran Vitorovic, ekspert i Shoqatës së Bashkive të Sllovenisë, prezantuan përkatësisht
projektin pilot të Prijedorit, në Bosnjë Hercegovinë dhe projektin pilot për analizën e legjislacionit.
Nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, u paraqitën politikat aktuale
të kësaj ministrie lidhur me zonat e mbrojtura
në përgjithësi dhe më specifikisht mbi zonën
e mbrojtur të Rrushkullit, si pjesë përbërëse e
territorit të bashkisë së Sukthit. Për këtë zonë,
u theksua se janë krijuar probleme nga qiramarrësi, i cili po e shkatërron atë duke vendosur specie jo autoktone.

esa e forcimit të tyre, ka kontribuar në
pamundësinë e zhvillimeve formale dhe
vazhdimësinë e këtij fenomeni edhe
pas daljes së ligjit të legalizimeve;
-

Qëndrueshmëria e procesit të legalizimeve, lidhet ngushte me sigurinë e
titullit të pronësisë mbi tokën;

-

Nevoja për zhvillimin e një procesi të
plotë të planifikimit urban, për integrimin e zonave informale, në mënyrë
që të reflektohet ndryshimi i përdorimit
të tokës, për t’i hapur rrugën investimeve për shërbimet infrastrukturore e
publike;

-

Nevoja për replikimin e modelit të procesit për hartimin e planeve urbane
edhe në bashki të tjera;

-

Procesi i planifikimit urban i bazuar në
analiza, objektiva dhe vizione të qarta
strategjike, konsistente me objektivat
kombëtare, dhe që balancon interesat
publike e private është njësoj i domosdoshëm për integrimin urban të zonave
informale. Ky proces duhet të reflektohet në ndryshimet e kuadrit ligjor mbi
planifikimin urban dhe rregulloret që
udhëheqin përdorimin e tokës.

-

Politikat në fushën e planifikimit urban,
duhet të zhvillohen duke ndryshuar
mentalitetin ekzistues të planifikimit
në kuptim të forcave të tregut dhe të
politikave të decentralizimit, pra pushtetet vendore duhet të kenë mjetet për
zbatimin e përgjegjësive planifikuese
urbane;

-

Mungesa e kapaciteteve në fushën e
planifikimit urban dhe kontrollin e zhvillimeve në pushtetet vendore, ka sjellë
zhvillime spontane dhe rritje të numrit
të ndërtimeve pa leje.

-

Në nivelet vendore ka nevojë për
ndërtimin e kapaciteteve profesionale
në fushën e planifikimit urban, menaxhimit ose konsolidimit të tokës, si dhe
kontrollit të zhvillimeve;

Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinise dhe
Sporteve, prezantoi politikat e Qeverisë në këtë
sektor dhe ndikimi i zhvillimit të tij në popullsinë
e Sukthit, si potencial zhvillues.

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
-

-

-

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë,
është organizëm mjaft i rëndësishëm
për krijimin dhe shpërndarjen e eksperiencave pozitive në nivelin e qeverisjes
vendore, për vazhdimësinë e procesit
të decentralizimit në sektorë të ndryshëm zhvillimi dhe më specifikisht në
atë të planifikimit territorial;
Përgjigja spontane ndaj kërkesës për
prona urbane gjatë dhjetë viteve të para
të tranzicionit, shkaktoi në Shqipëri një
zhvillim masiv të ndërtimeve infomale.
Shërbimet dhe hapësirat publike, ishin
të pamjaftueshme për këto zhvillime.
Mungesa e planeve rregulluese ose
planeve të përditësuara, si dhe mung-

Në kuadrin e bashkëpunimit midis Institutit të
Kërkimeve Urbane dhe Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë, të mbështetura financiarisht nga Fondacioni SOROS janë zhvilluar
tre seminare rajonale dyditore me tematikë
“Krijimi i kapaciteteve në pushtetin vendor
për zbatimin e ligjit për huamarrjen dhe administrimin e taksave lokale”. Specialistë të
fushës së financave, buxhetit e taksave nga
bashki të ndryshme të vendit morën pjesë
në këto seminare të mbajtura në Shkodër,
Elbasan dhe Fier duke mbledhur në këto
qytete edhe përfaqësuesit e bashkive përrreth.
Qëllimi i këtij lloj seminari është zgjerimi i
njohurive të zyrtarëve vendorë mbi mundësitë
që krijon ligji për huamarrjen vendore, krahas njohjes së sistemit dhe procedurave
për menaxhimin e buxhetit, administrimin e
taksave vendore dhe menaxhimin financiar
për të ardhurat dhe shpenzimet mbi bazën
e performancës.
Temat e shtjelluara nga trajnerë të kualifikuar
trajtuan probleme të tilla si:
 Menaxhimi sistemit buxhetor në Shqipëri, ku eksperti Fran Brahimi, drejtor i
marrëdhënieve fiskale ndërqeveritare në
Ministrinë e Financave.

Për një qeverisje të mirë vendore

Krijimi i kapaciteteve në pushtetin vendor për zbatimin e
ligjit për huamarrjen dhe administrimin e taksave lokale
Përmirësimi i menaxhimit financiar në
nivel vendor u trajtua nga zj.Lindita Oshafi, eksperte e financave publike.
Ekspertja shpjegoi përcaktimin e politikave
financiare në nivel vendor si dhe përcaktimin e objektivave për zhvillimin e këtyre
politikave, planin e veprimit për menaxhimin
financiar. Krahas prezantimit tema u konkretizua me një ushtrim për llogaritjen dhe
analizën e treguesve të performances për
menaxhimin financiar në bashki.


Administrimi i taksave dhe tarifave vendore - ishte një temë tjetër e trajtuar
nga z. Brahimi.
Në këtë temë u shpjegua sistemi i administrimit të taksave dhe tarifave vendore, momentet e rëndësishme të kuadrit ligjor lidhur
me procedurat për administrimin e taksave,
përcaktimi i bazës dhe nivelit të taksave,
politikat fiskale për nxitjen e biznesit dhe
lehtësimin e disa kategorive të ndryshme të
komunitetit. Ky prezantim u shoqërua me
ushtrime konkrete për të ndihmuar pjesëmarrësit të llogarisin dhe të planifikojnë disa
prej taksave vendore si taksa mbi ndërtesën,
taksa mbi tokën bujqësore si dhe taksa të
tjera dhe shembuj për llogaritjen e tarifave të
shërbimeve publike.


Plani i Përmirësimeve Kapitale (PIK), – u
shtjellua nga z. Edlir Vokopola, ekspert
pranë Institutit të Kërkimeve Urbane.
Në këtë temë pjesëmarrësit mësuan se
çfarë është, çfarë përmban dhe si përgatitet
një Plan për Investimet Kapitale si pjesë e
rëndësishme e politikave të baskisë për orientimin e huamarrjes lidhur me përmirësimin
e infrastrukturës dhe shërbimeve publike.
Ushtrimi e konkretizoi temën pasi përshkroi
një projekt individual në kuadër të planit të
investimeve kapitale.


Z. Brahimi zbërtheu në detaje kuadrin ligjor
për menaxhimin e sistemit buxhetor, organizimin e këtij sistemi, termat dhe kuptimin e
tyre me fokus performancën dhe eficencën
e përdorimit të fondeve buxhetore, rolin dhe
përgjegjësitë e aktorëve dhe institucioneve
buxhetore, procesin e përgatitjes së buxhetit, kalendari për përgatitjen e buxhetit
qendror dhe vendor si dhe lidhja ndërmjet tyre. Trajneri e shoqëroi temën me një
ushtrim të posaçëm për të zhdërvjelltësuar kuptimin e pjesëmarrësve mbi termat
kryesore si performanca, eficenca, burimet
(inputs), produktin (outputs) dhe rezultati
(outcomes), si dhe konsolidimin e njohurive
për kalendarin e përgatitjes, shqyrtimin dhe
miratimin e buxhetit vendor.



Marrëdhëniet e bankave dhe njësive të
pushtetit vendor në kuadër të zbatimit
të ligjit për huamarrjen vendore – u prezantua nga zj. Fabiola Zeqiri, eksperte
e financave bankare.
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Ky lloj seminari trajnues ishte jo vetëm informues përsa u takon njohurive të përftuara por edhe mjaft interesant për metodikën
e zhvillimit të tij. Ishte mjaft e dobishme që
çdo temë u shoqërua me ushtrime, duke
qartësuar temat teorike që vazhdonin 45
minuta dhe u ndoqën nga një ushtrim konkretizues që zgjidhej me pjesëmarrjen e tërë
grupit. Pjesëmarrja e tërë grupit e këmbimi i
përvojave të punës së tyre duke e konkretizuar me njohuritë e përfituara nga temat e
zhvilluara me profesionalizëm i dha vlerë të
veçantë këtij seminari.

Të interesuarit që nuk mundën të ndjekin
seminarin mund t’i drejtohen faqes në Internet të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë
apo Institutit të Kërkimeve Urbane për të lexuar Manualin “Krijimi i kapaciteteve në pushtetin vendor për zbatimin e ligjit për huamarrjen dhe administrimin e taksave lokale” që
është përfshirë në faqet përkatëse:
www.aam-al.com
www.uri.org.al

Konferencë rajonale mbi Bashkëpunimin ndër Bashkiak

Pjesëmarrje në Veprimtari Ndërkombëtare

Prishtinë, 20 maj 2009 –
Asociacioni i Bashkive të Kosovës në 20

tung Langenfeld, Gjermani, Unioni i Bashkive

maj organizoi Konferencën Rajonale mbi

të Rajonit Marmara, Turqi, përfaqësues nga

Bashkëpunimin ndër bashkiak. Në këtë

GTZ, SDC, ICO, OSCE, UNDP, Këshilli i Ev-

konferencë morën pjesë Zëvendësminis-

ropës, Kryetarë të Bashkive të Republikës

tri i Pushtetit Vendor Z. Shpend Tërdevaj,

së Kosovës, profesionistë të qeverisjes ven-

përfaqësues nga INTERCOOPERATION /

dore. Në konferencë mori pjesë edhe një

LOGOS, Shoqata e Bashkive dhe Qyteteve

delegacion nga Shoqata e Bashkive të Shq-

të Maqedonisë (ZELS), nga Shoqata Kom-

ipërisë, e kryesuar nga nënkryetari i saj z.

bëtare e Bashkive të Republikës së Bullgar-

Artur Kurti dhe drejtori ekzekutiv i SHBSH-

isë Përfaqësues nga Bashkia Stadtverwal-

së.

Dy tema kryesore dhe tre raste studimi mbi

z. Bajram Rex-

bashkëpunimin ndër bashkiak u prezantuan

hepi, President i

në këtë konferencë rreth të cilave u përqen-

AKK me fjalën e

druan diskutimet.

mëposhtme.

1.Pse Bashkëpunimi ndër bashkiak është

Autoritetet lokale

i nevojshëm dhe cilat janë format për ven-

në Evropë dhe në

dosjen e bashkëpunimit ndër bashkiak -

Botë luajnë një rol

nga Dushica Perisiç, Drejtore Ekzekutive e

të

Asociacionit të Bashkive dhe Qyteteve të

rëndësishëm

lidhur me bashkëpunimin ndër bashkiak. Me

Maqedonisë (ZELS).

rritjen e globalizimit dhe me përfshirjen në

2. Sfidat dhe përpjekjet e bëra për të arritur

rritje në proceset e integrimit në BE, bash-

Bashkëpunimin Ndër bashkiak- nga Daniela

kitë e Kosovës po ballafaqojnë sfida të reja

Milkova, Shoqata Kombëtare e Bashkive të

çdo ditë. Në këtë mjedis dinamik, bashkitë

Republikës së Bullgarisë.

po zhvillojnë kapacitetet e tyre për tu për-

3. Raste studimi për Bashkëpunimin Ndër-

shtatur me këto ndryshime duke qenë më

bashkiak në vende të ndryshme nga :

fleksibël, krijues, dhe gati t’i përgjigjen çdo

• Z. Magnus Staehler, Kryetar i Bashkisë

zhvillimi të ri. E thënë thjesht bashkëpunimi

së Stadtverwaltung Langenfeld – Gjer-

ndër bashkiak përfaqëson marrëveshjen

mani

ndërmjet dy a më shumë njësive vendore
për të bashkëpunuar rreth kushteve të shërbimeve që u kërkohen atyre me ligj. Mënyra
se si është arritur kjo ndryshon nga një vend
në tjetrin dhe varet nga legjislacioni vendës
për këtë shërbim. Është kryer apo jo deri

Pjesëmarrje në Veprimtari Ndërkombëtare

Mbledhjen e hapi

• Z. Bulent Hamdi Cingil, kryetar i baskisë

së Yenisehir/Bursa – Turkey
• Z. Artur Kurti, kryetar i bashkisë së

Kuçovës, Shqipëri
• Z. Fatos Hodaj, drejtor ekzekutiv i Sho-

qatës së Bashkive të Shqipërisë

sot, ne mund të themi se bashkëpunimi
ndër bashkiak në nivel lokal mund të ven-

OBJEKTIVAT E KONFERENCËS:

doset në Republikën e Kosovës, bash-

• Zhvillimi i mirëkuptimit të Bashkëpunimit

këpunimi ndërkombëtar midis bashkive të

Ndër Bashkiak dhe çfarë mund të bëhet

Kosovës dhe bashkive jashtë vendit dhe

për ta përmirësuar këtë bashkëpunim,

bashkëpunimi i kombinuar, midis disa bash-

veçanërisht midis komuniteteve që je-

kive në Kosovë dhe jashtë saj. Partnershipi

tojnë në Republikën e Kosovës dhe në

lokal mund të vendoset kur bashkitë kanë

Rajon;

interes në ofrimin e një shërbimi qytetarëve

• Këmbimi i përvojave në politikat dhe in-

me kosto më të ulët duke ua siguruar atë

strumentet për zbatimin e Bashkëpunimit

disa bashki sëbashku. Shembujt klasikë të

Ndër Bashkiak,

bashkëpunimit mund të përfshijnë, ndar-

• Diskutim mbi mundësitë për përgatitjen e

jen dhe riciklimin e mbetjeve, dhe landfillet.

një manuali për rritjen e kapaciteteve për

Bashkëpunimi ndër bashkiak në Kosovë

Bashkëpunimin Ndër Bashkiak.

sigurohet sipas Ligjit të Vet Qeverisjes Ven-

Në numrat e ardhshëm të gazetës do të

dore, dhe ky ligj është shumë liberal lidhur

japim të plota diskutimet që sjellin përvojat

me bashkëpunimin midis bashkive.

e secilit vend.
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KREDI PËR

Një ndër linjat më të suksesshme të biznesit në Bankën Credins është
marrëdhënia me institucionet shtetërore. Shpesh institucionet
ojekteve të tyre. Për t’ju
buxhetore kanë nevo
përgjigjur këtyre nevojave, Banka Credins ofron dy forma huaje në
ndihmë të Pushtetit Vendor.

PUSHTETIN VENDOR

1.

Hua Afatshkurtër Për Pushtetin Vendor
I drejtohet organeve të pushtetit vendor, Njesive të Qarkut,
Bashkive, Komunave dhe të gjitha nënnjësive të tyre
dhe të gjitha shoqërive tregtare dhe jo tregtare në të cilat
njësite vendore zotërojnë mbi 50 % te kontrollit.
Kredia Afatshkurtër iu vjen në ndihmë institucioneve dhe

>
>

2.

Hua Afatshkurtër Për Pushtetin Vendor
Kredi Për Investime Publike

Kredi Për Investime Publike
I drejtohet organeve të pushtetit vendor, Njësive te Qarkut,
Bashkive, Komunave si dhe të gjitha nënnjësive të tyre.
Kredia për investime publike është një produkt që vjen në
ndihmë të institucioneve dhe organeve të pushtetit vendor
për realizimin e veprave publike në të mirë të komunitetit.

përkohshme të likuiditeteve, ripagimi i të cilave do të kryhet
nga të gjitha të ardhurat e këtyre institucioneve ose nga fonde
.

Shuma e kreditimit:
ALL 5.000.000 – ALL 800.000.000 për çdo institucion.

Shuma e kreditimit:
ALL 5.000.000 – ALL 300.000.000 për çdo institucion.

AFATI I RIPAGIMIT
Deri në 8 vjet (deri në dy mandate të plota qeverisjeje)

Format e dhënies së Kredisë Afatshkurtër janë:
tOverdrafti
t-JOKÑkredie
t Kredi me këste
Kredia Afatshkurtër maturohet dhe është e pagueshme deri në
al.

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

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë
Adresa:Rr. Ismail Qemali, nr. 27, Tiranë
Tel/fax:00355 4 257606/3
E-mail:aam@albmail.com
Url:www.aam-al.com

