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Botim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë

Sfida e integrimit dhe qeverisja vendore
Intervistë me Zv. Ministren e Integrimit Znj. Jorida TABAKU
Në një survey të realizuar së fundmi nga Instituti për Demokraci dhe

Në këtë Numër do të
lexoni:
Projekti i Bashkëpunimit Sektorial në
lidhje me Financimin e Efiçencës në
Ndërtesa
Planifikimi Strategjik dhe Financiar
Afatmesëm dhe Afatgjatë

Ndërmjetësim, konstatohej se 95% e përfaqësuesve të grupeve të
interesit e mbështesin plotësisht anëtarësimin e vendit në BE. 47%

MENAXHIMI ME BAZE REZULTATET ,
QASJE E RE NË MENAXHIMIN PUBLIK
VENDOR

e të anketuarve mendojnë se Shqipëria do të anëtarësohet në BE
në periudhën 2014 – 2017 ndërsa 31% të tjerë besojnë se kjo do
të ndodhë midis 2018 – 2020. Mbi 80% e përfaqësuesve të gru-

Bashkitë dhe komunat - për një rol më
të madh në procesin e integrimit të
Shqipërisë

peve të interesit janë të bindur se anëtarësimi në BE e përmirëson
veprimtarinë e sektorit në të cilin operojnë – ku 45% shprehen se “e
përmirëson ndjeshëm” dhe 36% “e përmirëson deri diku”.

Takimi i NALAS-it mbi Decentralizimin
Fiskal

Ashtu si për të gjitha vendet e Evropës lindore, procesi i integrimit përbën një sfidë për
institucionet shtetërore shqiptare. Përpjekjet e Shqipërisë, por edhe të vendeve të tjera
kandidate ose kandidate potenciale, kanë gjetur edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian. Polonia, e cila mori presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, deklaroi se një
nga qëllimet themelore të presidencës së saj do të jetë vazhdimi i procesit të zgjerimit të
Bashkimit Evropian.
Vijon në faqen 2

Libri “ Sfidat e Vendimarrjes dhe
Këshiltari”
Informacione nga Ballkani
Aktet ligjore dhe nënligjore të botuara
në faqet zyrtare, për muajin Korrik 2011

Editorial
Koment për një libër të botuar
Sfidat e Vendimarrjes dhe Këshilltari
Shoqata e Bashkive mendoi
të hartojë një libër ku të shpjegohet qartë se si hartohet
një buxhet i sukseshëm, i cili

I vetmi institucion ku të dyja organet drejtuese zgjidhen me votim të drejtpërdrejtë
nga populli është Njësia bazë e qeverisjes vendore, e cila në Shqipëri shfaqet
me dy emra: bashkia dhe komuna. Kjo
“kontradiktë’ përbën sfidën më të madhe
të qeverisjes vendore por edhe krijon një

nxit zhvillimin ekonomik, rrit

hapësirë dhe fleksibilitet për të ndërhyrë

efiçencën

efikasitetin,

në të gjitha çështjet publike, të cilat nuk

zbut pabarazitë sociale, mini-

ndalohen me ligj në të mirë të komunitetit.

mizon korrupsionin duke ven-

Të drejtën për të qeverisur në njësitë

dosur interesat e komunitetit

vendore sipas legjislacionit shqiptar dhe

mbi ato partiakë apo vetjake.

të gjitha normave ndërkombëtare e ka

dhe

Nga Fatos Hodaj
Drejtor Ekzekutiv i SHBSH-së

Këshilli i Bashkisë apo Komunës.
Vijon në faqen 3

SFIDAT
E VENDIMARRJES
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të Shqipërisë

Sfida e integrimit dhe qeverisja vendore
Intervistë me Zv. Ministren e Integrimit Znj. Jorida TABAKU
Dy momente të rëndësishme qeverisjen

tura të përbashkëta, ku njësitë lokale dhe

isjes vendore në Shqipëri duhet të për-

vendore në Shqipëri

rajonale shprehin mendimet e tyre për

gatiten për këtë rol të ri të tyre përmes

Së pari, Bashkimi Evropian funksionon

politikat e BE-së. Pjesë e këtyre struk-

njohjes së Bashkimit Evropian dhe pro-

mbi bazën e parimit të subsidiaritetit të

turave do të jenë edhe përfaqësues të

ceseve politike evropiane. Kjo përgatitje

sanksionuar në nenin 5 të Traktatit të

qeverisjes lokale shqiptare.

nuk mund të kryhet brenda një dite, por

Lisbonës. Ky parim përcakton se ush-

Përveç kësaj, procesi i evropianizimit ka

duhet kuptuar si një proces afatgjatë, i

trimi i kompetencave, pushtetit për mar-

nxitur një proces të gjerë të forcimit të

cili fillon me rekrutimin e nëpunësve të

rjen e vendimeve, duhet të kryhet sa

rolit të institucioneve lokale dhe rajonale.

përgatitur, trajnimin e tyre të mëtejshëm

më pranë qytetarit që të jetë e mundur.

Ky proces ka ndikuar të gjithë shtetet

duke shfrytëzuar përvojën e mirë të Institutit të Trajnimit të Administratës Publike,
binjakëzimin me bashki të vendeve anëtare në Bashkimin Evropian, një rol dhe
përfitim më të madh nga pjesëmarrja
jonë në Këshillin e Bashkive dhe Rajoneve Evropiane, etj.
Së dyti, institucionet e qeverisjes vendore duhet të forcojnë më tej rolin e tyre
në përthithjen e asistencës së Bashkimit
Evropian, veçanërisht fondeve të Komponentit të Bashkëpunimit Ndërkufitar të
Instrumentit të Para-Anëtarësimit (IPA).
Asistenca financiare në kuadër të këtij
komponenti për vitin 2011- 2013 është
31.08 milion euro.
Projektet që financohen në kuadër të IPA
II janë të mbështetura në dokumentet
programuese, prioritetet e të cilave
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Një procedurë e tillë e marrjes së vendi-

anëtare të Bashkimit Evropian pavarë-

identifikohen në bazë të analizave të

meve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së

sisht organizimit të tyre administrativ

qarqeve dhe rajoneve përfituese, ku për-

publikut dhe institucioneve lokale dhe

dhe kuptimit të ndryshëm që ato mund

faqësuesit lokalë janë pjesë e grupeve

rajonale, forcon legjitimitetin demokratik

të kenë mbi termat “vendorë” dhe “ra-

të programimit. Gjithashtu, në kuadër

të institucioneve dhe proceseve politike

jonalë”.

të programimit një sërë intervistash re-

evropiane. Kjo procedurë garanton që

Këtë rol politik dhe administrativ, njësitë

alizohen me përfaqësues të qarqeve,

proceset integruese të mos zhvillohen

e qeverisjes vendore janë duke e luajtur

bashkive dhe komunave, me qëllim

ose të mos perceptohen si një produkt

përmes mekanizmave të ndryshëm si

identifikimin e prioriteteve për financim

i debatit politik të një elite pan-evropiane.

Komiteti i Rajoneve (një organizëm që

në kuadër të këtij Komponenti të IPA-s.

Një pjesë e mirë e acquis (akteve ligjore

përfaqëson rajonet e shteteve anëtare

Kështu, përfaqësues të qarqeve janë

të Bashkimit Evropian) duhet të zbatohet

të Bashkimit Evropian), krijimit de facto i

pjesë jo vetëm e procesit të pro-

nga organet lokale dhe rajonale, dhe për

“ambasadave” të tyre në Bruksel, Këshil-

gramimit, por ata janë pjesë e struk-

këtë arsye mendimet, idetë dhe interesat

lit të Bashkive dhe Rajoneve Evropiane,

turave të përbashkëta që mbulojnë

e tyre duhet të dëgjohen që gjatë fazës

etj.

menaxhimin e Programeve, siç është

së hartimit dhe miratimit të këtyre akteve.

Qeverisjet vendore dhe roli i ri i tyre

Komiteti i Përbashkët i Monitorimit.

Kjo është arsyeja që sot, ka disa struk-

Në këto rrethana, institucionet e qever-

Në këtë Komitet merren vendimet më
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të rëndësishme lidhur me zbatimin e

limet kryesore të këtij komponenti është

projekte për t’u financuar nën këtë Kom-

Programeve të Bashkëpunimit Ndërku-

pikërisht parapërgatitja e institucioneve

ponent, dhe një pjesë e konsiderueshme

fitar, nën Komponentin II të IPA-s, që

përfituese në rang lokal për menaxhimin

e tyre janë përzgjedhur për financim.

lidhen me miratimin e dokumenteve

e Fondeve Strukturore të BE-së, në të

Rasti i disa komunave, si Komuna e Gurit

programuese,

thirrjet

cilat Shqipëria do të jetë përfituese në

të Zi apo e Bushatit në Shkodër, kanë

për projektpropozime, me miratimin e

periudhën e anëtarësimit. Për këtë ar-

rezultuar nga më cilësoret në procesin e

projekteve të përzgjedhura për finan-

sye, përpjekjet janë fokusuar tashmë jo

vlerësimit të projekteve.

cim dhe deri në miratimin e Raporteve

vetëm në ngritjen e aftësive të përfitu-

Nga ana tjetër, në kuadër të marrjes së

Vjetore të Zbatimit të çdo programi të

esve potencialë për përgatitje cilësore

statusit të vendit kandidat, Shqipëria

bashkëpunimit ndërkufitar.

të projekteve por edhe në krijimin e ka-

do të përfitojë edhe nga Komponenti

Duhet theksuar, që nën këtë Kompo-

paciteteve për zbatimin e projekteve të

III i IPA-s: Zhvillimi rajonal. Asistenca e

nent, institucionet e pushtetit lokal, të

financuara nën këtë Komponent sipas

ofruar nën këtë Komponent do të syn-

përzgjedhura si përfituese të projek-

rregullave të BE-së.

ojë mbështetjen e zhvillimit rajonal dhe

teve, do të jenë edhe zbatuese direkte

Gjatë thirrjeve të para për projekt-propo-

njësitë e qeverisjes vendore do të jenë

të fondeve të BE, e cila është një sfidë e

zime është vënë re një numër i lartë

ndër përfituesit kryesorë të kësaj asist-

vështirë për t’u përballuar. Një nga qël-

aplikimesh nga institucionet lokale me

ence.

kritereve

për

Editorial
Koment për një libër të botuar / Sfidat e Vendimarrjes dhe Këshilltari
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Por realisht në këto dy dekadat e

dosur interesat e komunitetit mbi

kryetarët, këshilltarët dhe stafet e

tranzicionit, për arsye të mentalitet-

ato partiakë apo vetjake.

bashkive dhe komunave, por edhe

it, historisë apo tërësisë së dispozi-

Përvoja e deritanishme tregon qartë

për të gjithë aktorët që punojnë me

tave ligjore, Këshilli ende nuk po e

se kur buxheti hartohet me maturi,

qeverisjen vendore.

luan siç duhet rolin e tij.

kujdes dhe me pjesëmarrjen e ko-

Një falenderim i veçantë i takon

Po t’i shtojmë kësaj edhe “bllokimin”

munitetit, ashtu sic përshkruhet pak

kolegëve dhe ekspertëve që ndi-

e buxhetit në shumë njësi vendore,

a shumë në këtë libër, shanset e

hmuan në hartimin e këtij libri si

situatë e cila u bë shumë e njohur

“bllokimit” janë tepër të vogla.

Jolanda Memaj, Vasilika Tuni, Eva

gjatë viteve të fundit, u pa e nevo-

Harmonizimi,

Dauti , Shpëtim Nishani, Kadri

jshme hartimi i një libri informues

bashkërendimi i të dyja organeve

Gega,

mbi procedurat që duhet të ndiqen

drejtuese të qeverisjes vendore

dhe në mënyrë të vecantë Bu-

nga Këshillat e Bashkive në fushën

në interes të të gjithë komunitetit,

jar Cani dhe Zyher Beci, të cilët

e buxhetimit.

është një nga kushtet kryesore për

megjithëse ligji i ndalon të puno-

Dihet qartë se miratimi i buxhetit

të patur një qeverisje të mirë ven-

jnë për shkak të moshës, ata nuk

është molla e sherrit midis këshillit

dore.

reshtin së kontribuari në zhvillimin e

dhe Kryetarit të njësisë. Nisur nga

Këshilli është “ura lidhëse” e ko-

decentralizimit.

kjo, Shoqata e Bashkive mendoi

munitetit në qeverisjen vendore

Gjithashtu falenderoj edhe redak-

të hartojë një libër ku të shpjego-

duke mbrojtur interesat e tij, por

tuesin e librit Fatlum Nurja, i cili,

het qartë se si hartohet një buxhet

edhe duke e sqaruar atë për vep-

duke punuar në të dyja karriket e

i sukseshëm, i cili nxit zhvillimin

rimtarinë dhe vendimet e bashkisë

drejtimit të bashkisë Shkodër, njeh

ekonomik, rrit efiçencën dhe efi-

apo komunës dhe duke i mobilizuar

me detaje elementet e veçantë të

kasitetin, zbut pabarazitë sociale,

ata në vendimarrje.

bashkëpunimit mes këshillit dhe

minimizon korrupsionin duke ven-

Ky libër do të shërbejë jo vetëm për

kryetarit të njësisë vendore.

bashkëpunimi,

Olsi Çoku, Eriselda Çobo
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Si po ndryshon marrëdhënia ndërmjet Qeverisë Qendrore
dhe asaj vendore
Eshtë koha për një plan konkret strategjik për zhvillim
Plani Strategjik për Zhvillim është një dokument strategjik, i cili përfshin një periudhë kohore prej minimumi katër-pesë
vitesh deri maksimumi dhjetë - pesëmbëdhjetë vitesh

Zhvendosja e fokusit nga hartimi i
politikave në nivel kombëtar në ato
në nivel rajonal, duke i kushtuar
vëmendje identifikimit të avantazheve konkurruese dhe duke orientuar zgjidhjet e bëra në nivel vendor në funksion të zhvillimit social
- ekonomik dhe rritjes së cilësisë
së jetesës, është sot imediate dhe
një perspektivë kombëtare e domosdoshme.

Kooperacioni Zviceran në Shqipëri
mbështet procesin e decentralizimit
përmes Programit për Decentralizim
dhe Zhvillimin Lokal (DLDP), që nga
2006, zbatuar nga Intercooperation
(IC).

Në këtë kuadër, u organizua

Workshopi teknik, i cili i referohet
objektivave të mbështetjes së DLDP
II (2010-2013) në vijim të asistencës
së DLDP 1.Workshopi pati si objektiv shkëmbimin e ideve mbi paketën e mbështetjes së DLDP në
fushën e planifikimit strategjik dhe
buxhetit afatmesëm, si dhe krijimin e
sinergjive për përmirësime të mëtejshme të mbështetjes, parë kjo edhe
nga perspektiva kombëtare.

Marrëdhënia ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore po ndryshon në të gjithë botën. Një nga treguesit e këtij
ndryshimi është orientimi gjithnjë e më tepër drejt decentralizimit, duke i siguruar qeverive vendore autonomi në një
sërë çështjesh. Tregues tjetër i këtij ndryshimi është zhvendosja e fokusit nga hartimi i politikave në nivel kombëtar në
ato në nivel rajonal, duke i kushtuar vëmendje identifikimit të avantazheve konkurruese dhe duke orientuar zgjidhjet
e bëra në nivel vendor në funksion të zhvillimit social - ekonomik dhe rritjes së cilësisë së jetesës. E thënë shkurt, një
pjesë e madhe e përgjegjësisë për zhvillimin vendor tashmë i ka kaluar nivelit vendor të qeverisjes. Kjo ka një ndikim
të drejtpërdrejtë në funksionet dhe përgjegjësitë e njësive të qeverisjes vendore (NJQV).
Përmirësimi i kapaciteteve të NJQV-ve për planifikimin dhe koordinimin e proceseve për zhvillim në nivel vendor konsiderohen si tepër të rëndësishme për arritjen e suksesit në procesin e decentralizimit.
Një numër planesh sektoriale, të tilla, si plani vendor për territorin, plani vendor për zhvillim ekonomik, strategjia vendore
për strehim etj., mund të ekzistojnë tashmë në shumë NJQV. Megjithatë, këto plane kanë nevojë të koordinohen me një
plan më të përgjithshëm udhëheqës, që, me fjalë të tjera, do të thotë plan strategjik për zhvillim.
Vitet e fundit, hartimi i një Plani Strategjik (PSZH) për Zhvillim në Shqipëri konsiderohet si një instrument i rëndësishëm
për zhvillim. Hartimi i dokumenteve të tilla referohet shpesh si një parakusht për të pasur akses në fonde nga organizata donatore, që operojnë në Shqipëri dhe mbështesin forcimin e qeverive qendrore e vendore në Shqipëri.
Plani Strategjik për Zhvillim është një dokument strategjik, i cili përfshin një periudhë kohore prej minimumi katër-pesë
vitesh deri maksimumi dhjetë - pesëmbëdhjetë vitesh. Ka faktorë të ndryshëm, që mund të ndikojnë në periudhën kohore që përfshin Plani Strategjik për Zhvillim. Këta faktorë duhet të merren parasysh kur hartohet plani, duke filluar që
në fazën e parë të hartimit të PSZH-së. Faktorët që mund të ndikojnë te ky dokument janë: madhësia e njësisë vendore
për qeverisje, vendndodhja specifike gjeografike e NJQV-së dhe faktorë të tjerë të jashtëm.
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Në vendet e Bashkimit Evropian 40 % e energjisë shkon në banesa. Në Shqipëri, më shumë se dyfishi

Efiçenca e energjisë: Korça ofron lehtësi fiskale për bizneset
Shoqata e Bashkive mbështet Projektin e Bashkëpunimit Sektorial në lidhje me Financimin e
Efiçencës në Ndërtesa

U diskutuan mjaft problematika aktuale që lidhen me efiçencën e energjisë në ndërtesa si dhe u hodhën mendime lidhur
me zgjidhjet e mundshme, të cilat mbeten ende për t’u shqyrtuar. Nga ana e investitorëve mbetet ende shqetësuese
kostoja e lartë që duhet të përballohet prej tyre në rastin e ndërtimit të ndërtesave efiçente energjitikisht dhe u kërkua
që nga ana e bashkive të mund të bëhet diçka konkrete në këtë fushë.
Sektori i ndërtimit dhe industria e mate-

i projektit dhe partnerë të tjerë si EEC

Me këtë projekt, IMSAD, duke qenë

rialeve të ndërtimit janë sektorët më të

Albania, CEPMC, MACEF, BCC etj. Pe-

drejtuesi i projektit me 9 vende dhe 49

rëndësishëm përsa i përket vendeve të

riudha e zbatimit të projektit është afati

partnerë dhe shoqata, po mundëson një

punës brenda BE. Afërsisht 40% e kon-

2010-2012. Objektivi i përgjithshëm

bashkëpunim sektorial të veçantë. Ky

sumit të përgjithshëm të energjisë në ven-

është kontribuimi në zhvillimin e instru-

mund të jetë hapi i parë për të gjetur një

det e BE realizohet në sektorin e bane-

menteve dhe mekanizmave financiare

zgjidhje në financimin e efiçencës së en-

save dhe ndërtesave. Në këtë kuadër,

për krijimin e një tregu,në vendet partnere

ergjisë në ndërtesa.

BE e konsideron një domosdoshmëri

të projektit, të produkteve dhe metodave
të efiçencës së energjisë.

Aktivitetet e planifikuara të zh-

Në workshopin e zhvilluar në muajin korrik

villohen në kuadër të projektit

2011, u diskutuan mjaft problematika ak-

Do

tuale që lidhen me efiçencën e energjisë

rreth nxitjes dhe aplikimit të

në ndërtesa si dhe u hodhën mendime

efiçencës së energjisë në

lidhur me zgjidhjet e mundshme, të cilat

vendet partnere dhe vendeve

mbeten ende për t’u shqyrtuar. Nga ana

të BE. Kombinimi i rezultateve

nxitjen e përmirësimit të efiçencës së en-

e investitorëve mbetet ende shqetësuese

do të botohet në një udhë-

ergjisë në ndërtesa, nëpërmjet zbatimit

kostoja e lartë që duhet të përballohet

zues të vetëm në gjuhën turke

të masave me kosto efektive.

prej tyre në rastin e ndërtimit të ndërte-

dhe atë angleze.

Objektivat e Politikës Energjetike Evropi-

save efiçiente energjetikisht e u kërkua

Do të organizohen dy kon-

ane deri në vitin 2020 janë: 20% zvogëlim

që nga ana e bashkive të mund të bëhet

ferenca ndërkombëtare, në

i gazeve me efekt serë, 20% kursim të

diçka konkrete në këtë fushë. Një shem-

Stamboll dhe Bruksel, për

burimeve primare të energjisë nëpërmjet

bull shumë i mirë mbetet rasti i Bashkisë

të shpërndarë informacionin

zbatimit të masave për efiçencën e en-

së Korçës. Bashkia Korçë nëpërmjet një

rreth praktikave më të mira në

ergjisë dhe 20% kontribut të burimeve të

vendimi të Këshillit Bashkiak, ka dhënë

vendet partnere.

energjive të rinovueshme në konsumin

incentiva fiskale për subjektet që do të

Do të zhvillohen vizita stu-

final të energjisë. Në mënyrë që të arri-

realizojnë masat për efiçiencën e en-

dimore

hen këto objektiva, marrin një rëndësi të

ergjisë. Sipas ligjit të urbanistikës, taksa

pjesëmarrje në workshope në

veçantë shkëmbimi i eksperiencave më

e ndikimit në infrastrukturë kap vlerën

France dhe Maqedoni

të mira në zbatimin e ligjeve dhe financi-

1-3%. Me vendim të Këshillit të Bashkisë

Do

meve në vendet e ndryshme të Evropës

nr.5, datë 12.2.2008, për objektet që do

lina diskutimi, në secilin vend

dhe përcaktimi i një modeli të vetëm në

të realizohen në përputhje me Planin e

partner, me profesioniste nga

financimin e efiçencës së energjisë. Si

Efiçiencës së Energjisë, firmat e ndërtimit

sektore të ndryshëm si finan-

rrjedhojë BE financon këtë projekt, i cili

do të lehtësohen nga detyrimet që kanë

ca, organizata publike, OJF-

zbatohet nga IMSAD, partneri drejtues

në Bashki në masën 1%.

të dhe sektori privat

të

të

kryhet

të

një

studim

ndërsjellta

organizohen

dhe

tavo-
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QASJE E RE NË MENAXHIMIN PUBLIK VENDOR
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe menaxhimi me bazë rezultatet
Të drejtosh duke u bazuar në rezultate është një kulturë e re menaxheriale, sa e vështirë aq edhe e domosdoshme,
sidomos në kushtet e vendit tonë ku ndërgjegjësimi qytetar është përherë e në rritje dhe kërkon më tepër përgjegjshmëri dhe efikasitet në administrimin publik në përgjithësi dhe në atë vendor në veçanti.

Kohët e fundit, Shoqata e Bashkive të

ndërgjegjësimi

Shqipërisë (SHBSH) e ka intensifikuar

qytetar është për-

bashkëpunimin me organizatat e tjera si-

herë e në rritje dhe

motra dhe një prej tyre është Instituti për

kërkon më tepër

Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDN), i cili

përgjegjshmëri dhe

ka prezantuar së fundmi në Konferencën

efikasitet në ad-

Kombëtare të mbajtur në korrik, qasjen

ministrimin

më të re në menaxhimin publik në nivel

në përgjithësi dhe

vendor, përkatësisht “Menaxhimin me

në atë vendor në

Bazë Rezultatet”.

veçanti.

Kjo qasje, e prezantuar në formën e një

Menaxhimi Bazuar në Rezultate përku-

manuali për njësitë e qeverisjes vendore,

fizohet si “Metodë ose sistem menaxhimi

është një kontribut për përmirësimin e

që integron në një instrument të vetëm,

efektshmërisë së administrimit publik

strategjitë, burimet njerëzore, resurset,

dhe do të shërbejë për Kryebashkiakët

proceset dhe matjen e tyre, me qëllim për

e rinj të sapozgjedhur, si edhe stafin e

të përmirësuar vendimmarrjen, transpar-

tyre në nivelin vendor. Menaxhimi publik

encën dhe llogaridhënien në një institu-

me efiçencë dhe efektivitet, ka qenë një

cion qëndror apo vendor. MBR nuk është

shqetësim i vazhdueshëm për të gjithë

vetëm një instrument planifikimi, moni-

politikanët dhe administratorët publikë të

torimi dhe vlerësimi, por është gjithashtu

gjitha niveleve të qeverisjes prej shume

një sistem menaxhimi, që lehtëson vep-

dekadash në vëndet perëndimore.

rimtarinë dhe zhvillimin e një strukture or-

Kohët e fundit ka patur edhe një reflek-

ganizative për të përmirësuar “produktin

tim në rritje tek shtetet e demokracive të

apo shërbimin” e vet”.

reja në të cilat format bashkëkohore të

Elementët më të rëndësishëm në menax-

menaxhimit janë në zhvillim e sipër, përf-

himin me bazë rezultatet janë:

shirë këtu edhe Shqipërinë. Rritja e trans-

1- përcaktimi i rezultateve dhe objektivave,

parencës për t’ju përgjigjur kërkesës së

2- përcaktimi i indikatorëve të perfor-

publikut për më tepër përgjegjshmëri dhe

mancës,
3- mjedisi institucional

publike dhe kryerjen e shërbimeve sa

4- sistemet e informimit të performancës.

më cilësore bazuar në një raport të drejtë

Në këtë kontekst, Menaxhimi me Bazë

kosto-përfitim, ka bërë të domosdoshme

Rezultatet, mund të aplikohet në nivel

shkëputjen nga mënyrat tradicionale të

strategjie, sektori, programi apo projekti

qeverisjes duke synuar arritjen e rezultat-

në nivelin e qeverisjes vendore dhe si me-

eve të prekshme në menaxhimin publik.

todologji menaxhim zbatohet ne gjashtë

Të drejtosh duke u bazuar në rezultate

hapa kryesore si më poshtë.

është një kulturë e re menaxheriale, sa

Kjo qasje e re në menaxhimin publik

e vështirë

bëhet akoma më e domosdoshme për

sidomos në kushtet e vendit tonë

6

publik

efikasitet në administrimin e të mirave

aq edhe e domosdoshme,
ku

t’u

nga Kadri Gega
Ekspert i SHBSH

rekomanduar

të gjithë drejtuesve

ekzekutivë vendore , pasi po jetojmë në
kushtet kur kriza financiare dhe ekonomike ka ulur nivelin e burimeve në dispozicion të vendimmarrësve publikë.
Kjo mënyrë drejtimi të mundëson

të

racionalizosh burimet dhe t’i përdorësh
ato për të arritur rezultate të prekshme në
favor të qytetarëve në njësitë përkatëse
vendore. MBR-ja përqëndrohet kryesisht
një praktikë pune, që shikon drejt arritjes
së rezultateve konkrete në çdo politikë që
zbaton apo veprim që ndërmerr administrata publike, përkundrejt fondeve publike
, duke realizuar kështu miradministrimin
e tyre në shërbim të objektivave dhe interesave publike vendore. Kjo qasje mund
të zbatohet me përparësi në

aspektet

e planifikimit strategjik, komunikimit me
publikun, menaxhimin e burimeve dhe
rreziqeve si dhe ndërtimin e partneriteteve
për zhvillim, mbështetur në veçoritë e
secilës njësi të qeverisjes vendore.
Përveç kësaj, Menaxhimi me Bazë Rezultatet, imponon një disiplinë dhe kulturë të
caktuar menaxheriale e cila duke synuar
rezultatet e prekshme, bën të mundur
monitorimin dhe vlerësimin e performancës në arritjen e rezultateve, duke
paraprirë dhe anashkaluar rreziqet në
rrugën e arritjes së tyre. IDN së bashku
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me partnerë të tjerë , ka ndërmarrë këtë
përpjekje serioze me synim afatgjatë, për
të sjellë një eksperiencë të re në praktikën shqiptare të menaxhimit publik me
fokusin primar qeverisjen vendore por që
do gjejë zbatim edhe për nivele të tjera të
qeverisjes.
Menaxhimi me Bazë Rezultatet është një
qasje e re që IDN sjell në vëmendjen e
politikanëve dhe administratorëve publikë qëndrorë dhe vëndorë,

kryesisht

më tej në zbatimin e kësaj mënyre mex-

të saj të kontaktit të ndërmjetësojë për

falë mbështetjes të donatorëve të cilët e

himi në njësitë e tyre vendore. Gjithashtu

çdo njësi vendore që kërkon të realizojë

vlerësojnë këtë mënyrë menaxhimi si një

përfaqësues të donatorëve që punojnë

një menaxhim të tillë.

instrument që i duhet sektorit publik në

me njësitë e qeverisjes vendore në Sh-

Shqipëri për të qenë më të përgjegjshëm

qipëri u shprehën për mundësitë për të

Njëkohësisht ,për çdo informacion mund

dhe efikas kundrejt shoqërisë, në rrugën e

financuar zbatimin kësaj qasjeje në disa

të kontaktohet me stafin e IDN-së me

saj të Integrimit Evropian.

njësi vendore pilote.

adresë “Rruga: “Shenasi Dishnica” Nr

Përfaqësuesit e njësive vendore e kanë

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë është

37 ; Po Box 8177; Tirana. Albania; Tel

vlerësuar manualin e prezantuar dhe

në mbështetje të këtij procesi dhe dhe

++355 4 2400241;

kanë shprehur mendimin për t’u thelluar

është e gatshme që nëpërmjet adresave

2400640; www.idmalbania.org

Tel/fax

++ 355

Takimi i NALAS-it mbi Decentralizimin Fiskal
Një përvojë që duhet studiuar dhe zbatuar
Takimi i NALAS-it mbi Decentralizimin Fiskal u mbajt në Lubjanë në datat
11-12 Korrik. Task Force i NALAS-it mbi decentralizimin fiskal u bashkëorganizua nga Shoqata e Komunave dhe Bashkive të Sllovenisë (AMTS).
Pikat kryesore në të cilat u fokusua takimi ishin:
Task Force do të nisë një fazë të rregulltë të mbledhjes së të dhënave
për një Analizë Krahasuese të Nivelit të Decentralizimit dhe Autonomisë së Pushtetit Lokal në Europën Juglindore.
Ide të reja për mundësi bashkëpunimi, produkte, përhapje aktivitetesh dhe partneriteti Task Force rekomandoi që projekti “Përmirësimi i mbledhjes se të hyrave jo tatimore” të fokusohet në “
të hyrat prej aseteve” dhe “taksave komunale dhe taksave për shërbimet komunale”
Pjesëmarrësit diskutuan rreth këtyre çështjeve - Forma të reja të produkteve Task Force
U hodhën idetë e mëposhtme: të ndiqen praktika te mira nga rajoni, të bëhen analizë politikash, të diskutohet forma e decentralizimit fiskal në vende të ndryshme, të vizitohen qeveritë vendore të vendeve të studiuara e të shihet rezultatet e studimit, Sistemi i
Përgjigjeve të Shpejta të bëhet pjesë e nivelit vendor të qeverisjes, të organizohen konferenca rajonale me ekspertë për financat
e pushtetit lokal, të përfshihet BE në këto nisma të ndërmarra nga projekti. - Si të përmirësohet përhapja e ideve
Pjesëmarrësit e Task Force identifikuan format e mëposhtme të përhapjes: konferenca tematike/ ëorkshope, zbatim më i shpejtë i
aktiviteteve, takime në shoqata me ekspertë nga Task Force, përkthimi i literaturës në gjuhën lokale, organizimi i trajnimeve në lidhje
me këto çështje, hartimi i analizave politike, fletëpalosjeve dhe planeve pilot për audiencën e targetuar, vendet anëtare të NALAS-it
të marrin një rol më aktiv, përdorimi i CD-ve..
- Format e bashkëpunimit brenda për brenda Task Force në të ardhmen:
Videokonferenca, sesione online, përdorimi i grupeve Google/ takime online, kërkim i mbështetjes nga Komiteti i Rajoneve,
aktivitetet e Task Force te mbulohen nga nje projekt specifik dhe jo vetëm nga fondi bazë i NALAS-it.
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- Partneriteti i Task Force brenda për brenda NALAS-it
Anëtarët u zotuan të ndërveprojnë me Task Force-

Qëllimet kryesore të takimit:

ët e tjera duke diskutuar për aspektet financiare në

Të nisë një diskutim për rishikimin e rolit të Task Force, ak-

fusha të tjera: uji, mbetjet urbane etj.

tiviteteve te tij, produkteve të decentralizimit fiskal dhe part-

- Partneriteti me partnerë të jashtëm

neritetit brenda dhe jashtë NALAS-it

U vu në dukje që organizatat e shoqërisë civile, institu-

Të hartojë një plan pune për aktivitetet e organizuara në

cionet kërkimore dhe shoqatat e ekspertëve financiar

kuadër të decentralizimit fiskal deri në fund të 2012

do të ishin partnerë të rinj shumë të mirë. Një ide tjetër
interesante ishte angazhimi i degëve të anëtarëve të
NALAS-it në Bruksel që të punojnë me identifikimin e
mundësive për fonde projektesh dhe parneriteti si dhe

Të sigurojë përditësimin e projekteve të decentralizimit
fiskal: në vazhdim “Huamarrja Komunale” dhe propozim
projekti për “Të ardhurat vendore jotatimore”

për përdorimin e sponsorve për organizimin e konfer-

Të nxisë përdorimin e instrumenteve të NALAS-it ': Knowl-

encave.

edge Tree ( Pema e Dijes) , Sistemi i përgjigjeve të shpejta.

Zhvillohet takimi i rradhës së Komitetit Koordinues
informim
kimi,

komuni-

Krijimi i rrjeteve të ekspertëve lokalë në

e shoqatave të të

kuadër të bashkëpunimeve ndërkomu-

zgjedhurve vendorë

nale, inpute të rëndësishme metodologjike

si dhe mbështetja

në kuadër të planifikimit strategjik dhe lid-

e

dhe

hjes së tij me procesin e buxhetimit, strat-

partnere

egjia kombëtare e mbetjeve dhe harmoni-

fondit

zimi i planeve lokale me të, mekanizmat e

grant të dldp. Në

rinj të infomimit dhe mbështetja e shoqat-

kuadër të këtij fondi

ave të të zgjedhurve vendorë në fushatën e

prej afro 1 milion

advokim lobimit për strategjinë e mbetjeve,

franga,

ka

konsultimet për strategjinë e ujit dhe për

Programi për Decentralizim dhe Zhvil-

mbështetur për vitin 2011, 11 projekte

hartimin e disa manualeve ishin disa prej

lim Lokal (dldp) zhvilloi në datë 27 Korrik

të prezantuara nga 13 njësi vendore. Në

kontributeve të dldp-së që u prezantuan

2011, mbledhjen e rradhës të Komitetit

muajin Tetor, dldp hap një tjetër raund për

para anëtarëve të Komitetit Koordinues.

Drejtues. Komitetit Koordinues është një

financim projektesh që do të zbatohen

Në kuadër të harmonzimit dhe sinergjisë

prej strukturave menaxhuese të këtij pro-

gjatë vitit 2012.

mes programeve në këtë takim të Komitetit

gram. Në përbërje të tij janë kryetarë dhe

Pjesëmarrës në takim ishin edhe për-

Koordinues të dldp, u prezantua edhe ak-

përfaqësues të stafeve administrative nga

faqësues të Zyrës së Bashkëpunimit Zvi-

tiviteti i deritanishëm i Programit të Zhvillimit

12 njësi partnere të zgjedhura nga vetë

ceran në Tiranë.

Rajonal (RDP) që bashkëfinancohet nga

kryetarët e bashkive dhe komunave të 54

Znj.Elda Bagaviki, Përgjegjëse për Pro-

qeveria austriake dhe ajo zvicerane dhe

njësive vendore të qarqeve Shkodër dhe

gramin Kombëtar për Demokratizimin

zbatohet nga një konsorcium ku Intercoop-

Lezhë.

dhe Decentralizimin në Shqipëri, prezan-

eration është pjesë.

Ky takim i Komitetit Koordinues është i

toi gjerësisht kontributin zviceran në Sh-

Përfaqësuesit e njësive vendore të pran-

pari që zhvillohet pas zgjedhjeve vendore

qipërinë e Veriut. Zvicra përveç Programit

ishëm në takim diskutuan për mbështetjen

të 8 Majit. Në axhendën e këtij takimi pika

për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal në

e përfituar dhe dhanë disa shembuj sesi

të rëndësishme ishin prezantimi i aktiv-

qarqet Shkodër dhe Lezhë mbështet

asistenca teknike mund të jetë më efikase

iteteve të dldp në fushat e saj të aktiv-

edhe Programin për Zhvillimin Rajonal dhe

dhe kontributi i dldp për rritjen e kapac-

itetit si planifikimi strategjik, menaxhimi

investime të rëndësishme në kuadër të

iteteve më i qëndrueshëm.

financiar, menaxhimi i mbetjeve urbane,

SECO-s, sidomos në sektorin e ujësjellës

Shkodër 27 Korrik, 2011

komunave

bashkive
nëpërmjet

8

kanalizimeve dhe energjetikës.

mbështetja

dldp
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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 Bashkive të Republikës së Bullgarisë
Më 7 dhe 8 të korrik 2011 NAMRB zhvilloi mbledhjen e tij trupit më të lartë organizativ Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Paralelisht u zhvillua Konferenca Ndërkombëtare
mbi ndikimin e krizës financiare në Bashki. Konferenca është organizuar me mbështetjen e
Këshillit të Evropës.
Shoqata e Bashkive, Shoqata e Qyteteve të Republikës së Kroacisë
Në

ndryshimet

kërkuar

të

ketë

e

Ligjit
një

për

ndikim

Këshillat
shumë

Rinor
më

të

Kroat
madh

Shoqata
të

e

Bashkive

komuniteteve

ka

lokale.

Kompania sllovene GIN-I ka fituar tenderin dhe do të kujdeset për furnizimin me energji
elektrike të qytetit kroat Zagreb në katër vitet e ardhshme.
Shoqata e Bashkive të Kosovës
Më 5 korrik 2011 u mbajt Kolegjiumi i Drejtorëve të Bashkive për Shërbime Publike, ku u
diskutua Ligji për Mbetjet urbane, Rregullorja mbi Mbetjet Urbane dhe Mbrojtjen e Mjedisit.
Më 7 korrik 2011, Bordi i AKK-së dhe AKK-së Drejtori Ekzekutiv, z. Sazan Ibrahimi u takua me
ministrin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, z. Dardan Gashi dhe z. Ramadan
Sejdiu - Kryetari i Entit për Politikat dhe Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike në Ministrinë e
Zhvillimit Ekonomik. Në këtë takim u debatua për Draft-Ligjin për Menaxhimin e Mbeturinave
dhe Projekt-Ligji mbi Ndërmarrjet Publike dhe u vendos: Kompetencat e menaxhimit të mbeturinave të transferohen në bashki, tarifa e mbetjeve do të përcaktohet nga niveli Qendror.
Shoqata e Autoriteteve Lokale nga Moldova
Në Datën 06 -12 korrik CALM ndoqi workshopin për zhvillimin e kapaciteteve të shoqërisë
civile në planifikimin strategjik të bazuar në të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore.
Shoqata e Bashkive te Malit të Zi
Në Datën 24 qershor - Si partner implementues, ZOCG mori pjesë në Konferencën e përfundimtar mbi Programin e Forcimit Vetëqeverisjes lokale në Mal të Zi
Shoqata e Bashkive të Rumanisë
Në datën 7-8 korrik, dy përfaqësues të ACoR morrën pjesë në një konferencë ndërkombëtare mbi "Ndikimi i krizës ekonomike në Qeveritë lokale - Sfidat dhe përgjigjet", organizuar
nga Shoqata Kombëtare e Bashkive të Republikës së Bullgarisë (NAMRB) dhe Këshillit i
Evropës. Shoqata Rumune e Komunave organizoi një kurs trajnimi për aftësi sipërmarrëse
në zonat rurale në kuadër të projektit "Promotor i përbashkët në zhvillimin e sipërmarrjes
në zonat rurale", të përkushtuar për njerëzit e papunë, punëdhënësit dhe menaxherët nga
komunat e qarkut Dolj.
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të Shqipërisë

Aktet ligjore dhe nënligjore të botuara në faqet zyrtare, për
muajin Korrik 2011, janë të renditura si më poshtë:
-

Ligji Nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit’
Objektivi i këtij ligji, është mbrojtja e mjedisit në një nivel të lartë, ruajtja dhe përmirësimi i tij, parandalimi dhe pakësimi i
rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimi dhe përmirësimi i cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të
ardhshëm, si dhe sigurimi i kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit.
Organet e qeverisjes qendrore dhe vendore apo organet e tjera të administratës publike, përfshirë organizmat këshillues
publikë, në nivel kombëtar, rajonal apo vendor, janë të ngarkuar me disa detyra të caktuara, procedurat e të cilave janë të
shpjeguar qartazi në këtë ligj. E rëndësishme për tu theksuar, është përgatitja nga autoritet vendore të Planeve Vendore
të Veprimit për Mjedisin dhe Planeve të Zhvillimi, të cilat të harmonizuara edhe në nivel kombëtar, iu japin të drejtën autoriteteve të sipërpërmendura kompetenca në mirë në adminsitrimin e zbatimit të tyre.
Gjithashtu për këto autoritete lind e drejta dhe detyra për Vlerësimin Strategjik Mjedisor dhe atë të Ndikimit në Mjedis, me
qëllim të një zhvillimi sa më të qendrueshëm të tij.
Për njohjen edhe më të detajuar të proceseve vendimarrëse në realizimin e politikave kombëtare dhe lokale, i gjeni të parashikuara qartazi përmbledhur në këtë ligj.

-

Ligji Nr.10 433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”
Ky ligj përcakton parimet e përgjithshme të inspektimit, organizimin e institucioneve publike, që kryejnë funksione inspektimi, statusin e inspektorëve, rregullat e procedimit administrativ të inspektimit dhe krijimin e funksionet e Inspektoratit
Qendror. Inspektimi ka për qëllim mbrojtjen e interesit publik dhe të interesave të ligjshëm të personave fizikë e juridikë.
Ai është i zbatueshëm për funksionet e inspektimit në juridiksionin e pushtetit ekzekutiv të qeverisjes qendrore dhe të njësive të qeverisjes vendore.
Inspektorati vendor është njësia organizative e njësisë së qeverisjes vendore, ngarkuar me një apo disa funksione inspektimi në juridiksionin e njësisë së qeverisjes vendore. Ky ligj udhëzhiqet nga disa parime të caktuara të cilat janë: Parimi i
pavarësisë së inspektimit; Parimi i proporcionalitetit në veprimtarinë e inspektimit; Parimi i programimit të inspektimeve;
Parimi i dispozitës më të favorshme ligjore; Parimi i informimit të publikut dhe mbrojtjes së konfidencialitetit.
Gjithashtu ai rregullon edhe veprimatrinë e organizimit dhe funksionimit të Inspektoriateve Shtetërore.

UDHËZIM
Nr.14, datë 16.6.2011
PËR PAGESËN E DETYRIMEVE NDAJ TË TRETËVE TË NDËRMARRJEVE DHE SHA-VE NË PRONËSI TË PUSHTETIT VENDOR
Në mbështetje të pikës 4 të nenit 102 të Kushtetutës, të nenit 4 të ligjit nr.10 340, datë
28.10.2010 “Për pagesën e detyrimeve ndaj të tretëve të ndërmarrjeve dhe sh.a.-ve, në pronësi të pushtetit vendor”, Ministri i
Financave, Ministri i Punëve Publike dhe Transportit dhe Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
UDHËZOJNË:
1. Në rastet kur ndërmarrjet publike dhe/ose sh.a.-të, në pronësi të pushtetit vendor, nuk paguajnë në kohë detyrimet e tyre
ndaj të tretëve, njësitë e qeverisjes vendore janë përgjegjëse për pagimin e tyre.
2. Për rastet kur ndërmarrjet dhe/ose sh.a.-të subvencionohen nga pushteti qendror dhe/ose vendor, Ministri i Financave,
nëpërmjet degëve të thesarit në rrethe, verifikon arsyet e mospagesës së detyrimit ndaj të tretëve vetëm për çështjet që
lidhen me interesat jetikë dhe bazë të komunitetit (furnizimin me ujë të pijshëm), pastrimin e mbeturinave, kanalizimet etj.).
3. Pas kryerjes së verifikimit të mësipërm, Ministri i Financave, me anë të një shkrese, i kërkon njësisë së qeverisjes vendore,
marrjen e masave për zgjidhjen e problematikës së krijuar me ndërmarrjen publike dhe/ose sh.a.-të, në pronësi të saj, duke
e vënë në dijeni të sanksioneve ligjore të cilave do t’u nënshtrohet në rast të moszgjidhjes së problemit.
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4. Njësia e qeverisjes vendore, me marrjen e shkresës, është e detyruar që brenda një afati kohor prej 30 ditësh, të marrë
masa për zgjidhjen e problemit, si dhe të raportojë pranë Ministrit të Financave, në lidhje me masat dhe afatin kohor të
zgjidhjes së problemit.
5. Në rastin kur njësia e qeverisjes vendore nuk respekton afatin kohor të raportimit të kërkuar në pikën 4 të këtij udhëzimi,
si dhe në rastin kur ajo (NJQV) nuk e zgjidh problemin brenda afatit kohor të deklaruar, Ministri i Financave, me anë të një
shkrese të përbashkët të Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit dhe të Thesarit, urdhëron degën e thesarit, në juridiksionin
e së cilës ndodhet njësia e qeverisjes vendore, të bllokojë të gjitha veprimet financiare të saj, me përjashtim të veprimeve që
kanë të bëjnë me pagesën e shpenzimeve të personelit, si dhe ato për ushqimin dhe ngrohjen në kopshte, çerdhe, qendra
sociale dhe shkolla.
6. Me kryerjen e bllokimit të fondeve, përgjegjësi i degës së thesarit, me anë të një shkrese, duhet të njoftojë menjëherë Ministrin e Financave. Njësia e qeverisjes vendore do të qëndrojë e bllokuar deri në momentin e paraqitjes së urdhërpagesës
së likuidimit të detyrimit, apo të një kontrate/marrëveshje të shlyerjes së detyrimit me këste, të firmosur nga kryetari i njësisë
dhe autoriteti përgjegjës i institucionit ndaj të cilit ka lindur detyrimi.
7. Në momentin e paraqitjes së urdhërpagesës apo kontratës, përgjegjësi i degës së thesarit njofton Ministrinë e Financave
dhe kryen zhbllokimin e fondeve. Në rast të dorëzimit të një kontrate për shlyerje me këste të detyrimit, dega e thesarit
kryen kontrollin/ndjekjen e likuidimit të këtyre kësteve.
Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë me botimin në Fletoren Zyrtare.
MINISTRI I FINANCAVE
Ridvan Bode
MINISTRI I PUNËVE PUBLIKE
DHE TRANSPORTIT
Sokol Olldashi
MINISTRI I EKONOMISË,
TREGTISË DHE ENERGETIKËS
Nasip Naço
-

Udhëzim Nr.11, datë 14.6.2011 ”Për Mënyrat e Verifikimit dhe të Ndryshimit të Zërave Kadastralë të Tokës
Bujqësore”
Në këtë Udhëzim janë parashikuar qartazi mënyrat e ushtrimit të funksioneve nga drejtoritë e administrimit dhe mbrojtjes
së tokës në qarqe dhe zyrat e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës në komuna dhe/ose bashki”.

-

Projektligji Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 9632, datë 30.10.2006, “ Për Sistemin e Taksave Vednore”, të ndryshuar.
Në bazë të këtij projektligji do të bëhet shfuqëzimi i taksës së regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor dhe
do të përjashtohen subjektet përjashtimi nga pagimi i taksës së regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor”.
Këto projektligje janë ende në proces diskutimi.
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, ka qenë pjesëmarrëse në takimin e organzuar nga Këshilli Konsultativ i Biznesit, për të
dhënë mendime dhe opinione mbi këto draft ligjes. Nga kontaktet që SHBSH ka pasur me disa njësi vendore, deri tani, ato
shprehen të pakënaqura me heqjen e taksës së rregjistrimit, pasi kjo pakëson të ardhurat në buxheteve e tyre.
Gjithashtu në proces diskutimi janë edhe Projektligjei për Ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar si edhe Projektligji për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.8976, datë 12.12.2002, “ Për Akcizat”, të ndryshuar.
Njësitë Vendore të kontaktuar nga SHBSH, shpehin miratimin për ndryshimet që do pësoj Projekligji “Për Taksat Kombëtare” pasi automjetet e kësaj kategorie të përfshira në këtë ligj, kanë ndikim në ambient si edhe projektligji për disa shtesa
dhe ndryshime në Ligjin Nr.8976, datë 12.12.2002, “ Për Akcizat”, të ndryshuar.

Për çdo informacion të mëtejshëm për përmbajtjen e plotë të këtyre akteve ligjore dhe nënligjore, mund të kontaktoni në
adresën e e-mailit: aam@albmail.com
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Shqipëria së shpejti do të jetë anëtare e Nismës Ndërkombëtare për Trasparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI)
Intervistë me Z. Shkëlqim Hysaj Drejtues i Sekretariatit Nisma për transparencë në industrinë nxjerrëse.
Pyetje 1: Ç’ është EITI (Extractive Industry Transparence Iniciative) ose Nisma për transparencë në Industrinë Nxjerrëse ?
Nisma për Transparencë në Industrinë nxjerrëse u lancua ne vitin 2002
nga Toni Blair, në samitin botëror për zhvillim të qëndrueshëm që u mbajt
në Johannesburg, si një nisme ndërkombëtare që kishte për qellim
përmirësimin e transparencës dhe dhënien e llogarisë për te ardhurat në
vendet e pasura naftë gaze dhe minerale.
Megjithëse këto vende kanë potenciale dhe resurse të mëdha, studime
të shumta tregojnë se ato karakterizohen nga një rritje e vogël ekonomike
dhe shkallë të lartë korrupsioni si dhe konflikte të shumta sociale krahasuar me vende qe janë të varfëra në resurse. Kriteri bazë i EITI është
publikimi I rregullt I pagesa qe kompanitë ne industrinë nxjerrëse (nafta
gaze , minerale ) i bëjne qeverisë dhe të gjithë të ardhurat që qeveria merr
nga këto kompani , e bërë kjo ne një audience te gjere te pranueshme publikisht dhe ne një mënyrën te kuptueshme .
Kjo do te thotë pak a shume kontroll I biznesit ne industrinë nxjerrëse qe ky te kontribuoje me shume ne zhvillimi e komunitetit dhe njëkohësisht kontrolli I këtyre te ardhurave ne shtet ne mënyrën qe te shkojnë për rritje e mirëqenies se komunitetit. Ne ketë proces është angazhuar
përveç qeverise dhe kompanive private, dhe shoqëria civile , mediat , shoqatat e pushtetit vendor, ambjentalistet etj, me qellim qe ky proces
te behet sa me transparente dhe qytetarit ti behet me e qarte se ku shkojnë dhe si përdoren te ardhurat nga industria nxjerrëse.
Pyetje 2: Si kontribuon EITI ne zhvillimin dhe mirëqenien e komunitetit?
Duke bërë një kontroll transparent e detyrimeve që kompanitë derdhin në shtet dhe anasjelltas (të ardhurat që shteti merr nga këto kompani)
komuniteti ndërgjegjësohet dhe merr një rol aktiv në interes të tij. Një kontroll i tille do të shmangë korrupsionin dhe burokracinë do të nxiste
transparencën dhe për komunitetin zhvillimi i te cilit bazohet ne industrinë nxjerrëse, do te bëhet i qarte se ku shkojnë këto te ardhura she
si ndikojnë ne mirëqenien e tij. Njëkohësisht për investitorët e huaj apo vendas një transparence e tille do te tregonte se pushtetet vendore
janë konsoliduar dhe funksionojnë ne një shtet me standarde dhe ketë mënyrën do te ishin tërheqëse.
Pyetje 3: Si lidhet veprimtaria EITI me Pushtetin Vendor?
Në Shqipëri ka mjaft bashki dhe komuna zhvillimi i të cilave varet kryesisht nga industria nxjerrëse (Bulqiza, Burreli, Fieri, Çorovode , Kuçova
etj) dhe ne njëfarë mase zhvillimi I këtyre komuniteteve varet nga veprimtaria e industrisë nxjerrëse. Për me tepër eshte miratuar ligji ku 20%
e te ardhurave nga industria nxjerrëse do ti kalojnë pushtetit vendor. Një iniciative e tille ndikon direkt ne buxhetin e pushtetit vendor, I cili do
te planifikoje rruge , infrastrukture , lulishte ne interes e komunitetit. nga ana tjetër biznesi vendas është I interesuar qe këto para qe jep, te
shkojnë për komunitetit dhe mirëqenien e tij. Ka një lidhje direkte ndërmjet pushtetit vendor kompanive private , qeverise etj. Duke qënë një
lidhje me interes ne ketë proces angazhohet dhe shoqëria civile media shoqatat e ndryshme etj gjithmonë e interes e komunitetit.
Pyetje 4: Çfarë ka bërë dhe po Bën qeveria shqiptare për tu anëtarësuar ne EITI?
Qeveria shqiptare ka kërkuar anëtarësimin ne EITI qe ne vitin 2008, ka marre pjesë rregullisht ne procesin e kandidimit ne EITI, ka ngritur një
bord drejtues për anëtarësim ku marrin pjesë qeveria , kompanitë ne industrinë nxjerrëse, shoqëria civile, grupet e interesit , media, pushteti
vendor etj. Gjithashtu qeveria ka ngritur sekretariatin ALBEITI i cili është ngritur dhe funksionon si ekzekutiv për anëtarësimin e Shqipërisë
ne EITI. Sekretariati EITI ka punuar me intensitet për vlerësimin e Shqipërie ne anëtarësim, për përputhje te pagesave kompani-shtet dhe
anasjelltas, po ndërton strategjinë e komunikimit ndërmjet gjithë palëve te interesuara dhe përgatit anëtarësimin e Shqipërisë ne EITI ne
fund te këtij viti. Vlen te theksohet se ky projekt mbështetet nga banka botërore dhe qeveria shqiptare dhe I sherben standartizimit te industrisë nxjerrëse ne Shqipëri ne kuadër te anëtarësimit te Shqipërisë ne BE.
Pyetje 5: A nuk do te ishte me vend qe ne kuadrin e shoqërisë civile edhe Shoqata e Bashkive të Shqipërisë te jepte kontributin e saj ne ketë proces?
Po pyetja me duket e drejte, pasi pushtetet vendore kanë interes e drejteperdrejte nga kjo iniciative dhe zhvillimi i komuniteteve ne këto
bashki lidhet me EITI. Unë mendoj se ne bordin drejtues te EITI shoqatat e Bashkive dhe komunave duhet te thonë fjalën e tyre po dhe ne
si sekretariat do te vendosim lidhje te ngushta me shoqata e te zgjedhurve vendore dhe do te mbajmë kontakte te rregullta me ta pasi ne
ketë mënyrë i shërbejmë komuniteteve, zhvillimit dhe mirëqenies se tyre.
Për më tepër informacion ju lutem vizitoni faqen e internetit :www.albeiti.org ose www.albeiti.gov.al
Gazeta e Bashkive mbështetet nga Intercooperation, financuar nga Qeveria Zvicerane (SDC),
në kuadrin e Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal.
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