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Konferencë për “Praktikat më të mira
të Qeverisjes Vendore”
Konferenca “Praktikat më të mira të Qeverisjes Vendore” e organizuar nga
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, Programi i Qeverisjes Vendore në Shqipëri
i USAID dhe Universiteti POLIS, u zhvillua në datat 17-18 shtator në Muzeun
Historik Kombëtar në Tiranë. Në të morën pjesë përfaqësues të bashkive të
Shqipërisë, përfaqësues të OJF-ve që punojnë në fushën e qeverisjes vendore,
përfaqësues të Parlamentit e Qeverisë. Konferenca u hap nga kryetari i
Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë, z. Refik Rrugeja me mirëseardhjen e të
pranishmëve dhe ftesën për të njohur e përcjellë në bashkitë përkatëse praktikat
më të mira të prezantuara në këtë konferencë.
Në këtë konferencë mori pjesë dhe përshëndeti Presidenti i Republikës, Prof.
Dr. Bamir Topi. Pasi vlerësoi dobinë e kësaj konference dhe arritjet e Shqipërisë
në fushën e decentralizimit, zoti Topi nënvizoi bashkëpunimin e të dy niveleve të
pushtetit në shërbim të qytetarëve. “Politika, institucionet, strukturat e pushteti
vendor kanë detyrimet e tyre ndaj qytetarit. Jam i bindur që ju do të dini të
bashkëpunoni me të gjithë institucionet, në mënyrë të veçantë me ekzekutivin
shqiptar, i cili natyrisht që ka projektet e veta, ka projekte nacionale dhe për
projektet nacionale është e domosdoshme të realizohen në një bashkëpunim
të ngushtë me autoritetin lokal. Në këtë mënyrë ne përsosim decentralizimin e
marrëdhënieve dhe vetë decentralizimi merr nota konkrete, decentralizimi nuk
është vetëm rritja e kompetencave, por është detyrimi për të rritur nivelin dhe
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stabilitetin e bashkëpunimit. Ne jemi në një fazë
të re kur Shqipëria nuk mund të matet më me
referenca autoktone, kombëtare, por duhet të
matet me referenca botërore dhe këto referenca
janë: reformat politike, reformat ekonomike,
është i gjithë funksionaliteti i pushteti qendror
dhe vendor në bashkëpunim midis tyre dhe
po të flasim duke iu referuar viteve të para
ndryshimi është i jashtëzakonshëm. Njerëzit
kanë ndryshuar, mentaliteti ka ndryshuar, sot
ju jeni me një stof të ri, keni eksperiencën
tuaj, keni atë të tjerëve, keni eksperiencën e
fituar në kushtet kur ju realizuat reformën e
pushtetit vendor në kontakt dhe me ekspertë
të huaj, në kontakt me institucionet specifike,
politike të Evropës dhe më gjerë, dhe të gjithë
së bashku keni mundësinë që të shkëmbeni
këtë eksperiencë dhe të realizoni atë standard
demokratik, ku qytetari të ndjehet i qetë,
të ndjehet komod kur të shkojë e të trokasë
tek përfaqësuesi i tij i pushtetit vendor.”

në Shqipëri, do të vazhdojë t’i japë ndihmë
direkt bashkive për të përmirësuar qeverisjen
dhe zhvillimin e ekonomisë së tyre vendore
nëpërmjet rritjes së efikasitetit, transparencës
dhe forcimit të pjesëmarrjes së shoqërisë
civile”.
Gjatë dy ditëve të Konferencës u bënë
prezantime dhe komente e diskutimeve në
disa panele. Pjesëmarrësit shtjelluan çështje
të rëndësishme si tendencat në të ardhurat
vendore, planifikimin urban, menaxhimin e
pronave dhe rezultatet e Sondazhit Vjetor
për Pushtetin Vendor të kryer nga IDRA dhe
financuar nga USAID. Konferenca paraqiti
praktikat më të mira, por edhe prodhoi një sërë
rekomandimesh dhe hapash të mëtejshëm që
duhet të ndërmarrin njësitë e pushtetit vendor
në të ardhmen.
Konkluzionet e Konferencës që po i botojmë
më poshtë, i bëri drejtori ekzekutiv i Shoqatës
së Bashkive të Shqipërisë z. Fatos Hodaj. Në
vazhdim do botojmë përmbledhje të praktikave
më të mira të referuara në konferencë nga
drejtues të bashkive të Fushë Krujës, Kukësit,
Fierit dhe Korçës.
Mbylljen e konferencës e bëri zoti David
Smith, shef i Programit të Qeverisjes Vendore
në Shqipëri të USAID, duke falënderuar
të gjitha bashkitë bashkëpunuese në këtë
veprimtari dhe ofruar mbështetje në zbatim të
reformës së decentralizimit e demokratizimit të
qeverisjes vendore.

Pastaj përshëndeti konferencën, drejtorja
e USAID, zj. Roberta Mahoney që theksoi
përpjekjet e bëra për të forcuar vetëqeverisjen
dhe autoritetin vendor si edhe të përmirësojë
cilësinë e qeverisjes vendore.” Këto përpjekje
tregojnë që megjithëse me burime të kufizuara
zyrtarët e zgjedhur vendorë mund të ndërmarrin
aksione të cilat bëjnë ndryshimin ashtu siç
përcaktohet dhe vlerësohet nga qytetarët të
cilëve i shërbejnë,” tha Znj. Mahoney. “USAID
nëpërmjet Programit të Qeverisjes Vendore

Konferenca sipas programit organizoi edhe
një ekspozitë të veprimtarive të 24 bashkive
të paraqitura në stendat përkatëse ku
evidentoheshin praktikat më të mira. Rastet
studimore të përzgjedhura të praktikave më të
mira janë përfshirë në një botim të paraqitur në
faqen 12 të gazetës. Botimi do tu shpërndahet
të gjitha bashkive dhe do të ofrohet edhe në
faqen e internetit të Programit të Qeverisjes
Vendore në Shqipëri dhe të Shoqatës së
Bashkive të Shqipërisë (www.aam-al.com).

1. Evenimente të tilla duhen përsëritur një
herë në vit ose në 2 vjet. Ishte pozitiv
kombinimi i panairit me seminaret.
2. Partneriteti publik privat duhet nxitur me
të gjitha mënyrat si një mjet efektiv për
të zhvilluar ekonominë e qëndrueshme.
3. Zhvillimi i decentralizimit në të ardhmen
varet nga shkalla e perceptimit të decentralizimit nga qytetaret dhe për këtë
duhet që në evenimente të tilla të informohen sa më shumë të jetë e mundur
të gjithë duke përdorur median e shkruar dhe të folur.
4. Për të përhapur praktikat me të mira
duhen përdorur jo vetëm ekspertët që
ndihmuan por stafi i bashkive që realizoi. Përvoja e deritanishme tregon që
kryetari i bashkisë e “bind” më mirë kryetarin, urbanisti urbanistin e kështu me
radhë.
5. Duhet kombinuar ndihma e huaj për të
rritur efikasitetin e saj. Kjo për faktin që
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nuk duhet të “rishpiket” rrota duke bërë
pilotime për projekte që janë bërë me
parë në një bashki tjetër.
6. Ndarja e granteve konkurruese duhet të
bëhet me kritere të përcaktuara saktë
qartë. Kriteret duhet të jenë të tilla pak
a shumë si ato të fondeve të BE-së në

13.
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Konkluzionet e konferencës “Praktikat më të mira
në qeverisjen vendore”
mënyrë të tillë që bashkitë të përgatiten
për të marrë fonde direkt në Bruksel.
Gjithashtu do të ishte mirë të bëhet ndarja
e bashkive në 3 ose 4 kategori duke marrë
parasysh kryesisht numrin e popullsisë.
Të nxitet dhe të propagandohet huamarrja sidomos përvoja e bashkisë së Fushë
Krujës si një mundësi e re për bashkitë
për t”i shërbyer sa më mirë komunitetit.
Të nxitet dhe të propagandohet përdorimi efektiv i pronave bashkiake si
asete të reja në bashkitë shqiptare.
Të shfrytëzohen mundësitë që jep BE si
binjakëzimi dhe bashkëpunimi kufitar.
Të rritet lobimi në hartimin e legjislacionit
të ligjit e ri të planifikimit urban
Shoqata duhet të fuqizojë se tepërmi
të gjitha forumet si i Juristëve, zhvillimit
ekonomik, financierëve, taksave, etj, për
të diskutuar problemet specifike dhe për
të arritur në konkluzione se si të zgjidhen çështje të veçanta si dhe për të rekomanduar përmirësimet e legjislacionit
që prek fusha të qeverisjes vendore.
Të bëhen takime edhe në qytete të tjera
si Kukës, Peshkopi, Korçë, ku ka raste
të përvojës pozitive ku të njihen në terren se çfarë dhe si ka ndodhur dhe çfarë
efektesh kanë në komunitet.
Të bëhen studime për fusha të caktuara të qeverisjes vendore jo vetëm për
të evidentuar anët pozitive dhe negative por edhe për të sugjeruar rrugët që
duhet të ndiqen në të ardhmen.
Shoqata e bashkive duhet të fuqizohet
dhe të përsosë shërbimet që ju ofron
bashkive sidomos në lobimin dhe trajnimin e administratës vendore.
Fatos Hodaj
Drejtor Ekzekutiv i SHBSH
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NGA KONFERENCA PRAKTIKAT MË TË MIRA NË
QEVERISJEN VENDORE
Bashkia Kukës
Studim Fizibiliteti për ndërtimn e një Qendre Biznesi
Studimi synoi konceptimin dhe orientimin

të adoptohen sipas fazave të ndërtimit dhe

e procesit të zhvendosjes së mundshme

administrimit të tregut. Duke qenë se skema

të tregut ekzistues industrial të qytetit të

e propozuar e Qendrës së re në Zonën 1 të

Kukësit në një ambient më të përshtatshëm,

përzgjedhur përfshin një sipërfaqe të kon-

duke sjellë përmirësim të klimës së biznesit

siderueshme dhe me kosto të lartë ndërtimi,

lokal, si dhe stimulim të zhvillimit ekonomik

një nga mundësitë për ndërtimin e tij është

të qytetit. Nëpërmjet një vlerësimi paraprak,

ndarja e investimit në 2 faza.

Bashkia Kukës identifikoi tre zona potenciale në territorin e qytetin, në të cilin mund
të ndërtohet një Qendër Biznesi.

Në Fazën e Parë ndërtohet struktura e madhe e kompleksit si dhe një pjesë e njësive
tregtare dhe të sipërfaqeve të shërbimit.

Pas një pune të detajuar për përzgjedhjen

Gjithashtu në këtë Fazë përfshihet edhe

e zonës ku do të ndërtohet tregu industrial,

ndërtimi i sipërfaqes së parkimit të komplek-

përpunimit grafik të saj dhe llogaritjes së

sit, si dhe të rrugës së lidhjes me Tregun Bu-

kostove të ndërtimit u përcaktua skema e

jqësor. Në varësi të eficencës së shfrytëzimit

financimit dhe administrimit. Për këtë u dha-

të njësive të tregtare të vëna në funksionim,

në tre opsione:

do të përcaktohet gjithashtu edhe kërkesa

1. Bashkia e administron vetë Qendrën
së Biznesit (duke përfshirë këtu edhe
financimin e plotë të ndërtimit të tij)
2. Tregu financohet dhe administrohet
në bashkëpunim me sektorin privat
50% -50%
3. Tregu jepet me konçension në sektorin privat
Duke vlerësuar këto dinamika, nëse nuk
sigurohet një financim nëpërmjet një
burimi të tretë të mundshëm (grand nga
qeveria qendrore, donacion, etj), opsioni
më i mundshëm në rastin e studiuar është
ndërtimi dhe administrimi i saj nëpërmjet

reale për ambiente shtese tregtimi në të ardhmen. Kjo Fazë përfshin tre vitet e para të
përdorimit, duke shërbyer në të njëjtën kohë
edhe për konsolidimin e skemës së menaxhimit të saj.
Faza e Dytë, konsiston në dendësimin e
qendrës sipas skemës funksionale të propozuar, duke arritur kështu kapacitetin e plotë
të tij. Kjo fazë nuk ka kohëzgjatje fikse, ajo
në fakt është edhe forma finale e propozuar
e funksionimit.
Një indikator i suksesit të këtij propozimi dhe
iniciativë për ndërtimin e qendrës do të jetë
kërkesa për zgjerimin e kapacitetit të tregut
pas 5 vitesh të vënies së tij në përdorim.

konçensionit me sektorin privat.
Ndërtimi i kompleksit të qendrës së

Iniciativa është konceptuar si një nga

biznesit:

produktet e Programit të USAID për Qever-

Të tre opsionet e përmendura më sipër mund

isjen Vendore.
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Bashkia Korçë
Programi i Partneritetit Publik-Privat (Ppp)
Për Strehimin Social Dhe Përmirësimin E Lagjeve
Objektivi kryesor i këtij projekti është
përmirësimi i menaxhimit të pronave vendore
dhe tërheqja e investimeve nga sektori privat
me konkurrencë dhe transparencë për të
rindërtuat tokat urbane pak të përdorura për
të ofruar strehim dhe shërbimet përkatëse
për komunitetin. Projekti i përfunduar do të
ofrojë strehim me çmim tregu për 75-80%
të apartamenteve dhe strehim social për
20-25%. Ky projekt përfshin hapësirë për
tregti apo dhënie me qira, zona të hapura,
parking dhe përmirësime të nevojshme të
infrastrukturës publike. Projekti po zhvillohet
në partneritet me Institutin e Kërkimeve Urbane (IKU) në kuadrin e projektit të USAID
për qeverisjen vendore (LGPA)

Përfitime për Bashkinë e Korçës
Ky projekt do të ndikojë në përmirësimin e
menaxhimit të pronave duke i mundësuar
baskisë të përdorë në mënyrë strategjike
pronat e saj për të krijuar të ardhurat e
nevojshme dhe për të ulur koston e ofrimit
të shërbimeve më të mira publike.
Komuniteti përfiton nga proceset. Komuniteti
përfshihet në procesin e hartimit të projektit
dhe përzgjedhjen e ndërtuesit. Ai do të marrë shpërblimin e përkushtimit të pushtetit
vendor për të menaxhuar më mirë pronat
publike për përmirësimin e shërbimeve. Një
numër i konsiderueshëm i familjeve të pastreha përfitojnë.

Sektori privat do të përfitojë nga mundësia
për të konkurruar në proces të drejtë dhe
transparent për të drejtën e ndërtimit të një
projekti madhor me përdorime të ndryshme
në një qytet të rëndësishëm. Sigurisht do të
realizojë një fitim të drejtë si rezultat i përfshirjes në projekt.
Problemet e hasura dhe të kapërcyera
Kuadri ligjor: Partneriteti Publik Privat është
një koncept i ri në Shqipëri dhe kjo është
përvoja e parë. Nuk është i qartë kuadri ligjor dhe rruga që duhet ndjekur.
Çështjet e pronës: Një problem përcaktimi i
statusit të pronës. Pronësia e asetit i ka kaluar Bashkisë nga qeveria qendrore po nuk
ka mbaruar procesi i regjistrimit për shkak
të mospërputhjes së kufijve të zonës. IKU
ndërhyri për ta kapërcyer këtë pengesë.
Çështje të kontratës së partneritetit publikprivat: IKU kontribuoi dhe organizoi takime
në ministritë përkatëse për të nxjerrë Udhëzimin “Metoda orientuese të llogaritjes
së sipërfaqes së apartamenteve për qëllime
shitjeje të tokës së pajisur me infrastrukturë”,
i nevojshëm për bazën ligjore në llogaritjen e
shkëmbimit.
Nevoja për ripërpunimin e të dhënave:
Vështirësi u hasën gjatë analizës financiare
dhe inxhinierike në lidhje me mbledhjen e
të dhënave. Të dhënat duhet të përditësoheshin.

Këto vështirësi u kapërcyen në sajë të punës së përbashkët të Institutit të kërkimeve
Urbane dhe baskisë së Korçës. Përpjekjet e
tyre u motivuan nga perspektiva e suksesit
në një përvojë të re që ka mundësinë të jetë
i suksesshëm në lidhjen e sektorit publik e
privat.
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Zbatimi i Planit Rregullator Urban me anë të nxitjes
së Zhvillimit të Zonës së Parkut në Bashkinë Fier
Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte të vlerësoheshin
mundësitë për zhvillimin e zonës së parkut si një
prodhues i të ardhurave ekonomike për qytetit
nëpërmjet një përqasjeje të partneritetit publik-privat.
Bashkia nuk ka kapacitetet financiare dhe teknike për
të shndërruar zonën në bazë të propozimit të planit
rregullator. Partneriteti publik-privat u konsiderua si një
alternativë e mundshme për zbatimin e propozimit.
Arritje të rëndësishme: Fieri miratoi Strategjinë e Zhvillimit të Qytetit dhe Planin Rregullator Urban në vitin
2007 si mjete të rëndësishme për drejtimin e zhvillimit
të qytetit. Por në procesin e zbatimit të dy dokumentet kanë nevojë për mjete specifike. Studimi i fizibilitetit
për Kthesën e Patosit (e njohur ndryshe edhe si zona
e parkut) dhe Informacioni i Projektit (i njohur ndryshe
edhe si plani zhvillimor urban për zonën) plotësuan
këto nevoja. Bashkia e Fierit luajti një rol qendror
në drejtimin e procesit për përgatitjen e studimit të
fizibilitetit dhe planit rregullator urban me anë të një
procesi të gjerë pjesëmarrjeje. Që nga fillim i projektit
u ngrit një grup pune pranë bashkisë. Grupi i punës
ka qenë mjaft aktiv në të gjitha fazat e studimit. Kjo i
ka dhënë bashkisë autorësinë e të gjithë projektit si
dhe ka krijuar besimin tek investitorët dhe banorët e
zonës në vendimet e marra për zhvillimin e zonës.
U zhvilluan dy alternativa projekti, të bazuara në
analizën e kërkesës dhe rekomandimet që lidhen me
projektin e zonës së parkut. Ndryshimi kryesor në alternativat e projektit lidhet me zhvillimin e zonës.
Në propozimin e parë, terminali ka hapësirë të organizuar për nisjet dhe mbërritjet, për parking autobusësh dhe makinash, për shërbime, etj. Ndërtesa
e terminalit parashikohet si një ndërtim i vogël dhe i
lehtë ku janë të përqendruara funksionet kryesore të
terminalit.
Në propozimin e dytë, është ndërtesa ajo që i jep
formë terminalit, duke ndjekur idenë e paraqitur në
projektin e zonës së parkut. Parashikohet të realizohen më shumë funksione dhe shërbime në zonën e
terminalit duke tërhequr më shumë investitorë dhe
duke e shndërruar zonën në një qendër shumë-funksionale për qytetin.
Të dy alternativat e projektit propozojnë një zhvillim të
ndarë në faza për zonën. Analiza financiare u bazua

në metodën kosto-fitim për vlerësimin e investimeve
duke pasur parasysh Vlerën Aktuale Neto. Analiza
kosto-fitim mbulon një periudhë pesëvjeçare dhe
merr parasysh nevojat e transportit të llogaritura për
qytetin. Për të dy alternativat, investimet rezultojnë
me fitim, por investimi kapital fillestar duket se është
i konsiderueshëm dhe investitorët duhet ta mbulojnë
atë ose me anë të huave ose me mënyra të tjera
financiare.
Përveç investimeve kapitale, janë llogaritur edhe kosto të tjera për funksionimin dhe mirëmbajtjen. Investimet në infrastrukturë janë llogaritur si investime
të kryera nga bashkia gjatë pesëvjeçarit të zhvillimit
të zonës si dhe janë marrë parasysh edhe ndikimet
e tyre në buxhetin vendor. Në të dy skenarët, funksionimi dhe administrimi i terminalit të autobusëve
bëhet nga investitori. Në analizat e fizibilitetit jepen
konsiderata dhe mendime të përgjithshme edhe për
skemat e menaxhimit të terminalit, mbledhjes së
fondeve si dhe rreziqet.
Investimi fillestar për terminalin e autobusëve është i
konsiderueshëm. Bashkia, sipas skemës së propozuar dhe të diskutuar të partneritetit, duhet të gjejë
fonde të mëdha për përmirësimin e infrastrukturës
në këtë zonë. Pra duhet të garantojë investimin për
terminalin e autobusëve duke gjetur mënyra për të
promovuar propozimin e terminalit të autobusëve
tek investitorë privatë. Ky proces tashmë ka filluar.
Në bashkëpunim me Bashkinë e Fierit është përgatitur një plan veprimi për të nxitur zhvillimin e zonës
dhe për tërheqjen e investitorëve. Grupi i punës ka
hartuar një kuadër të marrëveshjes ligjore për partneritetin publik-privat që duhet të shtjellohet edhe
më tej kur të përzgjidhet investitori për terminalin e
autobusëve.
Problemet e ndeshura dhe të kapërcyera
Kuadri ligjor për partneritetet publik-privat në nivel
vendor është ende i varfër dhe i pashtjelluar mirë.
Gjithsesi, në bazë të sistemeve aktuale ligjore, bashkia është në gjendje të përgatisë një draft të parë të
kontratës së partneritetit, që mund të plotësohet më
tej dhe të përditësohet kur të përzgjidhet investitori.
Pjesa më e madhe e pronarëve të tokës si dhe disa
investitorë të mundshëm vendorë kanë dëshirë të

parcela (dhe ky është rasti edhe për zonën ku parashikohet të ndërtohet terminali i autobusëve) ekzistojnë
disa pronarë për të njëjtën copë toke dhe kjo e bën
zbatimin e projektit edhe më të vështirë. Për të kapërcyer këtë problem, grupi i punës diskutoi me drejtorinë e çështjeve ligjore dhe juridike pranë bashkisë e
me disa juristë të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme dhe u arrit në një vendim të përbashkët
për të njohur dokumentin e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për studimin e fizibilitetit dhe për
vlerësimin e kostos dhe fitimit për investimet në terminalin e autobusëve.
Ky lloj projekti është një risi. Realizimi i tij i shërben komunitetit ndaj bashkia po ndjek rrugë të reja siç është
Partneriteti Publik Privat për zbatimin e suksesshëm.
Në këtë nismë madhore Bashkia Fier mbështetet nga
programi LGPA USAID.

Për një Qeverisje të mirë Vendore

ndërtojnë dhe të zhvillojnë zonën, por ata nuk janë
të predispozuar për të investuar në terminalin e autobusëve. Për këtë arsye, plani rregullator urban për
zhvillimin e zonës u përgatit me anë të një procesi
me pjesëmarrje të gjerë me banorët e zonës dhe
investitorët e interesuar në zonë si dhe vëmendje
e veçantë iu dha integrimit brenda terminalit të autobusëve të funksioneve të tjera që krijojnë interes
për investime.
Ka ende paqartësi të konsiderueshme për pronësinë e tokës dhe të ndërtesave në disa parcela të
zonës së parkut. Kjo është për shkak të procesit të
privatizimit të ndërmarrjeve shtetërore, ndërtesave
që u ndanë mes pak njerëzve. Disa prej tyre e kanë
shitur tashmë pronën tek pronarët e tokës (sepse
toka iu kthye ish-pronarit) dhe disa prej tyre nuk e
kanë shitur ende objektin. Për këtë arsye, në disa

Financimi i një segmenti të unazës së qytetit me anë
të huasë tregtare në Bashkinë e Fushë Krujës
Kryetari i Bashkisë së Fushë Krujës, zoti Ismet Mavriqi prezantoi në konferencë veprimtaritë e kryera
“për financimin e një segmenti të unazës së qytetit
me anë të huasë tregtare”. Ky projekt u mundësua me asistencën teknike të programit të USAID
për qeverisjen vendore. Zhvillimi i fortë ekonomik i
bashkisë nxori në pah nevojën për ndërtimin e kësaj
rruge.

së interesit të bankave private, përpilimit të informacionit të nevojshëm për bankat e interesuara,
negocimit të ofertave teknike dhe financiare me
bankat, përzgjedhjes së ofertës më të mirë, miratimit në Këshillin Bashkiak, miratimit nga Ministria
e Financave dhe përfundimisht firmosja e huasë
me bankën tregtare dhe disbursimi i fondeve për
bashkinë.

Rruga e re shmang trafikun brenda qytetit dhe do
të devijojë automjetet e tonazhit të rëndë që kalojnë
në qendër të qytetit duke ndotur mjedisin e rrezikuar
jetën e banorëve. Ndërtimi i Unazës së qytetit do të
arrijë disa objektiva për komunitetin dhe bashkinë,
përfshirë rritjen ekonomike, përmirësimin e sigurisë
rrugore, uljen e ndotjes dhe përmirësimin e menaxhimit të trafikut.

Stafi teknik i bashkisë u tregua më se i përgjegjshëm
në realizimin e kësaj kontrate kredie. Duke qenë
se kjo hua nënkupton një investim që kryhet këtë
vit dhe do të paguhet në vitet e ardhshme, përtej
mandatit të kryetarit aktualtë baskisë, u negociua dhe ra dakord me bankën e përzgjedhur që
mënyra e shlyerjes së huasë të bënte të mundur
që pjesa më e madhe e kredisë të paguhet brenda
dy viteve të parë (për aq sa zgjat edhe mandati i
kryetarit aktual).

Problemet e hasura dhe kapërcimi i tyre
Koha nga identifikimi i nevojës financiare deri në
firmosjen e kontratës së huasë zgjati 1 vit, vetëm
për procesin e realizimit të huasë u deshën rreth 5
muaj. Kjo procedurë nënkupton realizimin e përllogaritjes së kufijve ligjorë të borxhit vendor, të sasisë
maksimale të lejueshme të shërbimit vjetor të huasë
që mund të merret, hapjes së procesit të thithjes

Diskutimi i kësaj huaje në Këshillin Bashkiak ishte
i hapur për publikun, në mbledhje morën pjesë
pothuajse të gjithë anëtarët e këshillit dhe pas diskutimeve shumë objektive financimi i unazës veriore me anë të huasë tregtare u miratua në mënyrë
unanime nga të gjithë anëtarët.
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Asosacioni i Komunave të Kosovës, më 8
shtator 2009 organizoi “Konferencën Rajonale mbi Reformën e Qeverisjes Lokale”
që u zhvillua në Prishtinë ku u trajtuan këto
fusha:
1. Shërbimet publike
2. Planifikimi urban
3. Transparenca komunale.

-

Për të tre këto probleme u përqendrua
vëmendja në situatën ligjore si dhe për
gjendjen e ecurisë së rolit të qeverisjes
vendore në administrimin e tyre në Kosovë
dhe shtetet pjesëmarrëse në konferencë,
Slloveni, Maqedoni e Shqipëri.
Konferenca u hap nga z. Sazan Ibrahimi
(Drejtor Ekzekutiv i AAK dhe u përshëndet nga z. Sadri Ferati, Ministër i MAPL
të Kosovës dhe Znj. Wilma Theuws, Drejtore e Departamentit të Demokratizimit,
në Misionin e OSBE të Kosovës. Një tablo
të përmbledhur mbi situatën në Evropën
Jug-lindore në lidhje me shërbimet publike, planifikimin e territorit dhe transparencën komunale, mbi bazën e një studimi
dhe testimeve të realizuara në shumicën
e shteteve të rajonit prezantoi z. Kelmend
Zajazi, drejtor i NALAS.
Sipas fushave të lartpërmendura u referuan këto probleme në konferencë:
- Pastrimi dhe grumbullimi i mbeturinave urbane deri tani (qershor 2009)
janë administruar nga ZRRUM (Zyra
e Rregullimit për Ujë dhe Mbeturina).
Pas kësaj periudhe komunat do të
jenë plotësisht përgjegjëse për këtë
shërbim. Në këto kushte Assosacioni i Komunave të Kosovës (AKK) ka
paraqitur opsionet e veta për mënyrën

-

-

se si duhet të rregullohet plotësimi
i këtij shërbimi nga ana e komunave
si në mënyrën e organizimit e deri në
probleme të fushës së financimit të
shërbimit.
Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm
dhe kanalizimet aktualisht kryhet nga
Ndërmarrje Publike në nivel rajonal të
cilat operojnë me statusin e Shoqërive
Tregtare ku pronar është pushteti
qendror. Ka edhe raste të ndërmarrjes publike në përgjegjësi të komunës
apo komunave ku ato e ushtrojnë aktivitetin. Komunat janë aksionerë dhe
veprohet sipas ligjit përkatës. Synohet
të konkretizohen angazhimet e komunave.
Në fushën e transportit urban komunat kanë përgjegjësinë që e realizojnë
me ndërmarrje të veta ose në partneritet me sektorin privat. Ka kërkesa që
ky shërbim, pa eliminuar rolin e komunave, të administrohet nga një operator i vetëm në shkallë vendi.
Planifikimi i territorit edhe në Kosovë
funksionon mbi bazën e ligjeve që disiplinojnë ushtrimin e këtij shërbimi.
Megjithatë vëmendja u përqendrua në
ndërtimet informale për të cilat synohet disiplinimi dhe eliminimi i tyre.

Problem i veçantë që tërhoqi vëmendjen e konferencës ishte transparenca në
qeverisje. Aktualisht përdoren kudo forma
të informimit të publikut me publikimin e
vendimeve, mbledhjet e hapura të organeve etj. Megjithatë u theksua nevoja për
një shtrirje më të gjerë të mënyrave të komunikimit me komunitetin dhe grupet e
interesit në veçanti në fazën e vendimmarrjes, pa përjashtuar edhe fazën e zbatimit

Në konferencë u prezantuan arritjet në
problemet e mësipërme në Slloveni,
Maqedoni dhe Shqipëri. Në përgjithësi
rezulton se kudo punohet mbi bazën e
standardeve të përcaktuara në Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore me synim
zbatimin e parimit të subsidiaritetit për
shërbime sa më pranë banorëve, por stadi
në të cilën është arritur lidhet me situatën
dhe specifikat e secilit vend. Ndërkohë u
evidentua sidomos nevoja e plotësimit të
disa mungesave që vihen re në lidhje me
administrimin e pronave nga ana e njësive
të qeverisjes vendore dhe mbështetjes
financiare për mbulimin e funksioneve të
transferuara me ligj në pushtetin vendor.

b. Për shërbimet publike.
- Shtrirja sa më gjerë e përgjegjësive
dhe kompetencave në njësitë e qeverisjes vendore.
- Kompletimi i domosdoshëm i komponentëve që do të mundësojnë ushtrimin e rolit të organeve të qeverisjes
vendore në funksionet e transferuara në nivel vendor. Kjo sidomos në
drejtim të transferimit të pronave dhe
mbulimit në nivel sa më të drejtë me
mjete të nevojshme financiare sipas
legjislacionit në secilin vend.
- Fleksibiliteti në mënyrën e administrimit të shërbimeve si me ndërmarrje të varësisë nga komunat e veçanta,
me bashkëpunim ndër komunal dhe
sidomos ne aplikimin sa më gjerë të
partneritetit publik privat.
c. Mbi Transparencën.
- Pjesëmarrjen e qytetareve në vendimmarrje, nëpërmjet krijimit të qendrave
-

Konferenca evidentoi disa rekomandime si:
a. Në fushën e Planifikimit Urban:
- Progresi më i shpejtë që duhet arritur,
në transferimin e kompetencave në
planifikimin hapësinor dhe urban nga
niveli qendror në atë lokal, për të garantuar decentralizim sa më korrekt të
këtij funksioni.
- Pjesëmarrje e qytetarëve në vendimmarrje, në proceset fillestare të hartimit
e miratimit apo monitorimit të planeve
të ndryshme të zbatimit.
- Miratimi, plotësimi dhe ndryshimi i planeve të bëhet pas një procedure të
gjatë konsultimesh.
- Intensifikimi i informacionit dhe
teknologjisë së komunikimit.

-

-

-

Pjesëmarrje në Veprimtari Ndërkombëtare

të vendimeve. Në mënyrë të veçantë mjaft
nga pjesëmarrësit evidentuan nevojën e
përdorimit më intensiv dhe më të organizuar të mjeteve informatike gjë që do të
lehtësonte mjaft në drejtim të njohjes me
praktikat ë të mira dhe përhapjes së tyre.

të informacionit.
Krijimin e një mekanizmi portal qendror brenda qeverisë për bazat e të
dhënave për “one-stop shop” nga bizneset dhe qytetaret.
Krijimi i një webi kombëtar transparent
që të mund të përdoret nga biznesi
në nivelet e qeverisjes qendrore dhe
lokale.
Krijimi i një mjedisi rregullator e ligjor
të nevojshëm për të zvogëluar çrregullimet dhe për të përmirësuar procedurat.
Hartimi i strategjive kombëtare nga ana
e qeverisjeve të shteteve pjesëmarrëse duke referuar sipas praktikave të
BE-së dhe vendeve fqinje.
Zyher Beci
Eva Dauti
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Më datë 30.09.2009 në abjentet e shoqatëes
së bashkive, me mbështetjen e Fondacionit
`Hanns Seidel`, u mbajt takimi i dytë i këtij viti
i forumit të juristëve të bashkive. Qëllimi i këtij
takimi ishte:
 Njohja e jursitëve me botimin e fundit të
SH.B.SH, manualin mbi parandalimin e
konfliktit të interesave në pushtetin vendor.
 Diskutim i listës së akteve të botuara në
Fletoret Zyrtare për periudhën e fundit
dy - tre mujore (që prekin njësitë vendore), duke bërë një diskutim të shkurter mbi to;
 Çështjet thelbësore që janë përzgjedhur për t’u shtruar gjërësisht janë: Ligji
nr. 10119, datë 23.4.2009 mbi “Planifikimin e Territorit” dhe ligjin nr.10112,
datë 09.04.2009 për “Administrimin e
bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit”
Takimi u hap nga drejtori ekzekutiv i SH.B.SH,
i cili bëri një prezantim për qëllimin e misionin
e forumit të juristëve dhe çfarë mund të arrihet
nëpërmjet këtij forumi. Më tej sipas programit
Olsi Çoku, jurst i SHBSH-së prezantoi manualin mbi parandalimin e konfliktit të interesave
si dhe aktet e fundit ligjore ( ligje, VKM, dhe
akte të tjera) të miratuara së fundmi në fushën
e veprimtarisë së pushtetit vendor. Diskutimi
ishte i gjërë për secilin akt në veçanti.
Më tej dy prej këtyre ligjeve kryesore u trajtuan
në prezantime të veçanta. Ligji i ri mbi planifikimin e territorit u prezantua nga ekspertja e
urbanistikës pranë SHBSH, zj. Franka Paloka,
e cila shtjelloi pikat kryesore të ligjit dhe evidentoi ndryshimet krahasuar me ligjin e vjetër
mbi Urbanistikën.
Ligji i dytë, “Administrimi i Bashkëpronësisë
në Ndërtesat e Banimit” u prezantua nga
zëvendëskryetarja e Bashkisë Fier, zj. Eriselda
Çobo. Zj. Çobo trajtoi ligjin në përgjithësi dhe
paraqiti një vështrim të përgjithshëm mbi qyte-

tin e Fierit dhe si po aplikohet ky ligj.
Në fund të takimit u përmblodhën disa konkluzione dhe rekomandime që po i rendisim:
1. Mes të pranishëmve u ra dakord që
forumi i juristëve duhet të mbildhet të
paktën 3 herë në vit.
2. Të krijohet një rrjet i veçantë komunikimi
mes juristëve të bashkive për të diskutuar problemet e përditshme dhe për të
ofruar zgjidhje e sugjerime për to.
3. Të parashikohet një strukturë e veçantë
planifikimi pranë bashkive për të plotësuar ligjin e planifikimit të territorit.
4. Të hartohen dhe miratohen sa më
shpejt rregulloret model të planifikimit si
akte nënligjore që plotësojnë këtë ligj.
Pushteti vendor duhet të ketë rol aktiv
në këtë proçes në hartimin e planeve,
rregulloreve dhe udhëzuesve.
5. Të shtohet komunikimi mes bashkive
dhe komunitetit në momentet e miratimit të lejeve të zhvillimit.
6. Ligji i ri i Planifikimit të territorit duhet të
prashikojë në rregulloret që do të miratohen në të ardhmen, dhe studimet pjesore të territorit.
7. Në ligjin për “Administrimin e Bashkëpronësisë në Ndërtesat e Banimit”,
duhet dhënë koha e nevojshme për
njohjen dhe zbatimin e tij.
8. Të bëhet nje fushatë e gjërë promocionale nga organet e pushtetit, qëndror
dhe vendor për njohjen e këtij ligji, me
qëllim sensibilizimin e qytetarëve.
9. Të organizohen nga bashkitë asambletë
e banorëve të godinave për të siguruar
zbatueshmërinë e ligjit.
10.Të parashikohet në VKM-të përkatëse
dhe kundërvajtjet administrative për
banorët dhe asambletë e banorëve qe
nuk zbatojnë dispozitat e këtij ligji.

Korresp. i Redaksisë

Përvojë 10 vjeçare në qeverisjen vendore
Më ka pëlqyer gjatë këtyre 10 viteve të
shikoj nga afër zhvillimet vendore, të ndihmoj ata udhëheqës lokalë që i transformojnë
vizionet në realitete, pengesat në novacione,
komunitete që me lidërshipin e duhur kanë
transformuar situatat problematike tipike
shqiptare, në ngjarje të suksesshme.

viteve 90’ punonjës të kualifikuar të administratës lokale kishin vështirësi për të prezantuar veten, të ndrojtur e pa eksperienca në
komunikim, ndërsa tani ata janë ekspertë,
jo vetëm prezantohen shumë mirë, po kanë
plot arritje në CV-të tyre, e të shikosh ndryshime të tilla pozitive të jep kënaqësi.

Unë kam punuar në fushën e decentralizimit
që në fund të viteve 90’, atëherë kur konceptet e pushtetit vendor sapo kishin filluar
të merrnin formë, dhe mbuloja këtë sektor
në Programin e Zhvillimit të Kombeve te
Bashkuara ku punoja si Oficere Programi,
deri në vitin 1999.

Veçanërisht puna me komunitetet është
shumë interesante; komunitetet janë si organet njerëzore, ato rriten e ndryshojnë. Por
ne, si anëtarë komuniteti apo si të tretë që
asistojmë në proceset e zhvillimit, mund të
vendosim për natyrën e rritjes, për cilësinë
dhe karakterin e rritjes, për si duhet të ndodhë ajo e ku do jetë ky komunitet në të ardhmen. Kam vlerësuar gjatë këtyre viteve interesat e thjeshta e të sinqerta të anëtarëve
të komuniteteve me të cilët kam punuar,
drejtuesit e angazhuar, liderat që drejtojnë
me zëmër, stafin e bashkive e komunave,
që kanë punuar bashkë për komunitet e
tyre, për t’i bërë ato vende që të meritojnë
dashurinë e tyre.

Pavarësisht formimit tim profesional (inxhiniere elektronike), unë kam parapëlqyer
punën me njerëz karshi asaj me kompjuter,
qoftë hard apo software. Kohët që jetojmë
bëjnë që me anë të lidhjeve elektronike të
lidhemi me gjithë botën, po kjo nuk e bën
botën një komunitet, me njerëz që ndajnë të
njëjtat të drejta e detyrime, që rrojnë pranë
njeri tjetrit e vendosin së bashku për të ardhmen e tyre. Unë kam punuar e jam ndjerë
me punonjësit e bashkive, të cilët i përgëzoj për arritjet që kanë pasur, si në fushën e
shërbimeve që ata realizojnë, ashtu edhe në
aspektin profesional. Më kujtohet, në fund të

Ndjej kënaqësi kur punoj me drejtues të
bashkive e komunave, të cilët drejtojnë me
vizion, bindje dhe kurajë; Shqipëria është një
vend ende i varfër me shërbime, dhe duhet
shumë për të arritur nivele të krahasueshme
me vendet fqinje, po unë kam parë sesi
drejtues të suksesshëm, me gjithë burimet e
kufizuara i kanë drejtuar njerëzit drejt zgjedhjeve më të mira për ata, dhe kontribuojnë
sot e përditë që gjëra të bukura e të mira të
ndodhin në komunitetet e tyre.
Më vjen mirë që më pyetët e më dhatë
mundësi të shpreh konsideratat për njerëzit
me të cilët kam punuar e që do vazhdojnë
të jenë bashkëpunëtore e miqtë e mi më të
mirë!
Zana Vokopola
Drejtore Ekzekutive e IKU
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PRAKTIKAT MË TË MIRA
TË QEVERISJES VENDORE
Ky botim do të lehtësojë përhapjen e
praktikave më të mira të vëna në zbatim
në bashkitë shqiptare për njësitë e tjera
të pushtetit vendor në të gjithë vendin.
Rastet studimore të prezantuara në këtë
botim mund të përdoren nga baskitë e
tjera për të zbatuar të njëjtat teknika në
territoret e tyre. Për më tepër njohuri
drejtohuni Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë ose faqes në Internet të saj
www.aam-al.com

MANUAL MBI PARANDALIMIN
E KONFLIKTIT TË INTERESAVE
NË PUSHTETIN VENDOR
Manuali mbi parandalimin e konfliktit të interesave në pushtetin vendor është një instrument
pune për çdo zyrtar dhe institucion publik vendor
që ka për detyrë dhe duhet të parandalojë
me efektivitet konfliktin e interesave. Ai është
gjithashtu një instrument trajnimi për trajnerë të
specializuar për të njëjtin qëllim. Manuali i shërben çdo qytetari dhe çdo subjekti tjetër jopublik
për të kuptuar konfliktin e interesave, në mënyrë
që të aftësohet për të mbrojtur interesat e tij
apo interesin publik nga veprimet e zyrtarëve të
pandërgjegjshëm.

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

