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Mjedisi dhe Pushteti 
Vendor

• Mjedis i pastër në shërbim  
   të qytetarëve të Shkodrës 

• Letër Bashkive për  
   mjedisin

• Trajtimi i mjedisit tashmë 
   është bërë domosdoshmëri

• Thirrje për projekte mjedisore

Projekte për Pushtetin 
Vendor

• Integrimi urban  i ndërtimeve 
   informale

• Për administrimin e 
   problemeve të strehimit nga 
   ana e bashkive

• Bashkimi Evropian mbështet 
   Njësitë e Pushtetit Vendor 
   nëpërmjet përmirësimit të 
   kapaciteteve të administratës 
   vendore për liçensime

Të rejat dhe veprimtaritë e 
SHBSH-së

• Transferimi i ujësjellësve 
   pranë qeverisjes vendore – 
   probleme e sugjerime

Ligje dhe akte nënligjore
Janar-Korrik 2008

Përvoja nga Bashkitë

Intervistë me Kryetarin e 
Bashkisë Berat z. Fadil Nasufi

Mjedis i pastër në shërbim të 
qytetarëve të Shkodrës

Bashkia 
e Shkodrës 
vendos 
të merret 
seriozisht 
me pastrimin 
e qytetit. 
Pamja jo aq 
komode dhe 
bashkëkohore 
e kryeqendrës 
së veriut përsa 
i përket pastrimit të rrugëve dhe shesheve 
si dhe problemet e shumta me trafikun të 
shkaktuara nga shpërndarja e kazanëve 
të mbeturinave, ka nxitur bashkiakët që 
të hartojnë një strategji të re. Për model 
është marrë një projekt zviceran, i cili në 
kushtet aktuale të qytetit verior duket 
shumë më frytdhënës se projektet e 
deritanishme. 

Një grup specialistësh të 
Intercooperation (Fondi Zvicerian i 
Zhvillimit dhe i Bashkëpunimit), kanë 
dhënë një kontribut të jashtzakonshëm 
në  Bashkinë e Shkodrës për riorganizimin 
e punës për pastrimin e këtij qyteti. 
Ndërkohë që mësohet, se për herë të 
parë, është përcaktuar dhe harta për 
vendosjen e kazanëve të mbeturinave. 
Aktualisht, kazanët e mbeturinave gjenden 
në rrugët kryesore, para prefekturës, në 
kryqëzime etj, duke u kthyer në problem 
serioz për trafikun. Pikërisht ky realitet ka 
bërë që bashkia të studiojë vendosjen 
e tyre. Si fillim, Bashkia e Shkodrës ka 
marrë vendim që qyteti të pastrohet nga 

dy firma dhe 
jo nga një e 
vetme, siç 
ka qenë bërë 
gjer tani. Kjo 
për të nxitur 
konkurrencën 
mes tyre, 
me qëllim 
që shërbimi 
të jetë në 
standardet 

që kërkohen. Po kështu është shkurtuar 
edhe koha e aktivitetit të firmave fituese 
nga 5 vjet që ka qenë deri tani, ajo do të 
ulet në 2 vite.

Specialistët e Bashkisë së 
Shkodrës   janë  treguar të vëmendshëm 
për hartimin e kontratës me firmat fituese  
të shërbimit të  pastrimit. “Kësaj here do 
të përcaktohen qartë detyrimet e firmave. 
Bashkia do të ketë të drejtë kontrolli mbi 
aktivitetin e dy firmave të pastrimit të 
qytetit, madje dhe të drejtë sanksionesh 
ndaj tyre, në rast të moszbatimit të 
kontratës”, - sqaron kreu i Bashkisë së 
Shkodrës, zoti Lorenc Luka. 

Përveçse këtij fakti, bashkiakët kanë 
përcaktuar dhe koston reale të pastrimit 
për çdo familje. Është parashikuar që 
numri i kazanëve që do të shpërndahen 
në territorin e qytetit të Shkodrës të arrijë 
në 600 të tillë. Kryesisht, ato do të jenë 
të vendosur në hyrje të akseve rrugore, 
ose në segemente dytësore të cilat jo 
vetëm që nuk do të shëmtojnë imazhin e 
rrugëve të qytetit me praninë e tyre, por që 
njëkohësisht do të jenë më afër qytetarëve.

Korresp. i Shkodrës
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Ambasada e Mbretërisë
së Vendeve të Ulta 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË SHOQATA E BASHKIVE TË 
SHQIPËRISË

ALBANIA

Lënda:  Kërkesë  për Informacion – Programi i Hot Spoteve

Drejtuar:  Kryetarit të Bashkisë 
  
UNDP Shqipëri nëpërmjet Projektit Identifikimi dhe Prioritizimi i Hot Spoteve në Shqipëri është duke 
krijuar një inventar të plotë të Pikave të nxehta mjedisore të Shqipërisë. Financimi për këtë projekt është 
siguruar nga Ambasada e Mbretërisë së Hollandës në Tiranë. 
Ky inventar do të përdoret për të krijuar një data bazë kombëtare, e cila do të përdoret për të krijuar një 
listë me të shkurtër (prioritare) të zonave të cilat kanë nevoja me urgjente për t’u pastruar. Kjo listë 
prioritare do të paraqitet tek komuniteti ndërkombëtar për mundësi financimi ose për mundësinë e 
krijimit të një programi të koordinuar pastrimi/rehabilitimi të pikave të nxehta prioritare të evidentuara.  

Në lidhje me këtë ne duam ndihmën tuaj! 

Pikat e nxehta mjedisore më të rrezikshme (si Porto Romano, Vlora, Fieri, etj) kanë tërhequr tashmë 
vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar. Megjithatë, në duam të krijojmë një listë të plotë të të gjitha 
zonave të cilat mund të paraqesin kërcënim për shëndetin dhe mjedisin në të cilin ato ndodhen, me 
qëllim që t’i sigurojmë Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave informacionin e 
duhur i cili mund të shërbejë për krijimin e një programi të përgjithshëm pastrimi për këto zona.  

Pikë e Nxehtë mjedisore konsiderohet ajo zonë/pikë e cila bie në një nga kategoritë e mëposhtme: 
• Industri të abandonuara; 
• Ndërmarrje aktive industriale të cilat grumbullojnë mbetje në mënyrë të pakontrolluar; 
• Magazina të cilat përmbajnë kimikate të pamenaxhuara dhe pa ndonjë mbrojtje specifike; 
• Miniera të shkatërruara; 
• Vend depozitime të pakontrolluara të mbetjeve urbane. 

Do të kërkonim nga ju krijimin e një liste të zonave të cilat janë nën përgjegjësinë tuaj, listë e cila të ketë 
informacionin e mëposhtëm: 

• Vendndodhjen e zonës;
• Kategoria (sipas kategorizimit të mësipërm); 
• Një përshkrim të shkurtër të problemit (tipet e ndotësve, sasitë e përafërta, zona e ndikuar,    
  ndikimet tek njerëzit, ndikimet në tokë, ujë, etj). 

Ju lutem keni parasysh që ne jemi të interesuar vetëm për pikat e nxehta mjedisore të zonës suaj. 

Projekti do të realizojë nje analizë më të detajuar të ndikimit në mjedis për secilën zonë të identifikuar, 
duke përdorur specialistë të fushës. Ky informacion do të futet më pas në data bazë të krijuar në 
Agjencinë e Mjedisit dhe të Pyjeve për të formuar bazën për vendosjen e përparësive dhe për veprimet 
konkrete të pastrimit dhe rehabilitimit. 

Lutemi dërgoni informacionin Tuaj brenda muajit Korrik 2008.

Listat mund të dërgohen pranë SHBSH-së me email: aam@albmail.com 
ose me postë në adresën: SHBSH, Rruga Ismail Qemali, Pallati Fratarit, nr. 27, Tiranë.

MMPAU
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Shënim i SHBSH-së
Në përgjigje të kësaj letre shumë bashki kanë filluar të dërgojnë pikat e nxehta mjedisore të 

zonës së tyre. Duke u mbledhur të dhënat nga të gjitha bashkitë do të hartohet një bazë të dhënash 
e cila do të shbejë për të njohur gjendjen reale dhe për të zhvilluar projekte për përmirvsimin dhe 
rehabilitimin e gjendjes në të ardhmen. 

Do të përshëndesim bashkitë e Krumës, Fushë Arrëzit, Lezhës, Laçit, Krujës, Fushë Krujës, 
Beratit që i janë përgjigjur me përparësi kësaj kërkese. Inkurajojmë bashkitë e tjera të bashkohen në 
këtë veprimtari të dobishme për komunitetet e tyre.

Po pëmendim disa pika të nxehta që dëmtojnë mjedisin sipas të dhënave nga bashkitë :
Në përgjithësi përmendin të tërë mungesën e shesheve të përpunimit të mbeturinave

Krujë
•  Djegia e gropave të gëlqeres

Fushë Arrëz
•  Dampa e Fabrikes së Pasurimit të Bakrit me mijra m3 grumbullime sterile rrezikojnë shëndetin 

e qytetarëve, shirat bartin sasi piriti në lumin Fan duke dëmtuar florën e faunën pranë tij.
•  Minierë e braktisur përbën rrezik për banorët e fshatit për shkak të shembjeve

Laç
•  Ish uzina e superfosfatit, mbetjet kimike të saj,
•	 Ish fabrikat e tjera në shkatërrim si e letrës, 

kuarcit,
Krumë

•  Minierë e shkatërruar, bakri ndikon në jetën e 
komunitetit me mbetjet në sipërfaqe
Berat

•  Territori i ish uzinës së baterive,
•  Ish kombinati i tekstileve,
•  Shesh depozitimi i mbeturinave ne Orizaj, 

hyrje e Beratit, 100 m pranë lumit Osum
•  Fabrika e lëkurëve
•  Zona përgjatë lumit Osum Uznove-Zagorë-Zhavorishtë

Ç ështjet dhe problemet e 
mjedisit po kalojnë gjithnjë e 

më tepër nga në niveli akademik e abstrakt 
në probleme të prekshme dhe të ndjeshme 
për të gjithë, qofshin individë apo komunitete 
të caktuara. Tanimë sfidat globale po kthehen 
gjithnjë e më shumë në probleme ekonomike, 
sociale për njerëzit, çka po i shtyn ata të 
kërkojnë zgjidhje në nivele të ndryshme.

   Edhe Shqipëria nuk mund t’i shmanget 
kësaj tendence. Popullsia po bëhet gjithnjë 
e më e ndërgjegjshme për problemet e 

mjedisit ku ata jetojnë, të mjedisit nga i cili ata 
parashikojnë të nxjerrin të ardhura e të bazojnë 
jetën e tyre dhe të familjeve. Gjendja e pyjeve, 
fenomeni i erozionit, rigjenerimi i zonave të 
nxehta mjedisore, zbatimi i duhur i ligjit, gjendja 
e mjedisit në zonat urbane; rreziqet që sjellin 
për shëndetin e njerëzve, por dhe rritja e 
vazhdueshme e njohurive dhe ndërgjegjësimit 
të publikut për mjedisin vlerësohen si ndër 
çështjet parësore mjedisore në Shqipëri.

      Midis gjendjes aktuale të mjedisit dhe 
interesimit për të në nivelin e pushtetit vendor, 

Trajtimi i mjedisit tashmë është bërë 
domosdoshmëri
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duket qartë një hendek i dukshëm ndërmjet 
individëve, mjaft energjikë për të gjetur zgjidhje 
të problemeve të tyre, shpesh jo afatgjata dhe 
të qëndrueshme, dhe strukturave përgjegjëse 
dhe vendimmarrëse me mundësi të kufizuara 
(në të gjitha aspektet) për të zgjidhur 
problemet dhe shqetësimet e komunitetit.

Duke ndjekur rrjedhën e reformave të 
ndërmarra në nivel qendror dhe vendor, 
institucionet vendore po kthehen gjithnjë e më 
tepër në aktorë kryesorë të administrimit të 
burimeve natyrore. Në një sërë dokumentesh 
strategjike e planesh veprimi, autoritetet 
vendore dhe institucionet që lidhen me to 
shihen si aktorë kryesorë në realizimin në 
praktikë të këtyre planeve dhe të masave të 
parashikuara. Gjithashtu OJF-të janë bërë 
përherë e më shumë një faktor i rëndësishëm 
në përcaktimin e problemeve, në nxitjen e 
përfshirjes së tyre në programet e zhvillimit.

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), bazuar 
në përvojën e saj të gjatë në Shqipëri e në 
rajon, vlerëson se zhvillimi i vazhdueshëm i 
kapaciteteve të OJF-ve dhe institucioneve 
vendore do të sillte një sërë rezultatesh 

pozitive: mundësimin e ndërhyrjeve 
konkrete për përmirësimin e mjedisit dhe 
marrjen e masave përkatëse për mbrojtjen 
e tij; promovimin e parimeve të zhvillimit 
të qëndrueshëm, paralelisht me parimet e 
mirëqeverisjes, si dhe nxitjen e forcimin e 
lidhjeve të ndërsjella ndërmjet shoqërisë civile, 
institucioneve vendore dhe komuniteteve 
përkatëse, madje, dhe të aktorëve të tjerë në 
nivel vendor e qendror.

Praktikisht, deri më sot zbatimi i planeve 
të hartuara ka çaluar mjaft. Në shumicën 
e rasteve arsyetohet me mungesën e 
fondeve dhe të burimeve për mbështetjen 
e aktiviteteve, ndërkohë që kjo nuk është 

tërësisht e vërtetë në të gjitha rastet. Duke 
mos hequr aspak rëndësinë e mbështetjes 
financiare, vlen të theksohet se artikulimi i 
problemeve dhe ideve nga njësitë vendore 
dhe komuniteti është po aq i rëndësishëm, 
si dhe bashkëpunimi me të gjithë aktorët në 
nivel vendor, si shenjë mirëqeverisjeje dhe 
përfaqësimi.

   Në bazë të këtyre vlerësimeve dhe të 
përvojës së gjatë në punën me aktorë të 
ndryshëm për mjedisin në të gjitha nivelet, 
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) ka një 
program të mirëpërshtatur për mbështetjen 
e veprimtarive për ruajtjen e mjedisit, por dhe 
për ngritjen e vazhdueshme të kapaciteteve 
të aktorëve të interesuar e të përfshirë në 
këto procese. Vetëm në 5 vitet e fundit, REC, 
në kuadër të programeve të ndryshme1 ka 
mundësuar mbështetjen e proceseve të 
planifikimit mjedisor në disa njësi vendore, 
mbështetjen financiare për veprime dhe 
masa për përmirësimin e mjediseve urbane 
dhe promovimin e parimeve të zhvillimit të 
qëndrueshëm në zonat e banuara (më shumë 
informacion për programet e realizuara mund 
te gjeni në adresën e internetit http://albania.
rec.org). 

Aktualisht, REC Shqipëri po zbaton fazën e 
dytë të Fondit Special Holandez për periudhën 
2008-2010, program i mbështetur financiarisht 

1  Disa nga këto programe mund të përmendim: Mbështetja për Planet Lokale të Veprimit në Mjedis, Programi SECTOR, 
Fondi Special Holandez (1 dhe 2), të cilat kanë vënë në dispozicion të aktiviteteve në nivel vendor më shumë se 2,3 milionë 
EURO për periudhën 2004-2010.
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nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të 
Ulëta në Shqipëri. Në kuadër të këtij programi 
janë në dispozicion të veprimtarive për 
përmirësimin konkret të mjedisit dhe nxitjen 
dhe mbështetjen e pjesëmarrjes së publikut 
afro 800.000 EUR në total, të cilat do të 
shpërndahen në bazë konkurrimi në grante, 
proces ky që ka filluar tashmë nga zbatimi.

Paralelisht me grantet do të organizohen 
një sërë kursesh trajnimi për OJF dhe 
përfaqësues të njësive vendore, mbi tematika 
që lidhen me çështje të përgjithshme dhe 
specifike të menaxhimit të mjedisit në zonat 
urbane dhe zhvillimin e kapaciteteve të 
aktorëve vendorë në lidhje me këto procese. 
Disa nga kushtet themelore për të përfituar 
nga këto mundësi janë bashkëpunimi i njësive 
vendore me OJF-të dhe komunitetet përkatëse 
në përcaktimin e prioriteteve, bashkëfinancimi i 
projekteve dhe qëndrueshmëria e garantuar e 
rezultateve të tyre.

   Natyrisht, që angazhimi i strukturave 
vendore për mjedisin është faktori kyç në të 
gjithë këtë fushë. Të zgjedhur me votën e 
publikut, ata kanë përgjegjësinë dhe detyrimin 
përpara gjithë komunitetit, pavarësisht 
vështirësive e problemeve, të ndihmojnë 
njerëzit të përmirësojnë jetën e tyre.

   Praktikisht, mundësitë nuk mungojnë. 
Ndërgjegjësimi, në njërën anë, dhe marrja e 
përgjegjësive nga vendimmarrësit dhe nga 
secili prej nesh, në lidhje me mjedisin, madje jo 
vetëm me të, do të bëjë që masat e marra dhe 
hapat që do të hidhen në emër të zhvillimit, t’u 
përgjigjen në masën më të madhe nevojave 
të tanishme dhe atyre që mund të lindin në të 
ardhmen për pjesëtarët e komunitetit.

Alken Myftiu 
Menaxher programi 

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC Shqipëri

THIRRJE PER PROJEKTE MJEDISORE
REC me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulëta, njofton afatet për 
pranimin e projekt propozimeve nga organizatat jofitimprurëse për mbështetje në kuadër të Fondit 
Special Holandez 2.

“Projekte Mjedisore me Nisma Vendore”.
Komponenti i Granteve të këtij Programi do të identifikojë dhe mbështesë projekte të OJF-ve 
që rezultojnë në ndryshime pozitive të kushteve mjedisore dhe nxisin e përmirësojnë proceset 
gjithëpërfshirëse të planifikimit mjedisor, vendimmarrjes mjedisore dhe nivelin e ndërgjegjësimit për 
mjedisin. Me anë të këtij programi synohet që:

1.  të përmirësohet procesi dhe rezultatet e planifikimit mjedisor në nivel vendor;
2.  të mbështetet përmirësimi dhe rehabilitimi i kushteve mjedisore dhe jetesës për komunitetet 

vendore;
3.  të nxitet bashkëpunimi ndërmjet aktorëve të ndryshëm për mjedisin;
4.  të përmirësohen nivelet e pjesëmarrjes dhe ndërgjegjësimit të publikut për mjedisin. 

PËR PROJEKTE MJEDISORE
Programi parashikon tre lloje grantesh, në varësi të shumës maksimale në dispozicion për secilin grant:

-  grante të vogla 5.000 EUR
-  grante të mesme 15.000 EUR
-  grante të mëdha 40.000 EUR

Për kërkesat dhe kushtet për secilin lloj të granteve shikoni Udhëzuesin për Përgatitjen e Projekt 
Propozimeve. Qendra Rajonale e Mjedisit shpall datat e pranimit të projekt propozimeve për vitin 
2008:

-  26 Shtator 2008;
-  19 Dhjetor 2008;

Projekt propozimet duhet të paraqiten, në origjinal, në zyrën e REC në Shqipëri brenda datave të caktuara. Udhëzuesi i plotë 

dhe Formati i Aplikimit për Projekt propozime gjenden në zyrën e REC në Shqipëri, ose në adresën e mëposhtme në Internet:  

http://albania.rec.org/Projects/Grante/TF2/TF2_grante.html
.rec.org

M
je

d
is

i 
d

h
e

 p
u

s
h

t
e

t
i 

v
e

n
d

o
r



6

P
r

o
je

k
t

e
 p

ë
r

 P
u

s
h

t
e

t
in

 V
e

n
d

o
r N dër projektet që zbaton Shoqata 

e Bashkive të Shqipërisë 
është edhe projekti pilot “Integrimi Urban  i 
Ndërtimeve Informale” i lokalizuar në  Bashkinë 
Sukth, qarku Durrës. Projekti është bërë 
financiarisht i mundshëm nëpërmjet NALAS 
(Rrjeti i Shoqatave të Bashkive të Vendeve të 
Evropës Juglindore) dhe GTZ Tiranë. 

Pas një punë përgatitore të “Task Force”  
për çështjet më shqetësuese urbane në rajon  
dhe në bashkëpunim me SHBSH, njëkohësisht 
me insistimin e drejtorit të saj z.Fatos Hodaj,  
u vendos që një nga  projektet pilot  mbi 
ndërtimet informale  në rajonin e Ballkanit të 
zbatohej në Shqipëri dhe sipas kritereve të 
përcaktuara, situata  e paraqitur për ndërtimet 
informale  në Bashkinë  Sukth  u vlerësua si 
më e pershtashme për të zbatuar një projekt 
të tillë. Projekti tjetër pilot është duke u zbatuar 
në Banja Luka në Republikën Serbska të 
Bosnjës. Vetë emri i projektit përmban qëllimin 
e tij, integrimin e ndërtimeve informale bazuar 
në plane të ligjëshme urbane. Eksperienca 
e fituar dhe konkluzionet do të shërbejnë për 
menaxhimin e situatave të ngjashme në rajon 
dhe më gjerë. 

Tashmë stafi  zbatues i projektit është i plotë 
me znj.Franka Paloka që është ekperte teknike 
dhe menaxhuese e projektit, dhe me z. Kadri  
Gega  si koordinator të  tij.

Gjatë muajit mars, prill, maj e qershor  janë 
vendosur kontakte më të shpeshta  me bashkinë 
Sukth për të koordinuar punën në lidhje me  
aktivitetet që janë të pasqyruara në projekt.  
Bashkia  Sukth është treguar e gatshme që të 
mbështesë me të gjitha strukturat e mundshme 
të saj, madje dhe vetë kryetari i Bashkisë z. 
Yrjan Hasanaj është në mbështetje të plotë 
të realizimit të këtij projekti. Me vendim të 
këshillit bashkiak në zyrën e urbanistikës është 
punësuar dhe një specialist i cili merret vetëm 
me ndjekjen e detyrave që duhet të përmbushë 
bashkia Sukth. Është për tu vlerësuar që dhe 
ministria  PPTT, për vitin 2008,  ka akorduar një 
fond në ndihmë të hartimit të planit urban të 
Bashkisë Sukth, si një element mbështetës për 
këtë projekt pilot.

Stafi i projektit ka mbledhur një pjesë të mirë 
të kuadrit ligjor në lidhje me urbanistikën në 
tërësi dhe me ligjet  e ndërtimeve pa leje me 
ndryshimet përkatëse. Disa prej tyre  gjenden 

Integrimi urban  i ndërtimeve informale
Prezantim  i projektit në bashkinë e Sukthit

në formë elektronike në gjuhën angleze dhe 
disa në gjuhën shqipe. Me mbështetjen e 
konsulentit të GTZ  për projektin, z. Mathias 
Ellger, janë përvijuar  detyrat  në formë të 
specifikuar në lidhje me vazhdimësinë e  punës   
në të ardhmen.

Gjatë muajve pararendës janë organizuar 
takime me  këshilltarin e kryeministrit z. Flamur 
Kuci, zv.ministrin  e PPTT z.Stavri Ristani, 
drejtorin e  ALUIZNI  z. Shaban Memia, drejtorin 
e Cooplan  z.Dritan Shutina, drejtorin rajonal 
të ALUIZNI me qendër në Durrës z.Andi Lila, 
prefektin e Durrësit z.Klodjan Pajuni, kryetarin 
e këshillit të qarkut  Durrës   z. Seit Kërtusha 
dhe specialistë e  drejtues të tjerë në drejtorinë  
e statistikës në prefekturë, drejtues dhe 
funksionarë të ministrisë së mjedisit etj. Nga 
ana e personaliteteve të sipërpermendura, në 
të gjitha takimet kemi marrë konfirmimin për 
një mbështetje të plotë të projektit. Para një 
audience të interesuar, në datën 10 prill u 
organizua një workshop në bashkinë Sukth, në 
të cilin znj. Franka Paloka prezantoi çështjet e 
lidhura me procesin e implementimit të projektit. 
Nëpërmjet këtij uorkshopi, pjesëmarrësit  u 
sqaruan në mënyrë të drejtë e të saktë për 
problemet që më përpara ata nuk i njihnin.

Ndërkohë është e rëndësishme të theksojmë 
se është hartuar një plan pune për të ardhmen 
dhe në ditët në vazhdim do të mundësohet 
mbledhja e më shumë informacioneve dhe 
njëkohesisht grumbullimi i materialeve si ligje 
urdhëresa, shkresa dhe  harta përkatëse. 
Puna e bërë deri në këtë moment është e 
vlerësuar pozitivisht nga ana e konsulencës së 
GTZ, Tiranë si dhe nga drejtoria ekzekutive e 
NALAS.

Në datën 10 -11  Qershor 2008, në Banja 
Luka  u zhvillua  takimi i radhës i Task Force për 
çështjet rajonale të ndërtimeve informale, ku znj 
Franka Paloka bëri një prezantim  shumë të mirë 
të  ecurisë së  zbatimit të projektit në bashkinë 
Sukth deri në këtë moment. Në bashkëpunim 
me përfaqësuesin e GTZ  për çështjet  urbane 
në rajon, z. Mathias Ellger u diskutua për 
elemente të mëtejshme në drejtim të zbatimit 
sa më mirë të këtij projekti në Shqipëri.  

Në këtë takim mori pjesë dhe kryetari i 
bashkisë Sukth z.Yrjan Hasanaj 

Korresp. i gazetës 
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mjaft të rendësishme të organeve të qeverisjes 
vendore në bashki.  Detyrat konkrete në 
ushtrimin e këtij funksioni janë konkretizuar me 
ligjin nr. 9232 datë 13.5.2004 “Për programet 
sociale për strehimin e banorëve të zonave 
urbane”. Në këte ligj përcaktohen mënyrat se 
si duhet të trajtohet nga bashkitë strehimi i 
familjeve në nevojë dhe si bëhet evidentimi dhe 
klasifikimi i tyre, cilat janë mënyrat dhe si duhet 
të trajtohen familjet në nevojë për strehim, si 

duhet të veprohet për financimin e strehimit 
dhe të përcaktohen detyra për një veprimtari të 
programuar që duhet të ndermarrin bashkitë 
për plotësimin e këtij sherbimi jetik për një 
kontigjent të konsiderueshëm banorësh.

Kanë kaluar më shumë se 4 vjet nga dalja 
e këtij ligji dhe ende pak po zbatohet. Vitin e 
fundit është nënshkruar një marrëveshje në 
mes Qeverisë së Republikës së Shqipipërisë 
dhe Bankës për Zhvillim e Këshillit të Evropës 
(CEB) për financimin me kredi për ndertimin 
e banesave sociale me qira në 8 bashki. Kjo 
marrëveshje mundëson ndertimin e rreth 1100 
banesave të cilat do t’u jepen me qira familjeve 
në nevojë ku edhe parashikohen kushte 
lehtësuese për qiramarrësit, të mundësuara 
dhe përcaktuara sipas ligjit. 

Angazhimi me projekte dhe përdorimi i 

Për administrimin e problemeve të strehimit 
nga ana e bashkive

marrëveshjeve si kjo e cituar më sipër përbën 
një mundësi. Por problemi i strehimit nuk 
ezaurohet me kaq. Kërkohet një angazhim 
konstant i programuar, me objektiva të qarta 
se çfarë mund të bëhet nga secila bashki, cilët 
mund të jenë variantet më të leverdisshëm dhe 
më të mundshëm për zgjidhjen e problemit 
sot dhe në perspektivë, mbasi strehimi mbetet 
problem i përhershëm. Ligji, pikërisht për 
këte qellim ka venë detyrën që çdo bashki të 
hartojë një program 10 vjeçar për strehimin. 
Rezulton se me përjashtim të bashkisë së 
Tiranës bashkitë e tjera ende nuk kanë arritur 
të hartojnë një program të tillë. Kjo, krahas disa 
faktorëve, vjen edhe si rezultat i paqartësive në 
mënyrën e hartimit të këtyre programeve.

Për t’u ardhur në ndihmë këshillave 
të bashkive dhe organeve ekzekutive e 
administratës së tyre, Shoqata e Bashkive 
ka ndërmarrë “Programin për ngritjen e 
kapaciteteve të bashkive për administrimin 
e problemeve të strehimit”. Ky program 

synon të nxisë bashkitë për t’u angazhuar 
me problemet e strehimit duke përmirësuar 
menaxhimin në këtë fushë me zbatimin 
e skemave të qarta të strehimit sipas 
legjislacionin të miratuar. 

Programi ka si objektiv që mbi bazën e 
gjendjes dhe veprimtarisë aktuale të bashkive 
në shkallë vendi të krijohet një model i një 
programi 10 vjeçar strehimi në bashki, duke 
përfshirë edhe planin e zbatimit dhe ate 
financiar. Bashkive u duhet ky program si 
bazë për të programuar financimet e veta 
pë strehimin por edhe për të propozuar 
planifikimin e fondeve për strehimin në nivel 
qendror apo për të lehtësuar mënyrën e 
bashkëpunimit kur projektet realizohen me 
bashkëfinancim midis pushtetit qendror dhe 
pushtetit vendor apo me donatorë.  

Në zbatim të programit të porsanisur janë 
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zhvilluar disa aktivitete si:  
Po punohet pë grumbullimin e të dhënave 

nga bashkitë.
Janë zhvilluar fokus grupe me specialistet 

perkates nga te 8 bashkitë pjesëmarrëse 
në projekt.  Në takim rezultoi se bashkitë e 
përfshira kanë vijuar me masat përgatitore për 
zbatimin e marrëveshjes. Trualli për ndertimin 
e banesave të planifikuara është siguruar në të 
gjitha bashkitë. Janë bërë studimet për zonat e 
ndertimit ndërsa si projekte do të perdoren ato 
që disponohen nga Enti Kombëtar i Banesave. 
Megjithate, nga pjesëmarrësit u kërkuan 
sqarime metodike mbasi ende nuk kanë marrë 
manualin e programuar për këte kredi.  Po 
ashtu u diskutua në lidhje me standardet në 
ndertimin e banesave në lidhje me faktin se 
do të jenë unike apo fleksibël. Nga ana e zj. 
Doris Andoni u sqaruan problemet e ngritura si 
dhe u trajtua nevoja e angazhimit më të plotë 
dhe konkret nga ana e bashkive në zbatim 
të marrëveshjes së kredisë. Jemi në fazën e 
rimbursimit të tranzhit të parë të kredisë. Ky do 
të realizohet si rimbursim i diferencuar sipas 
kërkesës që do të paraqesin vetë bashkitë dhe 
në përputhje me ecurinë e punëve.

Janë zhvilluar takime të veçanta në 
Bashkinë e Tiranës dhe të Durrësit si dhe 
5 takime zonale në Shkodër, Kavajë, Ura 
–Vajgurore, Burrel dhe Pogradec ku morrën 
pjesë përfaqësues (drejtues dhe specialistë) 
nga 16 bashki. Takimet sherbyen për të 
diskutuar për hartimin e programeve 10 
vjeçare të strehimit nga bashkitë, për punën 
që bëhet aktualisht dhe rreth problemeve që u 
dalin atyre në fushën e strehimit në zbatim të 
ligjit 9232.  

Nga takimet rezultoi se në përgjithësi pak 
është punuar nga ana e bashkive në plotësim 
të detyrave të përcaktuara për to në ligjin 

9232. Madje mund të thuhet se ka edhe 
raste kur ligji njihet pak. Konstatojme (nga 
bashkitë pjesëmarrëse në takime) se janë të 
pakta bashkitë si Korça, Berati, Lezha e më 
pak ndonjë bashki tjetër që po punojnë për 
hartimin e programeve 10 vjeçare të strehimit. 
Në pjesën më të madhe të bashkive puna 
është përqendruar deri në informacionin 
për gjendjen dhe aplikimin e kërkesave për 
strehim dhe, në ka raste ku ende trajtimi i 
kërkesave pë zgjidhjen e tyre bëhet në frymën 
e  legjislacionit të mëparshëm (para daljes se 
ligjit 9232).

Nga takimet dolën disa probleme që lidhen 
drejtpërdrejtë me përmirësimin e punës. 

Deri tani nuk është realizuar ndonjë 
aktivitet i mirëfilltë me bashkitë për trajnimin e 
punonjësve të këtij sektori pranë bashkive. 

Interesimi për të kërkuar strehim nga ana e 
familjeve që janë strehuar në banesa që u janë 
kthyer pronarëve është mjaft i ulët. 

Shumë nga kërkesat për banesa sociale 
bëhen nga familje që deklarojnë një nivel 
shumë të ulët të ardhurash, gjë që shtron 
nevojën e verifikimeve masive, mjaft e vështirë 
për t’ realizuar dhe që përbën një kontigjent të 
madh familjesh që nuk arrijnë të përfshihen si 
përfitues të banesave sociale. 

Ka raste që bashkitë hezitojnë të 
angazhohen me problemet e strehimit dhe 
madje edhe për hartimin e programit 10 vjeçar, 
bazuar në faktin se kanë gjendje të dobët 
financiare dhe se aktualisht e kanë të vështirë 
të angazhojnë fonde në këte fushë. 

Këto e probleme të tjera të kësaj natyre do 
të  sherbejnë për trajtimin e tyre në manualin 
që po pergatitet për hartimin e programit 10 
vjeçar të strehimit nga bashkitë. 

Projekti do të zhvillohet deri në muajin tetor 
2008. Në përfundim do të ketë manualin për 
modelin e një programi 10 vjeçar strehimi.  
Krahas punës që do të bëhet nga ana e 
specialistëve të angazhuar drejtpëdrejt ai do 
të jetë rezultat i konsultimeve të tjera dhe me 
aktivitete në vijim do të vazhdohet të tërhiqen 
mendime nga bashkitë dhe aktorë të interesit.

Zyher Beci 
Korrik 2008
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Projekti i financuar nga BE për: Asistencë 
Teknike dhe Trajnim të Pushtetit Vendor për 
Shërbimet Publike shpalli rezultatet e veta 
paraprake në një Konferencë Kombëtare në 
Tiranë. Shoqata e Bashkiakëve të Shqipërisë 
së bashku me Shoqatën e Komunave 
dhe Shoqatën e Qarqeve janë përfituesit 
kryesorë të këtij projekti prej 1 milion EUR të 
zbatuar nga Konsorciumi EPTISA-FLGR& 
MottMcDonalds dhe i financuar nga programi 
CARDS 2004.  

Konferenca bashkoi kryetarë komunash, 
bashkish dhe qarqesh nga e gjithë Shqipëria, 
përfaqësues të lartë nga Ministria e 
Brendshme, Ministria e Integrimit Evropian 
dhe Delegacioni i KE-së në Shqipëri, si edhe 

ekspertë lokalë dhe të huaj nga shtetet e BE-
së, për të folur për zhvillimin e kapaciteteve 
administrative të nivelit lokal në administratën 
liçensuese.

Tre njësi të pushtetit vendor, Bashkia e 
Shkodrës, Komuna e Dajtit dhe Këshilli i 
Qarkut Elbasan, kanë përfituar nga asistenca 
e projektit dhe prezantuan përvojat më të mira 
në këtë Konferencë Kombëtare. Për më tepër, 
u prezantuan rezultatet kryesore të Sondazhit 
mbi Liçensimin Vendor në Shqipëri për 
diskutim të mëtejshëm midis përfaqësuesve të 
qeverisë qëndrore e vendore si edhe hartuesve 
të politikave. Përfaqësuesit e tre njësive 
vendore pilot treguan përvojat në zbatim të 
këtij projekti të dobishëm për komunitetin. 

Ndërsa ekspertja e huaj e FLGR- Bullgari, 
zj. Vassilka Sirasheva, prezantoi përvojën e 
zbatimit të projektit për ngritjen e “One stop 
shop” në njësitë vendore në Bullgari duke 

Bashkimi Evropian mbështet Njësitë e Pushtetit Vendor nëpërmjet 
përmirësimit të kapaciteteve të administratës vendore për liçensime

tërhequr vëmendjen e pjesëmarrësve për 
eksperiencën e përjetuar në të njëjtat rrethana.

Projekti i financuar nga BE-ja ka si qëllim 
kryesor forcimin e institucioneve dhe rritjen e 
transparencës së sektorit publik-privat drejt 
përmirësimit të shërbimeve ndaj komuniteteve, 
theksoi në fjalën e vet zoti Albert Brojka, 
drejtues i grupit të ekspertëve të projektit. 

“Objektivi afat-mesëm është zhvillimi i 
kapaciteteve të administratës liçensuese në 
nivel vendor si edhe racionalizimi i mëtejshëm 
i shpërndarjes së detyrave rregullatore mes 
pushteteve qëndrore, rajonale dhe vendore” 
tha Z. H. Domi, Drejtor ekzekutiv i Shoqates së 
Qarqeve të Shqipërisë.

“Një praktikë e tillë pozitive do të përhapet 
edhe në 20 njësi të tjera vendore në Shqipëri 
dhe do të rrisë aksesin dhe transparencën si 
edhe shkallën e standardizimit të proçedurave 
liçensuese në nivel vendor” tha Znj. L. Muço, 
Menaxhere e Projektit pranë Delegacionit të 
KE-së në Shqipëri.

Drejtori i Drejtorisë së Përgjitheshme të 
Decentralizimit në Ministrinë e Brendshme, 
z. Hysen Osmanaj duke vlerësuar zhvillimin 
e këtij projekti shprehu mbështetjen e 
institucionit përkatës për ngritjen dhe fuqizimin 
e kapaciteteve të administratës vendore për 
liçensime. Kjo rrit efikasitetin e punës në njësitë 
vendore dhe i përgjigjet më mirë nevojave të 
komunitetit.

Frutet e zbatimit të këtij projekti do t’i ndjejë 
drejtpërdrejt qytetari në arritjen e shpjetë e 
cilësore të shërbimeve të përditëshme në 
njësitë vendore përkatëse. 

Korresp. i gazetës 
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Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, me 
mbështetjen e Fondacionit Hanns Seidel, 
në periudhën 26 deri me 30 qershor 2008, 
organizoi tre takime zonale “Për ujësjëllsat” në 
Korçë, Fier dhe Lezhë. 

Qëllimi i takimit ishte që të asistohen 
bashkitë për një ecuri sa më të suksesshme 
në fushën e menaxhimit të shërbimit të 
furnizimit me ujë të pijshëm dhe kanalizimeve, 
në kushtet menjëherë pas transferimit tek 
ata të këtij funksioni. Drejtues të bashkive 
(kryetari ose zëvendëskryetari i bashkisë), shefi 
i zyrës përkatëse në administratën e bashkisë 
si dhe drejtori i Ndërmarrjes së Ujësjellës – 
Kanalizimeve që mbulon bashkinë morën 
pjesë në këto mbledhje.  

Në to u trajtuan problemet që dalin në 
kushtet aktuale ligjore lidhur me “Transferimin 
institucional në sektorin e furnizimit me ujë 
dhe kanalizimet” ku, krahas decentralizimit të 
përgjegjësive është bërë e mundur ndër vite 
edhe transformimi i mënyrës së menaxhimit 
të ndërmarrjeve proces që po shoqërohet me 
transformimin në kuadrin sektorial të ujësjellës 
– kanalizimeve, i akteve ligjore dhe nënligjore 
përkatëse.

E reja në këto takime ishte prezantimi 
i situatës në shkallë vendi për gjendjen e 
ndërmarrjeve të ujësjellës-kanalizimeve, 
me shumë shembuj konkretë për zonat 
përkatëse të bërë nga z. Edlir Vokopola. 
Bazuar në përformancën aktuale, u diskutua 
për rrugët që duhen ndjekur për përmirësimin 
e programuar të saj në vite të afërta duke 
e matur me përmirësimin e treguesve 

ekonomikë dhe financiarë. Prezantimi u 
përqendrua sidomos në ato tregues që janë 
disi të pavaruar nga financimi për investime të 
reja. Kjo u bë me synim që bashkitë të gjejnë 
në radhë të parë rezervat dhe mundësitë 
që ekzistojnë brenda tyre dhe që përbëjnë 
faktorë subjektivë të ndikimit që duhet të luajnë 
bashkitë për ndryshimin e performancës së 
këtij sektori jetik dhe aktualisht me shumë 
probleme. Si tregues të tillë u morën niveli 
i arkëtimeve, rritja e tarifave drejt kostos, 
pakësimi i personelit në raport me numrin e 
lidhjeve (konsumatorëve), uljen e humbjeve 
administrative, reduktimi i kostos së energjisë 
të shoqëruara me uljen e subvencioneve.  

Pjesëmarrësit diskutuan me interes rreth 
problemeve që dalin menjëherë, gjatë dhe 
pas transferimit të ndërmarrjve, për mënyrën 
e organizimit dhe funksionimit të ndërmarrjeve 
në kushtet e bashkëpronësisë, për problemet 
në lidhje me tarifat, rritjen e nivelit të faturimit si 
një rezervë e madhe për gjendjen financiare të 
sektorit shoqëruar me masat për të përballuar 
shqetësimet dhe vështirësitë në lidhje me 
rritjen e arkëtimeve, etj.

Mjaft bashki kanë realizuar transferimin 
e ndërmarrjeve të ujësjellës kanalizimeve. 
Rasti më i suksesshëm jo vetëm në tregues 
të performanceës por edhe në proces të 
transferimit është ai i bashkisë së Korçës, ku 
janë realizuar proçedurat e transferimit dhe 
veprohet me funksione të plota sipas akteve 
ligjore. Në këto takime doli se është vepruar 
në zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore edhe 
në mjaft bashki të tjera si Fier, Kavajë, Ura 
Vajgurore, Pukë, Fushë-Arrëz, etj. Megjithatë 
në disa bashki rezulton se nuk janë bërë hapa 
konkretë si në bashkitë Laç, Lezhë, Elbasan. 
Kjo ndodh për shkak të vështirësive që hasin 
këto bashki në mënyrën e transferimit në 
bashkëpronësi të ndërmarrjeve të ujësjellës-
kanalizimeve, ndërsa në Elbasan si rrjedhojë 
e administrimit me konçension të shërbimit 
përkatës.

Në takime u vlerësuan pozitivisht mendimet 
e dhëna në këto  takime dhe u pranua nevoja 
si dhe mundësia e intensifikimit të punës në 

Transferimi i ujësjellësve pranë qeverisjes 
vendore – probleme e sugjerime

- Nga diskutimet në takimet rajonale -
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dhe nga vetë ndermarrjet e ujësjellës-
kanalizimeve

  Njohja dhe ushtrimi sa më i mirë i 
normave që rregullojnë veprimtarinë 
e ndërmarrjeve të tipit Sh.A. dhe në 
veçanti për rastin e ujësjellësave për të 
cilat ka edhe akte specifike,

  Përdorim më i mirë i detyrave dhe 
kompetencave që kanë organet e 
qeverisjes vendore dhe sidomos në 
raport me ndërmarrjet e tipit SH.A. 

Sugjerimet e dhëna në 3 takimet për organet e 
qeverisjes qendrore po i rendisim më poshtë:
  Të shihet mundësia e specifikimeve 

në rastin e ujësjellësave për vendosjen 
e raporteve më të afërta të organeve 
të qeverisjes vendore me organet 
drejtuese të ndërmarrjes.

	Organet e pushtetit qendror të asistojnë 
më nga afër organet e qeverisjes 
vendore në drejtim të rritjes së 
kapaciteteve njerëzore në këte fushë.

  Të studiohen dhe bëhet një zgjidhje më 
e drejtë e subvencioneve nga buxheti 
i shtetit në lidhje me performancën e 
ndërmarrjeve.

  Të shihet procesi i granteve konkuruese 
në funksion të shërbimit të furnizimit 
me ujë të pijshëm dhe kanalizimeve. 
Pati propozime që pa penguar aplikimin 
e projekteve madhore nga pushteti 
qendror, fondet që akordohen për këte 
sektor në favor të pushtetit vendor për 
ujësjellës kanalizime të shpërndahen 
proporcionalisht në bazë të frymëve të 
njësive vendore. Kjo me argumentin 
se nëpërmjet granteve konkuruese 
ka shumë subjektivizëm por edhe 
sepse bashkitë nuk janë në kushte të 
barabarta konkurimi.
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bashki si një rezervë e konsiderueshme për 
përmirësimin e shërbimit të furnizimit me ujë 
dhe kanalizimeve.

Nga diskutimet u evidentuan disa probleme si:
  Nevoja që  kryetari i bashkisë të jetë 

më i lidhur drejtpërdrejt me drejtimin 
e ndërmarrjes pasi aktualisht kryetari 
drejtpërdrejt është shumë i kufizuar për 
të mbajtur përgjegjësinë pulike dhe për 
të ndikuar në këte drejtim.

  Vështirësia e arkëtimeve si rezultat 
i kontigjentit të konsiderueshëm 
të familjeve me gjendje të dobët 
ekonomike.

  Nevoja e investimeve si rezultat i 
sistemeve të amortizuara në rrjet dhe 
pajisje,

  Nevoja për subvencione nga buxheti i 
shtetit dhe realizimi i kësaj kërkese në 
kohën e duhur edhe këtë vit, gjë që deri 
tani nuk është bërë,

  Mendimi që fatura e ujit të përbëjë titull 
ekzekutiv,

  Mosangazhimi i këshillave vendorë në 
nivelin dhe interesin e duhur madje u 
evidentuan edhe raste kur këshillat janë 
angazhuar në drejtim të gabuar,

  Vështirësitë që hasen në drejtim të 
përmirësimit cilësor të personelit të 
ndërmarrjeve sepse ka raste kur këto 
ndermarrje janë trajtuar për të punësuar 
njerëz në nevojë dhe jo që t’i përgjigjen 
kërkesave të vendit të punës. 

Për këto dhe probleme të tjera të kësaj 
natyre si gjatë diskutimeve ashtu edhe në 
përfundim të takimeve u trajtuan  mundësitë 
dhe rrugët për kapërcimin e mungesave dhe 
vështirësive në mënyrë të veçantë duke vënë 
theksin tek:
  Nevoja e hartimit të programeve 

të zhvillimit të sektorit të ujësjellës 
kanalizimeve dhe planit të biznesit të 
ndërmarrjeve me objektiva të qarta 
duke përfshirë treguesit e paraqitur në 
takim, pa përjashtuar tregues të tjerë në 
lidhje me performancën, sipas gjendjes 
në çdo bashki,.

  Njohja sa më e kualifikuar dhe në rritje 
e legjislacionit nga ana e organeve të 
qeverisjes vendore, administrata si 
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Ligjet
 
1.  Ligj Nr.9869 dt.4.2.2008 “Për huamarrjen vendore”(Fl.Zyrtare Nr.18 dt.19 shkurt 2008).
2.  Ligj Nr.9874 dt.14.2.2008 “Për ankandin publik” (Fl.Zyrtare Nr.27 dt.27 shkurt 2008).
3.  Ligj Nr.9879 dt.21.2.2008 “Për titujt”. (Fl.zyrtare Nr.36 dt.12 mars 2008).
4.  Ligj Nr.9887 dt.10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhenave personale”.(Fl.Zyrtare Nr. 44 dt. 1 prill 

2008).
5.  Ligj Nr.9901 dt.14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.(Fl.Zyrtare Nr.60 dt.6 maj 2008).
6.  Ligj Nr.9515 dt.12.5.2008 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 8102 dt.28.3.2008 “ Per 

kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujrave të 
ndotura” të ndryshuar.(Fl.Zyrtare Nr.76 dt.28 maj 2008).

7.  Ligj Nr.9920 dt.19.5.2008 “Për procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”.(Fl. Zyrtare 
Nr.85 dt.10 qershor 2008).

8.  Ligj Nr.9931 dt.9.6.2008 “Për disa ndryshime në ligjin 9632 dt.30.10.2006 “Për sistemin e 
taksave vendore”.(Fl. Zyrtare Nr. 102 dt.1 korrik 2008).

Vendime të Këshillit të Ministrave (VKM)

1.  VKM Nr.21. dt.9.1.2008 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe të numrit të punonjesve te 
shërbimit të gjendjes civile në njësitë e qeverisjes vendore” ( Fl.Zyrtare Nr. 3 dt.16 janar 2008).

2.  VKM Nr.22 dt.9.1.2008 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kritereve të administrimit te 
pyllit komunal” (Fl.Zyrtare 3 dt.16 janar 2008).

3.  VKM Nr.23 dt.9.1.2008 “Për miratimin e tarifave të përdorimit të ujit” (Fl.Zyrtare Nr. 3 dt.16 janar 
2008).

4.  VKM Nr.14 dt.9.1.2008 “Për miratimin e strategjisë sektoriale të rendit publik” (Fl.Zyrtare 5 dt.24 
janar 2008).

5.  VKM Nr.87 dt.16.1.2008 “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM Nr. 27 dt.19.1.2007 “Për 
miratimin e rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve” (Fl.zyrtare 12 dt.15 shkurt 
2008).

6.  VKM Nr.80 dt.28.2.2008 “Për miratimin e strategjisë sektoriale të mbrojtjes sociale” (Fl.Zyrtare 
14 dt. 17 shkurt 2008).

7.  VKM Nr. 97 dt. 3.2.2008 “Për procedurat e privatizimit të banesave, objekt I ligjit nr.7652 
dt.23.12.1992 “Për privatizimin e banesave shtetërore” dhe të ligjit nr.9321 dt.25.11.2004 “Per 
privatizimin e banesave dhe objekteve, të kthyera në banesa nga fondet e shoqërive dhe 
ndërmarrjeve shteterore” (Fl.Zyrtare 19 dt. 22 shkurt 2008).

8.  VKM Nr.135 dt.3.2.2008 “Për disa ndryshime dhe shtesa ne VKM Nr. 1, datë 10.1.2007 “Per 
miratimin e rregullave per prokurimin publik” (Fl. Zyrtare 24 dt.24 shkurt 2008).

9.  VKM Nr.148 dt.13.2.2008 “Për përcaktimin e procedurave për blerjen e banesave, me kosto te 
ulet, ne treg” (Fl.Zyrtare 29 dt.3 mars 2008).

10. VKM Nr. 218 dt.3.2.2008 “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për përfshirjen sociale” (Fl.
Zyrtare 35 dt. 12 mars 2008).

11. VKM Nr.232 dt.13.2.2008 “Për miratimin e strategjisë sektoriale të finacave publike, 2007-
2013” (Fl.Zyrtare 39 dt. 15 mars 2008).

12. VKM Nr.446 dt.5.3.2008 “Për përcaktimin e specifikimeve teknike të tabelave të emertimeve të 
parqeve, shesheve, bulevardeve, rrugëve, ndërtesave etj.”.(Fl.Zyrtare Nr.63 dt.14 maj 2008).

13. VKM Nr. 456 dt.16.4.2008 “Për procedurat e vlerësimit të shitjes dhe kriteret e përcaktimit të 
cmimit te shitjes se truallit familjeve qe perfitojne banesa me kosto te ulet”. (Fl.Zyrtare Nr.63 
dt.14 maj 2008).

14. VKM Nr.502 dt.16.4.2008 “Per procedurat e administrimit te konvikteve te sistemit arsimor 
parauniversitar”. (Fl.Zyrtare Nr.69 dt.21 maj 2008).

15. VKM Nr. 631 dt.23.5.2008 “Per disa ndryshime ne VKM 335 dt.2.9.1997 “Per leshimin e 
pasaportave diplomatike dhe te sherbimit”,te ndryshuar. (Fl.Zyrtare Nr.70 dt. 23 maj 2008).

16. VKM 637 dt.21.5.2008 “Per ndryshimin e tarifave te transportit qytetas te udhetareve, te 
miratuar me VKM Nr.146 dt. 26.2.1998”. (Fl.Zyrtare Nr.70 dt. 23 maj 2008).

17. VKM Nr.527 dt.23.4.2008 “Per disa shtesa ne VKM 512 dt.31.5.2006 “Per procedurat e kryerjes 
se kontrollit te ndihmes ekonomike, te pageses se aftesise se kufizuar dhe sherbimeve 
shoqerore”.(Fl. Zyrtare Nr.72 dt. 26 maj 2008).

AKTET NORMATIVE ME NDIKIM PER PUSHTETIN VENDOR 
TE MIRATUAR GJATE PERIUDHES JANAR – KORRIK 2008
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Udhëzime

1.  Udhëzim I MF Nr.1 dt.11.1.2008 “Për tatimin mbi të ardhurat personale” (Fl.Zyrtare 2 dt. 11 
janar 2008).

2.  Udhëzim I MB Nr.145 dt.21.1.2008 “Për mënyrën e administrimit dhe përdorimit të 
dokumentacionit të zyrave të gjendjes civile të cilat mbyllen me VKM Nr.21 dt.19.1.2008” (Fl.
Zyrtare 4 dt.23 janar 2008).

3.  Udhëzim I MF Nr.4 dt.17.1.2008 “Për zbatimin e buxhetit të shtetit për vitin 2008” (Fl.Zyrtare 6 
dt. 29 janar 2008).

4.  Udhëzim I MMPU Nr.1 dt.7.1.2008 “Për dokumentat e domosdoshme për të kërkuar leje 
mjedisore” (Fl.Zyrtare 7 dt. 30 janar 2008).

5.  Udhëzim I MPPTT Nr.2/1 dt.3.32008 “Për një ndryshim në Udhëzimin nr.20 dt.10.10.2007 
“Për modelet e licensave, autorizimeve dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarise në 
transportin rrugor” (Fl.Zyrtare 34 dt. 7 mars 2008).

6.  Udhezim I MMPAU Nr. 4 dt.10.4.2008 “Per kriteret teknike te klasifikimit te kullotave e 
livadheve dhe procedurat e dhenies se tyre per kullotje ose kositje bari”. (Fl.Zyrtare Nr.63 
dt.14 maj 2008).

7.  Udhëzim I MF dhe MPPTT Nr.1726/3 dt.21.4.2008 “Për caktimin e çmimeve dhe tarifave në 
shërbimin taksi”. (Fl.Zyrtare Nr.63 dt.14 maj 2008).

8.  Udhëzim I MPPTT Nr.5 dt.29.4.2008 ”Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr.15 
dt.24.7.2007 “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licensave, autorizimeve dhe 
çertifikatave per ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor”. (Fl.Zyrtare nr.68 dt.21 maj 
2008).

9.  Udhëzim I MPPTT Nr.6 dt. 29.4.2008 “Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr.20 dt.10.10.2007 
“Për modelet e licensave, autorizimeve dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në 
transportin rrugor”. (Fl.Zyrtare nr.68 dt.21 maj 2008).

10. Udhëzim I MPPTT Nr.4 dt.25.4.2008 “Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.12. 
dt.19.7.2007 “Për përcaktimin e numrit të automjeteve taksi, shtypjen dhe emetimin e 
bllokut të udhëtimit dhe regjistrit të shërbimit taksi”. (Fl.Zyrtare Nr.69 dt.21 maj 2008).

1.  Zoti Nasufi ju përgëzojmë për shpalljen e Beratit 
“Qytet I mbrojtur nga UNESCO”. Pas shumë përpjekjesh 
edhe qyteti juaj u rendit ndër pasuritë botërore. A mund 
t’ia përcillni edhe lexuesit tone këtë gëzim?

 Është një nga momentet më të gëzueshme 
jo thjesht për mua si Kryetar i Bashkisë së 
Beratit. Qyteti ynë mori më në fund atë që 
meritonte prej kohësh, si një nga kryeveprat e 
qytetërimit shqiptar. Tashmë vlerat  e qytetit tonë 
çertifikohen botërisht, emri i Beratit ngjitet në 
piedestalin e pasurive të mbarë njerëzimit dhe 
perspektiva e zhvillimit të tij është nën një status 
të privilegjuar.

Nga ana tjetër, për ne si  drejtues të pushtetit 
vendor u arrit një objektiv madhor, produkt i 
punës së përbashkët i Bashkisë, MTKRS, IMK, 
strukturave të specializuara dhe ekspertëve që 
punuan  për hartimin dhe mbrojtjen e dosjes, 
kontributit të akademikëve dhe të shoqërise 
civile, rolit aktiv të diplomacisë sonë dhe të 
perfaqësisë së saj në UNESCO. Mbi të gjitha 
u kurorëzua një aspiratë dhe një dëshirë 

Intervistë me z. Fadil Nasufi, Kryetar i Bashkisë Berat

mbarëqytetare e beratasve! Mirënjohje  brezave 
dhe të parëve tanë që për mbi 2400 vjet krijuan 
këto  vlera të rralla, të papërseritshme dhe unikale 
të trashëgimisë historike, kulturore, arkitekturore.

2. Dimë që kontributi juaj si kryetar bashkie ka 
qenë mjaft i dobishëm në këtë arritje. A mund të 
përshkruani më gjerësisht këto veprimtari të bashkisë në 
bashkëpunim me institucionet përkatëse kulturore për të 
arritur deri në këtë miratim? 

Jam  munduar  dhe kam  punuar me 
përkushtim së bashku me stafin e bashkisë për të 
vlerësuar me seriozitet dhe maksimalisht detyrat 
për çdo fazë të hartimi të dosjes dhe etapat  e 
mëtejshme të vlerësimit e miratimit të saj. Nuk ka 
vend  për spekullime dhe për personalizime të 
suksesit. E konsiderojmë veten  pjesë e suksesit 
dhe të detyrimit ndaj qytetit dhe historisë së tij të 
jashtëzakonshme.

Puna për hartimin e dosjes nuk filloi në 
boshllëk. Drejtoria Rajonale e Monumenteve 
te Kulturës e drejtuar nga z.Ajet Nallbani, i cili 
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ka kontribut të veçantë për këtë arritje, kishte 
grumbulluar materiale dhe dokumenta të plota, të 
cilat përbënin ekstraktin për punën e mëtejshme 
kur filloi procesi zyrtar i hartimit të dosjes. 

Më 1 Maj 2005 në Berat  erdhi për vizitë 
Presidenti Moisiu,  i cili më konfirmoi  se në një 
takim me Drejtorin e Përgjithshëm  te UNESCO-s 
z. Matsuura, i kishte kërkuar aplikimin e Beratit 
për në UNESCO. Po atë ditë në mbrëmje mbritën 
dy ekspertë të UNESCO –s të shoqëruar nga dy 
këshilltarë të Presidentit të Republikës me të cilët 
biseduam dhe përcaktuam  procedurat e aplikimit . 

Bashkia Berat zhvilloi një aktivitet mbresëlënës 
me rastin e Ditës së Trashëgimisë Kulturore më 
29 Shtator 2005 ku morri pjese edhe Ministri i  
Turizmit, Rinisë, Kulturës dhe Sporteve, z. Bujar 
Leskaj. Midis të tjerash në atë dite u bë i njohur 
grupi i punës për hartimin e dosjes, i ngritur nga 
ministri, në krye të të cilit u vu Prof.Dr.Emin Riza. 
Grupi i punës për hartimin e Planit të Menaxhimit  
i bashkisë Berat i përbërë nga specialistë të 
Drejtorisë së Programim-Zhvillimit, Urbanistikës 
dhe Drejtorisë së Kulturës në bashki, si  dhe u 
ngrit grupi  i lobingut për Beratin i përbërë nga 
akademikë, intelektualë, deputetë, të zgjedhur, 
shoqata,  të cilët nënshkruan një promemorie për 
pranimin e Beratit në UNESCO.

Grupi i punës për hartimin  e dosjes i kryesuar 
nga Prof. Dr .Emin Riza punoi me profesionalizëm, 
me dashuri  dhe admirim për Beratin dhe diti 
të paraqesë të sintetizuara, bindëse dhe të 
pakontestueshme vlerat e Beratit. Veç ekspertëve 
kanë mirënjohjen dhe vlerësimin tonë të merituar 
ish drejtuesit e IMK Edlira Çaushi, Apollon Baçe 
dhe drejtori aktual  Lorenc Bejko. Siç e shihni, 
meritë për pranimin e Beratit si trashgimi në 
ruajtje botërore kanë shumë njerëz dhe faktorë. 
Natyrisht, masa dhe cilësia e kontributit është 

e ndryshme. Do të përmendja këtu veçmas rolin 
e një intelektuali dhe etnologu që ka dhënë një 
kontribut të jashtëzakonshm për evidentimin dhe 
ndërkombëtarizimin e vlerave të Beratit, Prof. Dr. 
Shaban Sinani. Është ai që hapi udhën për Beratin 
me anë të studimit dhe promovimit të dy Kodikëve 
të famshëm të Beratiti, të cilët u pranuan dhe u 
çertifikuan nga UNESKO në programin “Kujtesa 
e botës”, si pasuri unikale. Nga ky shkencëtar 
Berati ka përfituar dy monografi monumentale, të 
publikuara në librat ”Beratinus” dhe ”Prania historike 
dhe mbrojtja e hebrenjve gjatë Luftës”, të cilat kanë 
patur efektin e tyre tek faktori vendimmarrës kulturor 
ndërkombëtar. 

Ekspertë dhe autoritete me peshë në UNESCO:  
si Prof. Azedine Beschaousch –një mik i madh 
i Beratit dhe qytetar nderi, Prof.Carlo Blassi që 
ndihmoi në planin e menaxhimit, Prof. Simic, 
Prof. Rei, Prof. Prepis, Prof.Buschanachi, të cilët 
kanë qenë konsulentë të dosjes dhe lobistë për 
miratimin e saj dhanë një kontribut të çmuar  dhe 
të pazëvendësueshëm. Në emër të bashkisë dhe 
komunitetit që përfaqësoj unë u shpreh mirënjohjen 
më të lartë.

Duke e perceptuar hyrjen në UNESCO si një 
prioritet të saj kryesor, bashkia e Beratit ka realizuar 
një fushatë të gjerë sensibilizimi për vlerat e qytetit. 
Përgatitja e paketës promovuese e qytetit me 
9 produkte (DVD, Albume, katalogë, CD, harta, 
Çelësi turistik, etj),  organizmi i disa konferencave 
shkencore në bashkëpunim me Akademinë e 
Shkencave, hapja e ekspozitave dhe panaireve 
në Berat dhe jashtë vendit, përfshirja e qytetit në 
Rrjetin e Qyteteve Ballkanike me qëndra  historike, 
përfshirja  në projekte të financuara nga BE, PNUD, 
IPA, etj, projekti për studimin sizmik të qytetit, të 
realizimit të hartografisë dixhitale, projekte për 
zhvillimin e artizanatit e turizmit nga aplikimet 
në programet INTERREG III, si dhe projekte të 
ndryshme në fushën e restaurimit, kanë shtuar 
mundësitë e  rritjes se fluksit të vizitorëve vendas 
dhe të huaj, duke zhvilluar ekonominë lokale 
nëpërmjet turizmit.

Do të veçoja si aktivitetet më mbresëlënëse 
ekspozitën që u hap në selinë e UNESCO-s në 
Paris për Beratin në Shtator 2006-financuar nga 
Qeveria Shqiptare,  Konferencën ‘’Per krijimin e 
rrjetit të qendrave historike në Ballkan ‘’që u mbajt 
në Ksanthi Greqi –Korrik 2007,  Konferencën 
‘’Rrjedha të historisë së Beratit në 2400 vjet ‘’, 
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Konferencat ‘’Berati dhe turizmi kulturor’’, ‘’ Berati 
per shpëtimin e Hebrejve’’, si  dhe shumë aktivitete 
artistike,  disa ekspozita me piktorë dhe skulptorë 
të Ballkanit dhe veprimtari kulturore të Trupit 
Diplomatik në ambientet e Galerisë së Arteve 
‘’Edward Lear’’ në Berat.

Pjesë e rëndësishme e procesit të miratimit të dosjes 
kanë qënë edhe kontaktet, lobimet dhe bashkëpunimet me 
faktorin ndërkombëtar dhe trupin diplomatik. Autoritetet 
e Shtetit dhe të Qeverisë në çdo rast kanë përcjellë 
interesimin për ecurinë dhe mbarëvajtjen e procesit 
të nominimit të Beratit në UNESCO. 

Me cilësinë e Kryetarit te Bashkisë u 
jam drejtuar me letra për mbështetje 21 
Ambasadorëve të Vendeve Anëtare në Komitetin 
e Trashëgimisë Boterore duke iu dërguar edhe 
një paketë të plotë me materiale të bollshme për 
qytetin. Njëkohësisht kemi percjellë në mënyrë 
permanente kërkesën dhe lutjen tonë për 
mbështetje pranë çdo diplomati dhe autoriteti të 
lartë që ka vizituar Beratin..

Rol të padiskutueshëm ka luajtur ambasadorja 
jonë në UNESCO znj.Tatjana Gjonaj, e cila ka 
qenë një lobiste dhe bashkëpunëtore e shkëlqyer. 
Nga konfirmimet e saj, ajo i dedikon një meritë të 
veçantë Ambasadores së Marokut  në UNESCO 
–Aziza Benani, Ambasadores së SHBA, Izraelit, 
Tunizisë, Madagaskarit, Egjiptit, Brazilit, etj. dhe në 
akord të plotë kanë qënë të 21 vendet anëtare të 
Komitetit të Trashëgimisë Botërore. 

Në përmbyllje të kësaj pyetjeje, unë do të 
shprehesha se gjithë këtë privilegj ne na e krijuan 
ditë për ditë, e vit pas viti puna gjurmëlënëse e 
atyre mijëra njerëzve anonimë e të cilësuar, që 
kanë ëndërruar, kanë shkruar, kanë përkthyer, 
kanë krijuar, kanë ndërtuar, kanë folur, kanë ruajtur, 
kanë promovuar dhe kanë bërë punë të mira për 
Beratin.

3. Zoti Nasufi si do të jenë planet e ardhshme 
për ta zhvilluar Beratin duke iu përgjigjur niveleve 
bashkëkohore si pasuri nën mbrojtjen e  UNESCO-s?

Në fakt sfida jonë fillon tani. Rekomandimet 
e ekspertëve të UNESCO-s na inkurajojnë 
kritere të rrepta për zhvillimin e qëndrueshëm 
dhe të  integruar të qendrës historike sipas 
standarteve të sotme. Berati mori tashmë 
statusin e privilegjuar të të qenurit në UNESCO, 
por ai vuan privimet e të qenurit i ankesuar dhe 
jashtë vëmendjes së qeverive për t’u trajtuar me 
prioritet në politikat  e zhvillimit.

Është momenti që Berati të vlerësohet me 
prioritet në investime dhe qendrat që janë nën 
mbrojtjen e UNESCO-s të jenë qendra pilot dhe 
me maksimumet e mundshme të financimit të 
projekteve nga Qeveria dhe donatorët.

Nuk mund t’i gëzohesh çertifikimit në 
UNESCO kur në këtë periudhë je i kërcënuar 
nga zjarret që mund të asimilojnë Mangalemin 
dhe Kalanë nga mungesa e sistemit të 
hidranteve dhe mungesa e ujit të pijshëm. 

Nuk mund të përjetojë kënaqësi turisti i huaj 
kur për të ardhur në Berat sfilitet nga gjendja 
jashtë standartit e rrugës Lushnje – Berat. 

Nuk mund të kënaqemi vetëm me 
shkëlqimin panoramik të qendrës historike, kur 
kemi probleme me pastrimin, me mjedisin, me 
infrastrukturën, me aksidentimin e vlerave, me 
mungesën e energjisë e të ndriçimit dekorativ të 
ansambleve arkitekturore e muzeale, etj. 

Këto janë sfida dhe emergjenca që kërkojnë 
angazhimin e përbashkët të Qeverisë, të Shtetit 
dhe pushtetit vendor për t’i zgjidhur sa më 
shpejt. 

Mendoj se për problematikën që ka qyteti i 
Beratit dhe për detyrat që duhet të plotesohen 
për të operuar  sipas kritereve të UNESCO-s, 
duhet të organizojmë një Konferencë me 
pjesëmarrjen e Qeverisë dhe donatorëve për të 
prezantuar projektet dhe për të gjetur burimet e 
financimit.

Nga ana tjetër e shoh të nevojshme ngritjen 
e  rrjetit të  qyteteve historikë të Shqipërisë, i cili  
duhet të merret me zhvillimin e  këtyre zonave 
që janë rrënjët e historisë sonë kombëtare.

Qytetet e vjetra janë si gjyshi në shtëpi. 
Nëse ke një gjysh të sëmurë e të varfër, ai  sado 
bujar që të jetë kthehet në bezdi për të gjithë. 
Nëse ke një babagjysh si ai i Krishtlindjeve dhe i 
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Gazeta e Bashkive mbështet nga Intercooperation, financuar nga Qeveria Zvicerane (SDC), 
në kuadrin e Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal.

Vitit te Ri, që jep dhurata, rrezaton mirësi dhe u fal kënaqësi të gjithëve, atëherë ky  është një pasuri dhe thesar i 
paçmuar. Berati është një qytet babagjysh, një qytet i qeshur, një qytet i bardhë me qytetarë zemërbardhë. Por ai 
nuk  zhvillohet dhe nuk i transmeton ato vlera, nëse trajtohet me fonde me pikatore si deri më tani! 

Nevojat janë të mëdha në fushën e restaurimeve dhe në rritjen e kujdesit për administrimin e vlerave të 
trashëgimisë. Bashkia Berat ka filluar që prej 3 vjetësh restaurimin e rrugëve me kalldrëm dhe përmirësimin e 
ndriçimit publik. Deri tani janë rehabilituar mbi 5200 m2 kalldrëme, pak në raport me nevojat  dhe gjendjen.

Po ndihet mungesa e specialistëve dhe e restauratorëve  qoftë për afresket dhe pikturat murale, ashtu  edhe për 
restaurimin e banesave për punimet në dru, në gur.

Rritja e prezencës së investimeve në zonën historike duhet të shoqërohet me integrimin e Beratit në korridoret 
e qarkullimit rrugor kombëtar dhe me dhënien jetë të funksionimit të korridorit kulturor Durrës – Berat –Apolloni - 
Gjirokastër – Butrint. Duke qënë qytet nën mbrojtjen e UNESCO-s në seri me Gjirokastrën  funksionon edhe njësia e 
koordinimit dhe administrimit të përbashkët, e cila duhet të përfshijë një plan konkret dhe të korrigjojë rekomandimet  
e ICOMOS-it për problematikën e sotme që kanë Berati dhe Gjirokastra.

Unë besoj dhe shpresoj  se vëmendja e Qeverisë dhe e Kryeministrit Berisha, do të jetë në nivelin që e kërkon 
përfshirja e Beratit në UNESCO! 

4. A do të organizoni ndonjë aktivitet me qytetaret  tuaj për të festuar këtë eveniment? Besoj të gjithë beratasit ndihen krenarë sot 
për qytetin e tyre të një mbi një dritareve. Çdo të thotë për të “Berati në UNESCO”?

Si fillim do të organizojmë një koncert festiv në qendër të qytetit në datën 13 korrik 2008, si dhe do të vendosim 
disa banera e postera të përgatitura posaçërisht për këtë eveniment.

Ndërkohë kemi ngritur  komisionin për organizimin e  veprimtarive që do të zhvillohen në kuadrin e ceremonisë 
zyrtare të celebrimit të Beratit në UNESCO, për  të cilën do të ketë një protokoll të përbashkët të Bashkisë me 
MTRKS, IMK, etj.

Nga ana tjeter ky  rast i të qenurit nën mbrojtjen e UNESCOs është një hap   konkret integrues me vlerat 
botërore, por kërkon  nga qytetarët dhe institucionet një perceptim real të rolit të UNESCO-s, e cila ofron asistencë. 
Kërkon standarde, krijon lidhje me rrjetin e qyteteve historike, nxit programet dhe projektet për zhvillimin e 
qëndrueshëm të qendrave  të trashëgimisë, orienton politika zhvillimi për ruajtjen, administrimin dhe menaxhimin 
e këtyre vlerave etj. Në thelb përfitueshmëria e materializuar në investime dhe financime është në dorën tonë, të 
mbështetjes që duhet të japë  Qeveria, të rolit aktiv të të gjithë faktorëve të brendshëm të interesuar për zhvillim, të 
kapaciteteve tona të administratës publike  për të implementuar projekte dhe për të gjeneruar burime financiare nga 
donacionet ndërkombëtare që operojnë për qendrat e mbrojtura nga UNESCO.

Pranimi në UNESCO është  thirrje për punë, është apel për standard evropian sjelljeje, veprimi, ligjshmërie,  dhe konkurrimi. 
Nëse ne që drejtojmë dhe qytetarët e Beratit e kuptojnë dhe kanë ndjeshmërinë e të qenurit në sytë e gjithë 

botës, duhet të lodhemi shumë për të bërë mirë detyrën ndaj  qytetit tonë që tashmë është pasuri e UNESCOs.
Me këtë rast unë falënderoj përzemërsisht ata qindra qytetarë, intelektualë, emigrantë, diplomatë, kryetarë 

bashkie nga shumë qytete evropiane etj., që kanë dërguar urime dhe përshëndetje për pranimin e Beratit në 
UNESCO. 

Ju urojmë suksese të mëtejshme ju dhe Beratit. Faleminderit!

Berati i një mbi një dritareve


