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Botim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë

Pritja Festive me temë: “18 Vjet nga themelimi i
Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë (SHBSH)"
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, organizoi ditën e Premte, datë 28 Tetor 2011, në mjediset e
Hotel “Tirana International” Evenimentin Kombëtar me rastin e 18-Vjetorit të themelimit të saj.

Në këtë Numër do të
lexoni:
Pritja Festive me temë: “18 Vjet nga
themelimi I Shoqatës së Bashkive të
Shqipërisë (SHBSH)"
Zhvillimi ekonomik dhe punësimi
Pasqyrim i historise se SHBSH-se nder
vite nepermjet Ekspozites me titull
:“18-Vjet SHBSH“
Organizimi i Tavolinës së Rrumbullakët
me Kryetarët dhe Sekretarët e
Këshillave Bashkiakë
Organizimi i Tavolinës së Rrumbullakët
me Kryetarët e rinj të Bashkive
Nuk ka qyteterim pa ceremoni”
Takim ne bashkinë Los Angeles
Dy trainime dy-ditore për Kryetarët
e Këshillave Bashkiak dhe anëtarët e
Këshillave Bashkiakë
Karakteristikat e regjimit demokratik
dhe rëndësia e autonomisë vendore

Vijon në faqen 2

Informacione nga Ballkani

Zhvillimi ekonomik dhe punësimi, në qendër të politikave të Bashkisë
Basha: Brenda këtij muaji, propozimi për përjashtimin 4 vite nga taksat lokale të ndërmarrjeve të vogla e të mesme që punësojnë më
tepër se 50 punëtorë
Kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha priti më datën 11 Nëntor një grup
prej rreth 40 biznesmenësh dhe investitorësh, nga vende të ndryshme të botës,
të cilët janë pjesë e organizatës së biznesmenëve të rinj. Kryetari i Bashkisë
u bëri një prezantim të të gjitha projekteve, që parashikon të ndërmarrë në
Tiranë si dhe reformave ekonomike e financiare, për ta bërë Tiranën, qytetin më
atraktiv për investitoret e huaj.
“Po punojmë me IFC, për të pasur një “one stop shop” funksional për licenca dhe
leje në Bashkinë e Tiranës. Muajin e kaluar, në mbledhjen Këshillit Bashkiak, me
propozimin tim Këshilli Bashkiak vendosi heqjen e më se 60 tarifave dhe reduktimin
e një pjese të madhe të taksave. Kjo shërben për të lehtësuar procedurat administrative dhe ka vetëm një qëllim, atë për ta bërë qytetin më miqësor për biznesin,
jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon e më gjerë. Për këtë qëllim, jam i vendosur
të ndërmarr dy masa të tjera, njëra nga të cilat do propozohet në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak dhe një tjetër që do të diskutohet me
qeverisjen qendrore. E para ka të bëjë me sipërmarrjet e vogla dhe të mesme, përjashtimin për 4 vite nga taksat lokale të gjithë ndërmarrjeve të
vogla e të mesme që punësojnë më tepër se 50 punëtorë dhe e dyta ka të bëjë me kompanitë dhe sipërmarrjet e mëdha e për këtë qëllim ne po
shikojmë rimbursimin e pjesshëm dhe të plotë të gjithë taksave, që mblidhen nga pushteti vendor. Ne besojmë se zhvillimi ekonomik krijon mundësi
për biznesin dhe krijon mundësi punësimi për qytetin dhe qytetarët si dhe ofrimin e shërbimeve më të mira nga Bashkia e Tiranës”- tha zoti Basha.
Më tepër informacion gjeni në faqen zyrtare të Bashkisë Tiranë

www. tirana.gov.al
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të Shqipërisë

Pasqyrim i historise se SHBSH-se nder vite nepermjet Ekspozites
me titull: “18-Vjet SHBSH“
Në vazhdimësi të Tavolinës së Rrumbul-

Në këtë takim u vlerësua përvoja dhe vle-

munave dhe qarqeve, shoqërisë civile dhe

lakët dhe të aktiviteteve të planifikuara me

rat e kryetarëve në vite të njësive vendore

sigurisht dhe mbështetjen e donatorëve të

rastin e 18-Vjetorit u hap nje ekspozitë

dhe u theksua përcjellja e kësaj përvoje

huaj dhe organizatave ndërkombëtare.

e SHBSH-se ndër vite me temë :“18-Vjet

tek më të rinjtë që janë mandatuar për të

Takimi theksoi faktin se bashkëpunimi ,

SHBSH“ ku prezantoheshin një pjesë e

udhëhequr njësitë e qeverisjes vendore

toleranca konsensusi midis titullarëve të

vogël e afro 400 veprimtarive të ndry-

në gjithë vendin.

pushtetit vendor, pa dallime partiake për-

shme të organizuara nga SHBSH-ja në

bën kushtin kryesor për një reformë efika-

këto 18 vjet. Këto aktivitete të pasqyruara

Takimi evidentoi faktin se shpesh herë

në këtë ekspozitë përmblidhnin trajnime,

ndëshkohemi nga mosnjohja e historisë ,

workshop-e, tavolina të rrumbullakëta, pa-

shpesh kemi mbivendosje të aktiviteteve ,

Në këtë pritje festive morrën pjesë

naire, vizita pune, konferenca kombëtare

shpesh “rishpiket“ rrota dhe shpesh për-

Kryetarë Bashkish e Këshillash Bash-

dhe ndërkombëtare si dhe momente

sëriten të njëjtat gabime. Një nga detyrat

kiake, deputetë të Parlamentit , përfaqë-

nga aktivitete kulturore dhe shoqërore të

kryesore të shoqatës ka qënë dhe është

sues të qeverise (3 zëvëndësministra),

anëtarëve dhe përfaqësuesve të bashki-

edhe ruajtja e “kujtesës“ e përcjellja te të

sekretarë të Këshillave të Bashkive ,

ve. Në këtë ekspozitë ishin paraqitur gjit-

zgjedhurit e rinj të asaj se çfarë ka ndod-

ish- kryetarë, punonjës të administratave

hashtu edhe pjesë nga historia e SHBSH-

hur dhe se çfarë është përfituar dhe hum-

bashkiake, përfaqësues të institucioneve

së, kryetarët e parë të saj si dhe foto nga

bur në mënyrë që, siç u tha,-“sukseset t‘i

qëndrore dhe të pavarura, donatorë, OJF

takime të ekspertëve në fusha të ndrysh-

shtojmë dhe prefeksionojmë dhe dështi-

që kanë mbështetur dhe bashkëpunuar

me si: taksat dhe tarifat vendore, buxheti-

met t‘i shmangim apo minimizojmë“.

me shoqatën në aktivitetet e saj, kryetarë

mi, zhvillimi ekonomik vendor, planifikimi
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se të decentralizimit .

bashkish nga Kosova dhe Maqedonia etj.

urban, menaxhimi i burimeve njerëzore,

Ky takim i shoqëruar nga një atmosferë

si dhe të ftuar të tjerë që bashkëpunojnë

turizmi, strehimi, shërbimet publike, poli-

festive përvjetori synoi në të njëjtën kohë

me Pushtetin Vendor.

cia bashkiake, auditimi etj.

t‘u tregonte kryetarëve të bashkive por
edhe aktorëve të tjerë se kjo shkallë e

Në takim përshëndetën këta ish Kryetarë

Kjo pjese e evenimentit kishte si synim

caktuar decentralizimi , e arritur në këtë

bashkie sipas viteve:

të bënte një retrospektivë të rrugës që

vite, përfshin edhe përpjekjet e mundsh-

•

ka përshkruar shoqata, të arritjeve dhe

me dhe të palodhura të dhjetra kryetarëve

mosarritjeve, të pengesave që ka hasur

të Bashkive dhe Këshillave, punonjësve

dhe mënyrave se si i ka kapërcyer ato.

të administratës, shoqatat e bashkive, ko-

Z. Sali Kelmendi –Ish-Kryetari i
parë i Shoqatës (92’-96;)

•

Z. Arqile Gorreja- Ish Anëtari i Komitetit Drejtues(96‘-00)
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•
•
•

Z. Gjergji Duro - Ish Anëtari i Ko-

e këtij imperativi, pa dyshim që në cilësinë

mitetit Drejtues (00-03)

tonë si kryetarë bashkish, na duhet të jemi të

• Kishte përfaqësues të OJF dhe eks-

Z. Adriatik Brace - Ish Anëtari i Ko-

bashkuar në këto qëllime të përbashkëta, të

pertë të fushave të ndryshme të QV

mitetit Drejtues(03-07)

kemi një këmbëngulje dhe artikullim maksi-

në Shqipëri.

Z. Refik Rrugeja-Kryetari i Sho-

malisht të qartë dhe të vendosur të kërkesave

• U shpërndanë më shumë se 1000

qatës (07-11)

tona, që mund të na i sigurojë një shoqatë që

kopje nga 15 tituj të ndryshëm të boti-

funksionon mirë dhe përmbush këto kritere”.

meve të realizuara nga SHBSH-ja në

Përshëndetën gjithashtu edhe Z. Ferdinand Poni - Zv/ministër i Brëndshëm,
përfaqësuesit e 2 shoqatave homologe

vite.
Disa Rezultate ....

nga Maqedonia dhe Kosova, Z. Argëtim

• Më shumë se 250 pjesëmarrës mor-

Fida - kryetar i Bashkisë Dibër  dhe  Z.

rën pjesë në aktivitetet e realizuara

Sazan Ibrahimi- drejtor i shoqatës së

në këtë eveniment.

Dhe konkluzione.....
• Vetëm të bashkuar kryetarët e bashkive do të mundin të përballojnë sfi-

bashkive kosovare , Z. Ardian Turku si

• Pjesëmarrësit përfaqësonin jo ve-

përfaqësues i Parlamentit dhe si ish- Ish

tëm të gjitha spektret e politikës por

• Herë pas here duhet të organizohen

bashkëpunetorët më të vjetër te SHBSH-se

edhe të gjitha nivelet e QV (Kryetarë

takime të tilla për të përcjellur te të

Z. Sherefedin Shehu bëri mbylljen e Takimit.

Bashkish, Kryetarë të Këshillave të

“rinjtë“ përvojat pozitive si dhe për

Bashkive, Sekretarë të K.B)

të njohur zigzaget e decentralizimit.

dat e decentralizimit

Anëtari i Komitetit Drejtues të SHBSH
në vitet (03-07) . Në emër të Kryetarëve
të sapozgjedhur foli z. Xhelal Mziu –
Kryetar i Bashkisë Kamëz.
Dhe të përmendim këtu pjesëmarrjen e Z.
Henk Van Der Dol- Ambasador i Vendeve të Ulta, i cili së bashku me Znj. Nertila Mosko- përfaqësuese e Fondacionit
„Hanns Seidel“ u nderuan me „Çertifikatë
Falenderimi“ si dy nga mbështetësit
kryesore jo vetëm të SHBSH-së por të
procesit të Decentralizimit në Shqipëri.
Në fund deputeti i Parlamentit dhe një nga

Duhet theksuar fakti se në këtë ceremoni nga

• Ishin pjesëmarrës përfaqësues të

• Njohja e historisë modeste të

stafi i SHBSH-së u prezantuan edhe të gjithë

Bashkive të Maqedonisë dhe Kosovës.

decentralizimit na mëson që

botimet e përgatitura nga SHBSH ndër vite

• Kishte përfaqësues të Qeverisë dhe

të mos përsëriten gabimet e të

të cilat u “rrëmbyen” që të gjitha nga të pra-

Parlamentit.

nishmit. Vlen të thuhet se janë shpërndarë

• Kishte kryetarë Bashkish të grupit the-

më shumë se 1000 kopje të këtyre botimeve.

meltar të Shoqatës së bashkive të vitit
1993.

shkuarës dhe të përmirësohen
dhe përgjithësohen përvojat pozitive.
• Të zgjedhurit por edhe administrata

Pikërisht ajo që Kryetari Bashkisë së Tiranës

• Kishte përfaqësues të Trupit Diplo-

kanë “uri“ për literaturën në fushën

z. Lulzim Basha tha një muaj më parë në

matik dhe të të gjithë organizatave

e qeverisë vendore prandaj duhen

Konferencën e krerëve të njësive të qeve-

donatorë që veprojnë sot në Shqi-

përgatitur materiale sa më të do-

risjes vendore se duhet “të jemi në lartësinë

përi.

bishme për to.
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Organizimi i Tavolinës së Rrumbullakët me Kryetarët
dhe Sekretarët e Këshillave Bashkiakë
Në kuadër të aktiviteteve të organizuara për 18 vjetorin e krijimit të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë, u mbajt dhe Tavolina e Rrumbullakët me temë: “Roli i Sektretarëve të Këshillave Bashkiakë në organizmin dhe funksionimin e Këshillit”.
Në këtë takim pati pjesëmarrës nga më shumë se 30 bashki të Shqipërisë. Duhet theksuar këtu fakti se këta pjesëmarrës ishin nga të
gjitha spektret politike por gjithashtu edhe nga kategori të ndryshme të bashkive.

Tema e parë u referua nga Znj. Pranvera Behushi – Avokate dhe Pedagoge e së Drejtës Administrative në Fakultetin Juridik e
cila shpjegoi teorinë e aktit administrativ dhe nxiti një debat konstruktiv mbi mënyrën e daljes së akteve dhe menaxhimin e tyre.
Pjesëmarrësit drejtuan pyetje të vazhdueshme për Znj. Behushi e cila diskutoi me pjesëmarrësit për mandatet e këshilltarëve dhe
sekretarëve dhe përmirësimin e punës së tyre në raport me këshillin dhe administratën e Bashkisë.
Më tej prezantoi Z. Valter Gjoni – Shef i Protokollit në Bashkinë e Tiranës. Gjatë prezantimit të tij u prekën shumë tema duke filluar që
nga çështja e titullit qytetar nderi deri tek menaxhimi i protokollit në Këshillin Bashkiak dhe jo vetëm në Bashki.
Tema e fundit u mbajt nga Prof. Gjergj Sinani - Pedagog i Filozofisë në Universitetin e Tiranës, i cili bëri një përshkrim historik që
nga Athina apo Roma e lashtë deri në ditët e sotme të administrimit të këshillave dhe problemet e hasura ndër vite si dhe mënyrat e
zgjidhjes.
Disa nga konkluzionet dhe rekomandimet qe dolen gjate ketij takimi ishin:
•

Të hartohet një informacion nga ana e Sh.B.SH për sqarimin e çështjes së përfundimit apo kufizimit të mandatit të sekretarit të
këshillit sipas përkufizimeve ligjore dhe interpretimit të bërë në këtë seminar “Mandati i sekretarit mund të konsiderohet i përfunduar më përfundimin e mandatit të këshillit paraardhës dhe për këtë nuk është e nevojshme të bëhët nje votim i veçantë për
shkarkimin e një sekretari përpara se të votohet sekretari i ri”

•

Të organizohet një trajnim i përbashkët për Kryetarët e Këshillave dhe sekretarët e tyre vetëm për sa i përket çështjeve të akteve
administrative dhe vendimmarrjen për to.

•

Të vendosen kontakte të drejtpërdrejta mes sekretarëve ku të shkëmbehen ide dhe probleme të punës së tyre. Këtë mund ta
realizojë SH.B.SH

•

Të vendoset kontakt i drejtpërdrejtë mes SH.B.SH dhe sekretarët e këshillave kur këta të fundit mund të pyesin për çështje ligjore,
administrative dhe financiare të funksionimit të këshillave.

•

Trajnime të tilla dhe më të zgjeruara duhet të organizohen sërisht nga SH.B.SH duke qënë prezentë dhe përfaqësues nga administratat e bashkive dhe Kryetarët e Këshillave.
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Organizimi i Tavolinës së Rrumbullakët me Kryetarët e rinj
të Bashkive
vendore.

mbartnin në vete probleme dhe situata

Transferimi i autoritetit fiskal, siç ishte

risku në njësitë e tyre, ku evidente ishin

Domnori ndër të tjerat theksoi rëndësinë

ai për mbledhjen e taksës së biznesit

rastet e mbartjes së detyrimeve të vite-

e njohjes dhe evidentimit të ecurisë së re-

të vogël, por edhe i dhjetera taksave

ve paraardhese dhe gjendja e kesh-it, si

formës së decentralizimit e cila:

të tjera si dhe thjeshtëzimi i sistemit të

rezultat i mos shpërndarjes gjithvjetore

•

taksave në Republikën e Shqiperisë.

të transfertës së pakushtëzuar apo për-

Aprovimi i kuadrit ligjor dhe nënligjor

dorimit të të ardhurave të realizuara në

dor, në përputhje me përgjegjësitë e

për huamarrjen lokale, në përputhje

6-mujorin e parë të viti 2011.

reja të shërbimeve që ofrojnë, duke

me kërkesat e bashkimit europian që

synuar efektivitetin maksimal të ko-

e njohin atë si pjesë të huamarrjes së

Si konkluzion mendojmë që në të

stove të decentralizimit.

brendshme, si dhe fillimi i praktikave

ardhmen, Ministria e Financave, në

Përgjegjësia financiare, si komponent

në këtë fushë.

udhëzimet periodike për zbatimin e

Përfundimi i transferimi i së drejtës së

buxhetit vjetor duhet të përcaktojë që në

min e të ardhura të mjaftueshme dhe

pronësisë për ndërmarrjet e ujësjel-

vendimin e buxhetit vjetor të NJQV:

autonomi në vendimmarrje për përdo-

lesit dhe krijimit të ndërmarrjeve si

rimin e këtyre të ardhurave.

rezultat i bashkëpunimit ndërkomunal

Në këtë takim morrën pjesë kryetarët e
rinj te Bashkive. Tema e parë referoi Zj.

•

Ka ecur në raport me zhvillimin ekonomik, vazhdimësinë e procesit të
reformave ekonomike dhe politike, organizimin e institucioneve financiare
dhe monetare.

•

Niveli i decentralizimit në përgjithësi
dhe në veçanti autonomia fiskale, ka
bërë që Njësitë e Qeverisjes Vendore
të kenë instrumentet e duhur ligjor për
hartimin e planeve afat-mesme dhe
afat-gjatë të zhvillimit ekonomik ven-

•

kyç i decentralizimit ka synuar siguri-

•

•

Arritjet ne kuadrin e Decentralizimit
fiskal si:

•

•

•

•

Ulja e nivelit te taksës për Biznesin e

duke ruajtur ekonominë e shkallës.

kushtëzuar duhet të jetë e barabartë

Transferimi i rreth 800.000 mijë ha

në çdo dy-mujor të vitit.

pyje e kullota lokale.

2. Procedurat e prokurimit me të ardhu-

Inventarizmi i të gjitha pronave publi-

rave vendore, duhet të fillojnë vetëm

Vogël pa zvogëluar aspak të ardhurat

ke dhe disa herë fishimi i procesit të

pas realizimit të të ardhurave vendo-

nga kjo taksë

transferimit përfundimtar të pronësisë

re.

Më shumë se trefishimi i fondeve

etj,

qeveritare në harkun kohor të katër

•

1. Shpërndarja e transfertës së pa-

Për

këtë,

pjesëmarrësit

nënvizuan

vjetëve që klasifikohen si fonde lokale

Përbëjnë një terren favorizues për forci-

rëndësinë e mbështetjes nga SHBSH, si

e rajonale.

min e financave vendore dhe pavarësinë

një ndër aktorët më të rëndësishëm në

Programi kombëtar për investime

e buxhetit tyre.

mbështetjen e misionit të qeverisjes ven-

lokale, nga ku përfitojnë 100% të

Pas paraqitjes të një skeme të funksio-

dore në shërbim të komunitetit për zhvil-

njësive vendore e rajonale si dhe di-

nimit dhe menaxhimit të financave ven-

limit ekonomik e social të bashkive tyre

sbursimi në nivelet 12 deri 15 herë të

dore, nga kryetarët e rinj të bashkive të

në kuadrin e politikave lokale, rajonale e

fondeve për investime drejt njësive

pranishëm, u drejtuan shumë pyetje që

kombëtare.
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“Nuk ka qytetërim pa ceremoni”
Mbi këtë shprehje menduam të hulumtojmë elemente të protokollit dhe ceremonive që përbëjnë pasurinë tonë kombëtare në këtë
fushë. Tërësia e qytetërimit iliro - shqiptar na evidenton faktin që ne kemi trashëguar një jetë të pasur publike dhe si rrjrdhojë ajo është
zhvilluar nëpërmjet elementeve të domosdoshëm protokollar dhe ceremonial. Protokolli dhe ceremonia filloi të zyrtarizohej kur u krijuan
edhe institucionet e qytetit. Ndërtesa simbol (me e shquar) e Apolonisë që quhet ndryshe edhe Monumenti i Agonotetëve ishte vendi
ku bëheshin edhe mbledhjet e këshillit te qytetit.
Pra kemi një monument të veprimtarisë administrative qytetase ). Marrëdhëniet e ndërsjellta të qyteteve koloni me hinterlandin ilir
shpejtuan procesin e lindjes dhe zhvillimit të një tog qytetesh ilire me rregulla të përcaktuara të sjelljes qytetare që u pasqyruan në
statute dhe kanune.
Tradita ceremoniale dhe protokollare në Kanunet dhe statutet shqiptare
Kanunet janë monumente të kulturës shpirtërore të bashkësive dhe monumente të kulturës materiale. Në përmbajtje të Kanuneve,
veç normave të përgjithshme, në vend të parë janë paraqitur parimet kryesore: liria, nderi, besa, mikpritja, si vlera morale shoqërore
dhe parime juridike.
Trajtimi i organizimit tokësor e shoqëror parashtetëror në njësitë e vetëqeverisjes vendore përbën një drejtim të rëndësishëm për të
kuptuar e shpjeguar se bashkësia nuk ishte tribun fisesh nomade apo të mbyllura e izoluara, por jetonte në një njësi tokësore me kufij
e ndarje administrative të përcaktuar sipas traditës dhe ndikimeve të trashëguara nga perandoria romake, bizantine e osmane: mëhalla
(çeta), fshati (katundi), krahina. Mbi këtë bazë ndërtohej edhe struktura e organizmave të vetëqeverisjes vendore: që nga plaku i
barkut deri te Kuvendi i burrave, me gjurmë të demokracisë gjinore dhe elemente të organizimit shtetëror nga ilirët deri te pashallëku i
Janinës i Ali Pashë Tepelenës.Rendi shoqëror (vëllazëria, farefisi, barku, brezat, gjinia), marrëdhëniet familjare e martesore në Kanun
pasqyrojnë evoluimin nga bashkësia gjinore te rendi patriarkal në familje, me ndikime nga e drejta romake për paterfamilias dhe me
prirje zhvillimi gradual drejt një farë emancipimi në marrëdhëniet familjare.
Shkenca juridike dhe etnologjike shqiptare ka arritur në disa përfundime për katër variantet kryesore të kanuneve shqiptare: Kanuni
i Lekë Dukagjinit, Kanuni i Skënderbeut, Kanuni i Labërisë dhe Kanuni i Maleve, pa mohuar kanunet e tjerë lokalë. Duke i njohur këto
lloje të ndryshme të së drejtës zakonore është bërë e mundur të njihen edhe karakteristikat kryesore e ligjësitë e përgjithshme të tyre.
Këto kanune kanë në themel të tyre etikën, sistemin e vlerave të larta morale dhe parimet kryesore juridike të së drejtës zakonore
të tij, lidhjet kulturore e shpirtërore të popullit shqiptar.
Kanuni përcakton një protokoll dhe ceremoni mjaftë strikte herë herë  ekstreme, ai fillon me familjen, fisin, fshatin, krahinën
dhe pëmbledh ceremonit familjare, ato fisnore.
Z. Valter Gjoni – Shef i Protokollit në Bashkinë e Tiranës.

Takim në bashkinë Los Angeles
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Delegacioni i Kamzës i kryesuar nga

Tomor Kotarja, zhvilluan nj vizitë të suk-

Los Angelesi i uruan mirëseardhjen

kryetarin i Bashkisë së Kamzës z. Xhe-

sesshme në bashkinë e Los Angelesit.

z. Mziu dhe delegacionit të tij, duke ja

lal Mziu, dy nën kryetarët z.Vendim

Delegacionin nga Kamza e priti Zv.

transmetuar këtyre të fundit falënderi-

Demaj dhe z.Qemal Çejku, sekretari

Kryetarja e bashkisë së Los Angels

met e kryetarit të bashkisë së Los An-

i Këshillit të Bashkisë z.Sokol Ndreu,

Zj. Aileen Adams, si dhe Sekretari i

gelesit z. Antonio R. Villaraigosa, i cili

dhe drejtori i Ujësjellësit në Kamëz z.

Përgjitshëm z. Jim B. Clarke. Miqt nga

nuk ndodhej në Los Angeles.
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Zj Aileen Adams bëri prezent qytetin

shpejt i qytetit Kamez ku kërkoj të dijë

Angeles do të ishte një kurorëzim në nive-

e Los Angeles, si dhe format e orga-

se cila është nevoja më e madhe që

lin më maksimal të tij, sepse Los Angeles

nizimit të Bashkisë. Njëkohësisht ajo

Bashkia Kamëz ka në këtë momente.

përfaqësonte një qytetet me potenciale të

bëri një paraqitje të të gjithë organizimin

Në këtë kuadër z. Mziu iu bëri të pra-

mëdha kulturore, industriale dhe politike,

që bashkia e Los Angeles kishte orga-

nishmwve të njohur që Bashkia Kamëz

që do të mbështeste zhvillimin e Kamzës
në arritjen e sfidave e vizioneve të shpallura prej saj. Ai nënvizoi gjithashtu se
Bashkia Kamëz ka bërë binjakëzime me
Bashkinë Macerata Itali dhe Jenës Gjermani etj, për të krijuar një rrjet bashkëpunimi me sa më shumë hapësira kontribuese, zhvilluese dhe përfituese nga fondet
ndërkombëtare.
Në fund të takimit Kryebashkiaku Mziu
i bëri një ftese kryetarit të bashkisë së
Los Angelesit z. Antonio R. Villaraigosa, Zv. Kryetarjes së bashkisë së Los

nizuar ndaj shërbimeve publike etj. Në
këtë takim Zj.Aileen Adams vuri theksin
tek organizimet e forumeve dhe OJF të
mëdha që Los Angelesi kishte, duke
vepruar bashkërisht me bashkinë, duke
formuar rrjete të ndryshme në ndihmë
të njerëzve në nevoje dhe mbështetjen
e projekteve që bsahkia kishte hartuara.
Më tej Zj.Adams theksoj se jemi të
gatshëm të vendos stafin në hartimin
e projekteve të përbashkëta botërore
që organizma të ndryshëm planifikojnë
për partnerishipe, ku dy apo më shumë

ka bërë projektin e ujësllës-kanalizi-

Angels Zj. Aileen Adams, si dhe Sek-

bashki bëjnë bashkëpunime. “Është

meve dhe është në rrugë të mbarë për

retari i Përgjitshëm z. Jim B. Clarke që

shumë e rëndësishme dhe shkëmbimi

financim nga Qeveria shqiptare dhe

së bashku me një grup specialistesh si

i përvojave ku bashkëbiseduesit ranë

KfW, Banka Gjermane, se shpejti do

dhe biznesmenësh amerikan të vinë të

dakord që stafe të ndryshme special-

të merren edhe eksperienca nga bash-

vizitojnë Bashkinë e Kamzës, pasi kjo

istësh të shkëmbejnë përvoja me anë

kia Los Angelist që ky projekt shumë i

bashki është vend i përshtatshëm në

të networkit dhe vizitave tek se cila

madhë të vazhdoje sa më shpejt imple-

hapjen e bizneseve, sepse ofron tarifa

bashki.”-tha zj. Adams.

mentimin e tij.

të ulta në zhvillimin e biznesit. Nga homologët u pranua ftesa, ku premtuan

Ndërsa Z. Jim B. Clarke, Sekretarja e

Më tej kryebashkiaku Mziu iu përgjigj

që së shpejti do të shikohet mundësia

Përgjithshme vuri theksin tek zhvillimi i

miqve, se arritja e një binjakëzimi me Los

e realizimit të kësaj vizite .
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Shoqata e Bashkive të Shqipërisë,

me mbështetjen e Fondacionit “Hanns Seidel”, organizoi 2 trainime dy-ditore në
datat 11-12 dhe 13-14 Tetor, për Kryetarët e Këshillave Bashkiak dhe anëtarët
e Këshillave Bashkiakë në ambientet e Hotel “Lenardo” Durrës.
Organizimi i këtyre takime është vazhdimësi apo dhe një traditë e SHBSH-së në fushën e informimit të të zgjedhurve vendore në këto
10 vitet e fundit. SHBSH-ja organizon të tilla takime me këshilltarët e bashkive duke i informuar ata për detyrën e tyre të re si këshilltar
i bashkise si dhe mbi detyrimet dhe funksionet që atyre iu ngarkon ligji.

Këtë vit këto takime u zhvilluan pak të vonuara në kohë për vete problematikën që patën zgjedhjet vendore të 8 Majit 2011, por kjo
situatë nuk pengoi në organizimin siç duhet të këtyre dy takimeve të para të planifikuara me këshilltarët e bashkive.
Në dy takimet e para këshilltarët e bashkive u grupuan sipas madhësisë së bashkive të cilat ato përfaqësojnë, kjo dhe për faktin e
ngjashmërisë në problematikën që ato kanë.
Objektivat Kryesore të takimeve ishin të informonin pjesëmarrësit për:
•

Decentralizimin në përgjithësi dhe veçanërisht decentralizimin fiskal

•

Aktivitetet e shoqatës si dhe statutin e saj

•

Ligjin e ri “Për planifimin e Territorit”

•

Rolin e KB në zhvillimin ekonomik të bashkive dhe në menaxhimin e pronave

•

Përmirësimin e marrëdhënieve Kryetar -Këshill

Si dhe mundësinë për të bashkëbiseduar për vazhdimësinë e shoqatës si dhe për të shkëmbyer mendime mbi zgjidhjen e problemeve
dhe situatave të hasura.

Sfidat e decentralizimit
Zv/Ministri i Brendshëm z. Ferdinand  Poni prezantoi rolin që duhet të luajnë këshillat si amortizator social në diskutimin e problemeve
që hasin komunitetet tona duke përcaktuar saktë prioritetet në të mirë të popullsisë. Me rritjen e shkallës së decentralizimit këshillat
bashkiakë si organet përfaqësuese të bashkive dita-ditës po ndërgjegjësohen, zhvillohen e konsolidohen duke u bërë si një urë lidhëse
e pandërprerë midis komunitetit dhe bashkisë duke siguruar transparencën. Gjithashtu ai theksoi që këshillat në të cilat shumica nuk
është i njëjtit krahu politik duhet të bashkëpunojnë me Kryetarin e Bashkisë në zgjidhjen e problemeve dhe jo të kundërshtojnë për
çdo gjë që sjell Kryetari. Bashëpunimi midis njësive vendore do të rriste efektivitetin e shërbimeve publike dhe do të ulte shpenzimet
administrative.
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Decentralizimi fiskal
Drejtore e Financës në MB Znj. Frida Damnori e vuri theksin në përdorimin sa më efektivitet të fondeve bashkiake dhe buxheti duhet
të hartohet në bashkëpunim me pjesëmarrjen e komunitetit. Këshilli bashkiak merr vendimin e tij më të rëndësishëm kur vendos për
miratimin e buxhetit dhe ata duhet të merren seriozisht jo vetëm në çastin e miratimit por të paktën 3 muaj më pëpara duke u njohur
me të gjitha mundësitë që ka bashkia.
Planifikimi i Territorit
Znj. Franka Paloka trajtoi rolin e KB në zbatimin e ligjit të ri “Për planifikimin e territorit” i cili në fund të muajit të kaluar ka hyrë në fuqi.
Ky ligj duhet të njihet jo vetëm nga punonjësit e bashkive por edhe nga i gjithë komuniteti.

Zhvillimi ekonomik dhe menaxhimi i pronave
Ish Kryetarët e Bashkisë z. Artur Kurti dhe z. Kadri Gega i njohën pjesëmarrësit mbi përgatitjen e planit strategjik të bashkive duke
u fokusuar në zhvillimin e qytetit dhe sidomos në zhvillimin ekonomik. Për këtë ata duhet të takojnë grupet e interesit, organizatat jo
qeveritare, njerëzit në nevojë dhe këdo që është i interesuar për të zhvilluar qytetin e përmirësuar jetesën.Gjithashtu mund të bëhen
pyetësorë në vënde të ndryshme të qytetit duke angazhuar studentë apo nxënës shkollash dhe më vonë përgjigjet e tyre të analizohen
duke përcaktuar prioritet e bashkisë. U theksua se pronat janë një aset i jashtëzakonshëm në nxitjen e punësimit dhe përfitime të tjera,
që për fat të keq nuk po përdoren nga bashkitë .

Aktivitete e Shoqatës së Bashkive dhe njohje me Statutin e saj
Pjesmarrësit u njohën me aktivitetet e Shoqatës kryesisht gjatë vitit 2010 dhe muajve të parë të vitit 2011 nga drejtori ekzekutiv i cili
argumentoi dhe qëllimet e aktiviteteve. Buxheti modest i shoqatës nuk e lejoi që shoqata të luante nje rol më aktiv por në të njëjtën
kohë shërbente për të kooperuar me të gjithë aktorët dhe faktorët qe merren me decentralizimin. Pjesëmarrësit u njohën me faktin që
mbështetësi kryesor i shoqatës ishte Fondacioni “Hanns Seidel” i cili kishte më shumë se 10 vjet që mbështeste shoqatën. Pastaj nga
Juristët e SHBSH-së u prezantua statuti i Shoqatës për të thithur mendime për përmirësimin e saj. Informimi synonte që këshilltarët të
njihen dhe të sugjerojnë forma të reja bashkëpunimi dhe të përgatiten për Asamblenë e Përgjithshme që do mbahet së shpejti ku do
të zgjidhen organet drejtuese si Komiteti drejtues , kryetari i Shoqatës etj.

Konkluzionet të cilat dolën gjatë 4 ditëve të takimimeve ishin:
•

Të organizohen sa më shumë trainime për këshilltarët si dhe vizita jashtë shtetit

•

Të trainohen sekretarët e KB si ura lidhëse midis KB dhe administratës dhe Kryetarit.

•

Të organizohen debate publike në media mbi rolin e Këshillave bashkiake në vendimarrje .

•

Të përgatiten nga shoqata modele rregulloresh si për KB por edhe për administratën bashkiake duke marrë parasysh ligjet e reja
sidomos ligjin e ri “Për planifikimin e territorit”

•

Shoqata duhet të ndihmojë bashkitë në zbatimin uniform të ligjit të planifikimit të territorit

•

Të kërkohet që në mbledhjet e këshillit bashkiak të jepen drejtepersedrejti nga ekranet e televizionit lokal që komuniteti të
shikojë vetë anëtarët e këshillit bashkiak që ka zgjedhur.

•

Të bëhet gjithmonë analiza e buxhetit të vitit të kaluar përpara se të miratohet buxheti i ardhshëm.

•

Të nxitet procesi i transferimit të pronave dhe regjistrimi në hipotekë .

•

Të insistohet nga shoqata për rritjen e rrogave të punonjësve të bashkive

•

Të përmirësohet kodi zgjedhor për zgjedhjet e këshilltarëve jo sipas listës por sipas zonave elektorale .

•

Të miratohet “standarti minimal” në dhënien e informacionit prej këshillat bashkiake

•

Të informohen këshilltarët në mënyrë të përhershme .
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Karakteristikat e regjimit demokratik dhe rëndësia
e autonomisë vendore		
Cili është problemi i demokracisë?
Karakteristika (materializmi, mediokriteti, individualizmi dhe izolimi), që lindin, ose e marrin forcën nga barazia e kushteve, përbëjnë
thelbin e mësimit të Tokëvilit mbi demokracinë. Një regjim, në të cilin këto pasoja nuk zbuten, në një mënyrë ose një tjetër, një regjim
në të cilin nuk inkurajohen aftësitë më të larta, në të cilin shoqëria do të ndalej dhe virtytet publike të shkonin drejt shuarjes, një regjim
i tillë mund ta vinte në dyshim mundësinë, që i ka dhënë vetë providenca që e krijoi.
Paradoksi thelbësor i demokracisë, siç e kupton Tokëvili, është se barazia e kushteve është e pajtueshme si me lirinë, por edhe me
tiraninë. Një lloj barazie mund të bashkekzistojë më një pabarazi shumë të madhe. Në qoftë se demokracia do të mbetej vetëm në
mjetet e veta, në fakt, ajo do të prirej në vendosjen e një tiranie, e cila mund të ishte tirania e njëshit mbi të gjithë, ose ajo e një numri
më të madh ndaj një numri më të vogël, ose, madje, ajo e të gjithëve mbi të gjithë.
Tokëvili thekson se problemi i demokracisë mund të zgjidhet në nivelin e vetë demokracisë, domethënë zgjidhja duhet të jetë në harmoni me parimin e demokracisë, që është barazia. Pasioni për barazinë i kundërvihet një pasioni të ngjashëm që buron nga barazia
në liri dhe, siç e pamë janë forca të pabarabarta. Për më tepër, pasioni që e shtyn një qeveri të ketë në themel shqetësimin e individit
për mirëqenie, e shikon efektshmërinë e saj të shtohet përmes prirjesh të centralizimit të qeverisjes
Për të kufizuar pasojat e centralizimit, Tokëvili thekson vlerën e lirisë lokale në nivelin e Bashkisë. Në bashki qytetari merr, për herë të
parë, një mësim se si ta ushtrojë lirinë. Duke u mësuar që të shqetësohet dhe të kooperojë për çështje që mund t'i shikojë me sytë e
tij, tek qytetari edukohet përgjegjësia publike. Bashkia është vendi i transformimit të intersit personal në patriotizëm, të paktën në një
lloj patriotizmi. Sipas Tokëvilit, institucionet e lira, sidomos në nivelin lokal, i transformojnë individët egoistë në qytetarë, ku shqetësimi i
parë i tyre është e mira e përbashkët. Për më tepër, ai sugjeron se sa më shumë që një komb bëhet kompleks dhe i qyetëruar, gjithnjë
e më pak rrezikon të ndërtojë një liri në nivelin lokal, ose të tolerojë goditjet e një komuniteti pa traditë lirie.
Thirrja e Tokëvilit për një "shkencë të re të politikës", që duhet të merrte parasysh kushtet e reja të barazisë është thirrja për një
shkencë, që do të vendoste parimin e interesit mbi një themel të qëndrueshëm. Sigurisht, është njeriu "i varfër, të cilit i duhen mësuar
parimet e shkencës së re, sepse është ai, si anëtar i mazhorancës, që do të qeverisë shoqërinë e re. Për më tepër, duhet që parimet e
shkencës së re të jenë në përpjestim me nivelin e kuptueshmërisë së tij. Ai ndalet shumë në këtë pikë dhe kërkon që teoritë filozofike të
ndalen në këtë moment, që përbën tiparin karakteristik të kohës tonë, sepse "intersi privat do të bëhet më shumë se kurrë lëvizësi kryesor, në mos i vetmi, i veprimeve të njerëzve; por mbetet që të mësohet se si do ta kuptojë çdo njeri interesin e tij individual" (V.II, f. 156).
Mjeti tjetër për ta zgjidhur problemin e demokracisë, që ja sugjeron modeli amerikan, është ndarja e fesë nga shteti. Tokëvili e shikon
fenë në shumë plane, madje e lidh e dhe me doktrinë e intersit personal të kuptuar në mënyrë të drejtë. Trajtimi i fesë nga Tokëvili
është, nga fillimi deri në fund, "popullor".
Një mjet tjetër për të frenuar demokracinë që të shkasë drejt despotizmit, sepse spektri i despotizmit nuk zhduket as në demokraci,
është liria e shtypit. Liria e shtypit së bashku me lirinë e shoqatave, janë dy mjete të fuqishme për të mbajtur në këmbë demokracinë.
Prof. Gjergj Sinani
Pergjegjes i Departamentit te Filozofise
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Informacione nga Ballkani
Shoqata e Bashkive si anëtare e rrjetit NALAS merr pjesë në programin: “NALAS digest”, me anë të të cilit
shkëmbehen informacione dhe aktivitete të shoqatave të Ballkanit, si më poshtë:
Shoqata Kombëtare e Bashkive të Republikës së Bullgarisë
* Më datën 23 Tetor 2011 U mbajt raundi i parë presidencial i zgjedhjeve lokale në Bullgari. Në
këto zgjedhje 1927 kandidatë për Kryetarë konkurruan për poste në 264 Bashki.
Përkatësisht , 7 894 persona konkurruan për Kryetarë të 2066 qytezave ( me popullsi mbi 350
banorë). Më shumë se 42 000 kandidatë konkurruan për 7000 poste për këshillin bashkiak
në bashkitë bullgare. Zgjedhjet u cilësuan me aktivitete të larta zgjedhore - më shumë se 50%
kanë votuar për Autoritetet Vendore në të dyja raundet.
Shoqata e Bashkive të Kroacisë
* Trajnim: “Përfaqësimi i interesave lokale në Bashkimin Evropian në bazë të statusit të ri ose
të ndryshëm të anëtarësimit” - Trajnim me pjesëmarrjen e Autoriteteve Lokale dhe rolin e shoqatave Kombëtare të autoriteteve lokale në procesin e Integrimit Evropian. Për punonjësit e
Shoqatës së Bashkive Republikën e Kroacisë udhëhequr nga këshilltari ligjor Ivanoviq Mladen,
dhe për anëtarët e bordit të NALAS-it shoqatave rajonale të udhëhequr nga drejtori ekzekutiv i
Kelmend Zajazi, u mbajt më 29 dhe 31 Tetor 2011 në Zagreb.
Workshop nga UORH për Planin Strategjik
Në mënyrë që të fillojë një plan zhvillimi për zhvillimin e saj të veta afat-mesme, Shoqata e Bashkive
në Republikën e Kroacisë ka kërkuar ndihmë profesionale dhe këshillim në NALAS e cila iu përgjigj pozitivisht duke angazhuar profesor Ralf von Ameln PhD, dhe Regine Prunzel PhD, ekspertë
nga Consulting PEM gjerman. Gjatë seminarit të mbajtur më 27 dhe 28 tetor 2011 UORH stafit
prezantoi për ekspertët aktivitetet aktuale të Shoqatës së bashku me detyrat dhe projektet që
trajtohen me Bashkitë. Në këto dhe të gjitha parametrat e tjera thelbësore për funksionimin e sistemit, si nevojat e anëtarëve, burimet financiare dhe njerëzore dhe rrethanat e jashtme, direktivat
dhe linjat e mundshme të veprimit ishin të vendosur për periudhën pesë vjecare të ardhshme.
Shoqata e Bashkive të Kosovës
* AKK morri pjesë ne Konferencën "Ndërtimi i Kapaciteteve për Investimet e Huaja Direkte"
* AKK ka marrë pjesë në ceremoninë e “Singing’ të granteve për bashkëpunim ndërkomunal
financuara nga UNDP-ja, ku AKK ishte iniciator i projektit
* AKK mori pjesë në takimin e organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
"Grupi i punës për Reformën e Legjislacionit dhe Bartjen e Kompetencave", ku AKK-ja paraqiti
shqetësimet e komunave në fushën e mirëqenies sociale, pyje, shërbimet publike, etj
* Një mbledhje e përbashkët u mbajt midis Bordit të AKK-së dhe përfaqësuesit të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) në Kosovë, z. Jose Sulemane, për të diskutuar çështjen e decentralizimit fiskal dhe të bashkëpunimit me misionin e ri të FMN-së.
Kongresi i Autoriteteve Lokale nga Moldavia
* CALM Organizoi tavolinën e rrumbullakët të dytë dhe të tretë me Kryetaret e Bashkive femra
të ndertojë e forcojë rrjetin e femrave CALM.
* Përfaqësuesit e CALM-it ndoqën sezonin e parë të komisionit për Decentralizim të Parlamentit.
* Përfaqësuesit e CALM- it ndoqën Konferencën e përvitshme të Programit të Komisionit Evropian për bashkëpunimin ndërkufitar i cili u organizua në Budapest, Hungari.
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Gazeta e Bashkive mbështetet nga Intercooperation, financuar nga Qeveria Zvicerane (SDC),
në kuadrin e Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal.
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