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Botim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë

Presidenti a.i. i Kongresit të Autoriteteve Vendore
dhe Rajonale të Këshillit të Evropës,
zoti Ian Micallef zhvillon takime të rëndësishme në
Tiranë

Për një qeverisje të
mirë vendore

Tiranës z. Edi Rama. Gjithashtu Presidenti i Kongresit takoi Kryetarin e Sho-

• Presidenti i Kongresit të
Autoriteteve Lokale dhe
Rajonale të Këshillit të
Evropës viziton Tiranën
• Seminar ndërkombëtar
mbi Qeverisjen Vendore
dhe Rajonale në vendet e
Evropës Juglindore dhe të
Kaukazit Jugor
• Fjala e Z. Refik Rrugeja
Raporter i Përgjithshëm
Për Demokracinë Lokale
dhe Rajonale të Këshillit të
Evropës
• Sfidat e Decentralizimit

qatës së Bashkive z. Refik Rrugeja dhe Drejtorin ekzekutiv të saj z. Fatos

Veprimtari të SHBSH-së

2-3 Nëntor

Zoti Ian Micallef, President a.i. i Kongresit të Autoriteteve Lokale e Rajonale
të Këshillit të Evropës bëri një vizitë zyrtare në Shqipëri për të vlerësuar
gjendjen e demokracisë lokale dhe rajonale në vend. Gjatë kësaj vizite në
Tiranë, ai takoi Presidentin e vendit, z. Bamir Topi, Kryeministrin z. Sali Berisha, Ministrin e Brendshëm, z. Lulzim Basha dhe kryetarin e Bashkisë së

Hodaj.
Gjatë vizitës së tij me interlokutorë të ndryshëm në Tiranë, Presidenti i Kon-

• Auditimi shton vlerë
apo jo? Po kontrolli dhe
Inspektimi?

gresit a.i. Ian Micallef diskutoi për gjendjen e demokracisë vendore në Shq-

Ligje të reja

ipëri, duke theksuar se Kongresi po ndjek nga afër zhvillimet në vend që

• Ligjet për pushtetin vendor
shtator - tetor 2009

prej monitorimit të tij në vitin 2006 dhe vëzhgimin e zgjedhjeve vendore të
2007-ës. Qeveria Shqiptare e priti pozitivisht ftesën për të raportuar mbi
zbatimin e rekomandimeve të Kongresit të vitit 2006 në sesionin plenar të
tij në mars 2010.

Praktikat më të mira
nga bashkitë
• Konferencë "Menaxhimi
i Trashëgimisë Kulturore,
Historike të Beratit Pasuri Botë rore e Njerë
zimit"
• Vullnetarë të Korpusit
të Paqes në Bashkitë e
Vendit
Botime të reja
• Qeverisja Vendore në
Shqipëri
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Seminar Ndërkombëtar mbi Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore në Evropën
Jug Lindore dhe Vendet e Kaukazit Jugor

Shkodër, 2-3 Nëntor 2009

Një seminar ndërkombëtar mbi decentralizimin dhe qeverisjen vendore në Evropën Juglindore dhe Kaukazin Jugor u organizua në Shkodër, në Grand Hotel Europa, në datat 2-3
nëntor me nismën e Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës
për të krijuar të parën Agjenci të Demokracisë Lokale në Shqipëri. Seminari u fokusua në
sfidat e decentralizimit dhe mënyrat e fuqizimit të rolit të qeverisjes vendore si një katalizator
për ripërtëritjen vendore. Seminari u hap nga kryetari i Bashkisë së Shkodrës, z. Lorenc
Luka.
Në këtë seminar foli zoti Refik Rrugeja në rolin e Raportorit të Përgjithshëm të Kongresit për Demokracinë Lokale në Evropën Juglindore dhe theksoi bashkëpunimin midis
vendeve të rajonit të Evropës Juglindore dhe Kaukazit Jugor në zbatim të decentralizimit të
qeverisjes vendore. Këtë fjalë do e botojmë të plotë në Gazetën e Bashkive. Gjithashtu do
të botojmë në këtë numër gazete diskutimin e drejtorit ekzekutiv të Shoqatës, z. Fatos
Hodaj për sfidat e decentralizimit.

Fjala e Z. Refik Rrugeja
Raporter i Përgjithshëm për Demokracinë Lokale dhe Rajonale në Evropën Jug Lindore I Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës
I drejtohem këtij seminari në kapacitetin Raporterit të Përgjithshëm për
Demokracinë Lokale dhe Rajonale në Evropën Jug Lindore të Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të
Evropës.
Mendoj që kemi pasur një seminar shumë produktiv, duke vlerësuar
mundësitë e ofruara nga decentralizimi,
përballimi i sfidave, njohja e gjendjes aktuale dhe duke vlerësuar rolin e qeverisë
vendore si një katalizator për rigjallërim –
dhe më e rëndësishmja, rrugët e fuqizimit
të tij.
Diskutimet tona gjatë këtyre dy ditëve
kanë përforcuar bindjen tonë se lëvizja e
pamatë e decentralizimit, e cila ka marrë
udhë nëpër Evropë, është e pandalshme.
Është rasti i Evropës Jug Lindore, është
rasti i Vendeve të Kaukazit Jugor, është
rasti i çdo vendi kudo në kontinentin
tonë.
Natyrisht, decentralizimi ka ende rrugë
për të bërë, siç doli qartë në mënyrë të
veçantë nga diskutimet tona, por edhe
pse shëndeti i mirë i demokracisë vendore
dhe cilësia e qeverisjes vendore ende var-

ion në Evropë, madje edhe pse ka mjaft
hapësirë për përmirësim, demokracia
vendore sot është një fakt i pranuar, dhe
një objekt i konsensusit të fuqishëm të
shteteve tona anëtare.
Kriza serioze globale që ne po përjetojmë sot vetëm thekson nevojën për të
ri-përcaktuar shoqëritë tona. Paradoksalisht, fryma e globalizmit është gjithashtu
fryma e “e vogla është e bukur” – fryma e
komunitetit lokal. Autoritetet vendore janë
në zemër të politikave rilindëse ekonomike, dhe investimi publik në shumë prej
vendeve tona është bartur gjerësisht prej
autoriteteve vendore.
Qëndrueshmëria, krahu tjetër i politikës
së re për të gjetur një mënyrë për të dalë
nga kjo krizë, gjithashtu do të jetë gjerësisht puna e autoriteteve vendore, që janë
aktorët qendrorë për përmirësimin e cilësisë dhe qëndrueshmërisë së mënyrës
sonë të jetesës.
Kundër kësaj të kaluare, puna dhe proceset tashmë në udhë në vendet e Evropës Jug Lindore dhe të Kaukazit Jugor
kanë nevojë të vazhdohen dhe të përshpejtohen. Nuk ka vend më shprehja “Çfarë
duhet bërë?” ose” nëse duhet apo nuk
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duhet të bëhet” por “Si duhet bërë”. Në
këtë kuptim Kongresi i Këshillit të Evropës
ka një përvojë të pasur për të ndarë, të
fituar në rajonin e Evropës Jug Lindore.
Duke ardhur prej vendeve të Evropës
Jug Lindore, unë personalisht vërtetoj
shumë iniciativa të hedhura nga Kongresi
në vitet e mëparshme, prej të cilave Eurorajoni Adriatik dhe Eurorajoni i Detit të Zi
janë vetëm dy shembuj.
Nisma të tjera të rëndësishme të
Kongresit janë Shoqatat e Agjencive së
Demokracisë Vendore dhe Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Vendore të Evropës
Jug Lindore, NALAS. Është kënaqësi për
mua të shoh shumë përfaqësues të tyre
këtu sot.
Kongresi ka qenë i përfshirë ngushtësisht me shumë çështje që përfaqësojnë
sfidat e demokracisë vendore, të cilat janë
diskutuar gjatë seminarit –qofshin këto
sfidat e financave bashkiake, të energjisë
dhe mjedisit, ose planifikimit urban dhe
zhvillimit.
Ato mund të përbëjnë sfida më të mëdha për Evropën Jug Lindore dhe Kaukazin Jugor, rajone ende duke rimarrë veten
nga e kaluara komuniste dhe shqetësimet
e konflikteve post-komuniste, por ato nuk
janë më pak të lidhura me të gjithë ne apo
tërë Evropën.
Aksioni ynë për demokracinë vendore
mbështetet në parimin e vetë qeverisjes
vendore të ligjëruar në Kartën Evropiane
të Vetëqeverisjes Vendore, “Magna Carta”
jonë e të drejtave të komunitetit.
Kjo Kartë ka qenë një pjesë integrale e
shumë proceseve reformash në Evropën
Qendrore e Lindore, përfshirë Evropën Jug
Lindore dhe Kaukazin Jugor. Ajo është
shpresa jonë e fortë që kjo reformë të vazhdojë ende në disa vende të rajonit.
Karta merret specifikisht me çështjet
e financave vendore si një prej parimeve
kryesore të demokracisë lokale – dhe
bën të qartë se transferimi i përgjegjësive
te autoritetet vendore duhet të përshtatet me burimet e nevojshme financiare të
kërkuara për të përmbushur këto detyra.
Financat vendore kanë qenë subjekt
i monitorimit të zbatuar nga Kongresi në
shtetet anëtare. Unë ju ftoj ju në mënyrë të
veçantë për të studiuar raportet e monitorimit dhe rekomandimet për vendet e
Evropës Jug Lindore – por gjithashtu në
vendet e tjera, disa prej të cilave kanë
pasur eksperienca të veçanta për këtë
çështje. Financat vendore janë bërë pika
kyçe e Protokollit Shtesë të Kartës së

Vetë- Qeverisjes Vendore, të përpunuar
nga Kongresi.
Duke mbështetur punën mbi parimet
e paraqitura nga Karta Europiane e Vetë
qeverisjes vendore, Kongresi ka bërë
një numër të madh rekomandimesh dhe
propozimesh në vitet e fundit për një sërë
çështjesh që lidhen me demokracinë vendore dhe rajonale. Në mënyrë të veçantë,
nëpërmjet Komitetit tonë mbi Zhvillimin e
Qëndrueshëm, ne jemi thelluar në çështjet
e burimeve të energjisë dhe përdorimin e
tyre në nivel vendor, menaxhimin e burimeve ujore, mbrojtjen e mjedisit dhe biodiversitetin, sigurimin dhe aksesin në shërbimet publike në zonat urbane dhe rurale,
planifikimin urban dhe zhvillimin, kohezionin brenda dhe midis komuniteteve tona
dhe kohezionin territorial në një sens të
gjerë – kjo listë është e gjatë.
Unë mund tu referoj disa prej rekomandimeve të fundit të miratuara nga Kongresi,
të tilla si rekomandimet mbi konsumin e
përgjegjshëm dhe të qëndrueshëm, mbi
biodiversitetin urban, mbi përshtatjen ndaj
ndryshimit klimatik, mbi një kulturë të re
energjie, për fëmijët në qytet dhe ri-integrimin e fëmijëve të rrugës, mbi pjesëmarrjen e të rinjve në nivel vendor e rajonal,
këto janë disa prej tyre.
Unë mund të përmend gjithashtu veprimtarinë tonë në fushën sociale, ku ne
vazhdojmë të adresojmë çështje të tilla si
integrimi i emigrantëve, siguria qytetare
dhe rendi, lufta kundër trafikimit njerëzor
dhe kundër dhunës në familje, barazisë
gjinore dhe mbrojtjes së minoriteteve, aksesit ndaj të drejtave sociale të tilla si strehimi, kujdesi shëndetësor dhe arsimimi.
Të gjitha këto propozime dhe rekomandime bazohen në të njëjtën filozofi, e
cila është baza e një qasjeje të integruar
në punën tonë –që i lidh këto aspekte
të ndryshme në një të tërë. Ne fuqimisht
besojmë se synimi ynë sot është të ndërtojmë komunitete të përqendruara te
qytetari, komunitete të lidhura ngushtë që
përmbledhin të gjithë anëtarët e tyre, duke
u dhënë një ndjenjë përkatësie, të qenit të
fuqishëm për të marrë pjesë në vendim
marrje dhe në gjithë aspektet e jetës në
komunitet, dhe duke u siguruar atyre një
mjedis miqësor.
Ndërsa propozimet që sapo bëra përbëjnë një bazë konceptuale për aksionin
tonë, një prej mjeteve për zbatimin praktik
është bashkëpunimi midis qyteteve dhe rajoneve, bashkëpunimi midis komuniteteve,
duke përfshirë bashkëpunimin ndërkufitar.
Evropa Jug Lindore në mënyrë të veçantë
– dhe ,unë do të shtoja, pellgun e Detit
të Zi, ku Evropa Juglindore takon Kauka-
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zin Jugor dhe Lindjen “politike” të kontinentit tonë,– ofron një potencial shumë të
madh për bashkëpunimin ndërkufitar që
gjithashtu mund të shërbejë si një alternativë e shëndoshë ndaj konfliktit midis
shteteve.
Ndër të tjera, siç përmenda më lart,
Kongresi vendosi në shtator 2008 Eurorajonin e Detit të Zi si një platformë bashkëpunimi e cila lejon administratat lokale,
përreth Detit të Zi, të zbatojnë projekte
që lidhen me mjedisin, turizmin, po ashtu
edhe kohezionin social e ndërkulturor.
Kam përmendur tashmë një numër
rrjetesh lokale e rajonale të krijuara nga
Kongresi, të cilave shpresoj do tu bashkohen edhe më shumë bashki nga Evropa Jug Lindore dhe Kaukazi Jugor. Siç
thashë në krye një prej nismave të Kongresit në këtë rajon ishte ngritja e një rrjeti
të Agjencive të Demokracisë Vendore, të
njohur si LDAs, për të rikthyer besimin dhe
per te ngritur besueshmërinë midis komuniteteve të përçarë nga lufta përmes projekteve konkrete në terren, duke përfshirë
autoritetet lokale.

Një tjetër nismë e Kongresit ishte
mbledhja e shoqatave të autoriteteve vendore në vendet e Evropës Jug Lindore në
një rrjet bashkëpunimi, NALAS, president
i të cilit është Tarzan Milosheviç. I uroj
mirëseardhjen. Jam krenar të them se
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, president i së cilës jam, është anëtare e këtij
rrjeti që është zgjeruar aktualisht me shoqatat nga Turqia dhe Kroacia, anëtarët e
fundit që i bashkohet rrjetit.
Për të përfunduar, do të doja të theksoj edhe njëherë se tani është koha për
të parë këtë përmbledhje të larmishme të
propozimeve, rekomandimeve dhe iniciativave ekzistuese dhe për t’i lidhur ato së
bashku në një qasje të integruar dhe të
plotë. Duke lëvizur në këto fronte të ndryshme – duke ushqyer një mjedis të ri komuniteti dhe duke ndërtuar një rrjet ndërbashkiak, ndër-rajonal dhe bashkëpunimi
ndërkufitar – ne do t’i afrohemi më shumë
qëllimit tonë, drejt një Evrope të Komuniteteve të Qëndrueshme – në Evropën
Jug Lindore, në Kaukazin Jugor, dhe më
tej në tërë kontinentin Evropian.

Sfidat e Decentralizimit
Në fjalën e tij Z. Hodaj duke folur për
sfidat e decentralizimit I ndau ato, në
këto aspekte: Decentralizimi në aspektin kompleks, në aspektin politik, në
aspektin social psikologjik. Duke folur për
aspektin kistorik ai theksoi se: Komunizmi,
si sistem i armatosur mendimi shkaktoi
tek ne më shumë tragjedi se në vendet
e rajonit. Persekutimi, internimi apo vrasja
e mijëra njerëzve ishin nga çështjet më
të ndjeshme dhe më të dhimbshme për
shoqërinë shqiptare dhe për këto është
folur, shkruar, diskutuar dhe analizuar herë
pas here. Por pak është folur për pjesët
e tjera të tragjedisë. Pak është folur për
vrasjen e institucioneve, dhe goditjen që
ju dha ndjenjës apo dëshirës njerëzore të
përjetshme, debulesën për bashkësi.
....Në mënyrë që sfidat e decentralizimit
të përballohen më me sukses në vitet e
ardhshme, duhet:

 Të fuqizohen shoqatat e te zgjedhurve vendorë, si institucione me rëndësi madhore
për mbarëvajtjen e reformës së DECENTRALIZIMIT. Shoqatat kanë një rëndësi të
madhe sepse:
- Lobojnë për të mbrojtur interesat e njësive të qeverive vendore.
- Artikulojnë nevojat e njësive kundrejt
pushtetit qendror.
- Informojnë dhe trajnojnë të tre organet
e bashkisë dhe qytetarët në përgjithësi.
- Shpërndajnë eksperiencën pozitive
dhe negative.
- Koordinojnë aktivitetet e bashkive.
- Institucionalizojnë marrëdhëniet e
pushtetit qendror me atë vendor.
(Duhet që ky institucionalizim të bëhet
në formë ligjore).
- Rrisin shkallën e pjesëmarrjes qytetare
në vendimmarrje.
Fatos HODAJ
Drejtor Ekzekutiv i SHBSH

“Auditimi shton vlerë, apo jo? Po Kontrolli dhe Inspektimi?”
Për shkak të rëndësisë që paraqet çështja e administrimit të fondeve publike dhe
vështirësitë e ndryshme e hasur në këtë
drejtim, Shoqata e Bashkive të Shqipërise, në bashkëpunim me Drejtorinë e
Përgjithshme të Auditimit të Brendshëm,
me mbështetjen e Fondacionit “ Hanns
Seidel”, organizuan në datat 28-29 tetor
2009, në mjediset e Hotel: “Leonardo” në
Durrës, seminarin me temë: Auditimi shton
vlerë apo jo? Po kontrolli dhe Inspektimi?
Seminari u ndoq nga përfaqësues të
bashkive të Shqipërisë, auditues, financierë, juristë. Në të morën pjesë drejtues
dhe ekspertë të Drejtorisë së Përgjithshme
të Auditit të Brendshëm dhe të Prefekturës
së Tiranës dhe përfaqësues të SHBSH të
cilët referuan rreth temës së planifikuar.
Pjesëmarrësit morën pjesë gjallërisht me
pyetje e komente për çdo temë të referuar
duke përfunduar në mbyllje të seminarit
me disa konkluzione.
Tepër e rëndësishme për pjesëmarrësit
ishte paraqitja e projektligjit të ri mbi Auditin e Brendshëm, prezantuar nga Drejtori
i Përgjithshëm i Auditimit të Brëndshëm
Z. Pajtim Shehu. Ky ligj do të hyjë në fuqi
brenda janarit të vitit të ardhshëm. Disa
nga ndryshimet që ndikojnë në njësitë e
qeverisjes vendore dhe në marrëdhëniet e
kontrollit me Ministrinë e Financave janë:
a) Emërtimi i ri që do të marrë Drejtoria
e Përgjithëshme e Auditimit me ligjin e
ri- Drejtoria e Harmonizimit të Metodologjisë, duke i dhënë asaj rolin e
kryerjes së detyrës metodologjike dhe
jo audituese
b) Bazuar në direktivat e BE-së parashikohet që në çdo njësi të pushtetit
lokal të ketë njësi auditimi, sepse mos
ngritja e sistemit të Auditimit detyron
largimin dhe shkarkimin e kryetarit të
bashkisë/komunës
c) Ligji i ri parashikon krijimin e grupeve
mikse, ku disa njësi që plotësojnë kriteret e përbashkëta do të bashkohen
dhe do të kenë disa njësi auditimi.
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-Seminar me specialistët e Kontrollit në BashkiAktualisht në disa bashki (Tiranë, Durrës, Berat, Lushnjë, etj), ka struktura
auditimi, sepse plotësojnë kriteret,
por janë ende të pa stabilizuara.
d) Çdo fond i pushtetit lokal është pjesë
e Inspektimit financiar publik, pra nqs
do të jetë një fond miks i përbashkët
do të inspektohet (rekomandim i BEsë)
e) S’do të flitet vetëm më për Kontroll
të Brendshëm, por, për Kontroll të
Brendshëm të Financave Publike (
KBFP)
f) Kontraktimi i shërbimeve. Që të
jesh auditues duhet të licencohesh
nga Drejtoria e Përgjithshme e
Auditimit,dhe duhet të plotësosh 2
kushte:
a. kualifikimin profesional dhe
b. integritetin moral
g) Me hyrjen në fuqi të Ligjit të ri, roli i
inspektorit do të ndryshojë, pasi ligji
i i ri i “zhvesh” funksionin e auditimit
nga Inspektorati. Nuk do të ketë më
Inspektim nga Auditimi, por do të
ketë një kuadër ligjor të ri.
h) Inspektimi financiar do të kryhet
vetëm nga Ministria e Financave. Ajo
funksionon si bërthamë pranë MF.
Varësia e tij do të jetë nga Sekretari i
Përgjithshëm dhe jo nga Ministri i Financave dhe nëpunësit do të gëzojnë
statusin e nëpunësit civil.
Znj. Eglantina Shehu, përgjegjëse e zyrës
së menaxhimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Auditimit të Brendshëm theksoi
rëndësinë e Teknologjisë së Informacionit
në rritjen e efektivitetit në punë, duke
lehtësuar komunikimin e shkëmbimin e
informacionit.
Z. Agron Kaso, Drejtor i Auditit në prefekturën e Tiranës analizoi raste konkrete të
veprimtarisë mbikëqyrëse të prefekturës në
raport me bashkitë. Ai u ndal në problemin
e administrimit me menaxhimin financiar
dhe administrimin e fondeve publike, procedurat e tenderimit, problemet e sistemit
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fiskal për mbledhjen e të ardhurave,etj.
Ndërsa eksperti i Shoqatës së Bashkive,
Z. Kadri Gega, bëri një pasqyrë të gjerë të
kontrollit të dhe auditit të brendshëm. Ai u
ndal në komponentët e kontrollit të brendshëm, vlerësimin e riskut, monitorimin, tipat e kontrollit, etj.
Pjesëmarrësit duke shpjeguar veprimtarinë e kontrollit e audititmit të brendshëm
në bashki u ndalën në rolin e prefektit në
ushtrimin e kontrollit të jashtëm, ndarjen e
kompetencave të tij me KLSH-në, si dhe
deri diku eliminimin e ushtrimit të kontrollit të jashtëm nga ana e tij, për shkak të
mbivendosjes së kompetencave.
Aktualisht në vendin tonë, kemi 7 struktura auditimi të cilat janë:
1. Struktura e auditimit e vetë njësisë
së Qeverisjes Vendore
2. Struktura e auditimit e Këshillit të
njësisë së QV
3. Struktura e auditimit në prefekturë
4. Në Ministrinë e Brendshme
5. Në Ministrinë së linjës arsim shëndetësi (për fondet e deleguara)
6. Ministrisë së Financave
7. Kontrollit të Lartë të Shtetit
Në konkluzionet e seminarit theksohet se
Auditimi shton vlerën sepse ai është :
1. Një shërbim i pavarur dhe objektiv për
ta mbështetur menaxhimin dhe për të
dhënë këshilla që sistemi i menaxhimit
dhe kontrollit të jenë në përputhje me
rregullat dhe standardet.
2. Drejtuesi i NJAB-së është përgjegjës
për përgatitjen e planit strategjik për
auditimin;
3. Plani strategjik për auditimin duhet
të përfshijë periudha kohore katër
vjeçare, dhe të azhurnohet sipas bazave vjetore. Plani duhet të ri-vlerësohet të paktën një herë në katër vjet,
mbi bazën e ndryshimeve madhore në
njësi, legjislacion, etj.
4. Rëndësia e Teknologjisë së Informacionit, në rritjen e efektivitetit në punë
dhe shkëmbimit e informacionit në një

5.

6.

7.

8.

9.

10.

kohë më të shkurtër, dhe ruajtjen e tij
në baza më të sigurta;
Qëllimi i auditimit të ITP është
përmirësimi i kontrolleve të brendshme
dhe të ndihmojë organizatën që të zhvillojë zgjidhje sa më efektive financiare
në zgjidhjen e problemeve.
Ndryshimet e domosdoshme në ligjin
8562 (ligji organik i QV) dhe harmonizimi i tij me aktualitetin,
Përfaqësimi në këshillin bashkiak të
jetë i provuar në bazë ndershmërie,
performancë të përgjithshme, njohuri
ekonomike, shkollim, aftësi menaxhere të mëparshme, etj;
Që të anashkalohet mbivendosja,
si kontroll nga jashtë të funksionojë vetëm KLSH, kurse prefektura të kontrollojë vetëm disa
njësi vendore në përputhje me
-madhësinë,
-numrin e popullsisë,
-fondeve bashkiake
Shoqata duhet të rrisë së tepërmi përfaqësimin e saj, në organizimin e seminareve të ndryshme, të financierëve,
urbanistëve, juristëve etj, për të diskutuar probleme specifike dhe për të arritur në zgjidhje për çështje të veçanta
dhe për të rekomanduar përmirësime
në legjislacionin që prek qeverisjen
vendore.
Të bëhen takime edhe në qytete të
tjera, ku të trajtohet problemi më nga
afër, për të parë reagimin edhe të komunitetit

Duke vlerësuar dobinë e seminarit, pjesëmarrësit sugjeruan që seminare të tilla
duhen organizuar disa herë gjatë vitit si
dhe Shoqata e bashkive duhet të përsosë
në mënyrë të vazhdueshme shërbimet që
iu ofron bashkive.

Përgatiti: Eva Dauti
Juriste pranë SHBSH

Ligje të reja (shtator – tetor 2009)

Në nenin 5 të ligjit tashmë parashikohet
se personi, që kërkon të regjistrohet, detyrohet të ndjekë rrugën e përcaktuar në
ligjet nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të ndryshuar me ligj nr.9920, datë 19.5.2008
“Për procedurat tatimore në Republikën
e Shqipërisë”. Qendrat e regjistrimit sipas
këtij ligji janë të vendosura dhe në bashki.
Administrata tatimore, në të cilën bëjnë
pjesë njësitë e ngarkuara për administrimin e tatimeve, taksave dhe kontributeve
në nivel vendor, sipas procedurave të përcaktuara në ligjin nr.9920, datë 19.5.2008
“Për procedurat tatimore në Republikën e
Shqipërisë” ka të drejtë të regjistrojë një
person të tatueshëm edhe nëse ai nuk ka
kërkuar të regjistrohet.” Zyrat tatimore të
qeverisjes vendore funksionojnë dhe zbatojnë ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për
sistemin e taksave vendore” dhe administrojnë taksat, detyrimet tatimore dhe pagesat publike vendore. Veç ndryshimeve të
tjera në nenet 7, 26, 40, ndryshim rrënjësor pëson dhe neni 41 që trajton kompetencat e administratës tatimore.

LIGJ
Nr.10 145, datë 28.9.2009
PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.
9975, DATË 28.7.2008 “PËR TAKSAT
KOMBËTARE”, TË NDRYSHUAR
Me anë të këtij ligji të ri në nenin 3 të tij
është vendosur shfuqizimi i Vendimit nr.
550, datë 1.8.2003, të Këshillit të Ministrave “Për tarifat e shërbimeve, që kryhen
nga shërbimi i gjendjes civile”, të ndryshuar
dhe çdo dispozitë tjetër ligjore apo nënligjore, që bie në kundërshtim me këtë ligj.
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji të gjitha zyrat

e shërbimit të gjendjes civile në bashki e
komuna duhet të aplikojnë tarifat e reja që
pasqyrohen në shtojcën nr. 3 të këtij ligji.

Ligje të Reja

LIGJ
Nr.10 144, datë 28.9.2009
PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN
NR.7928, DATË 27.4.1995 “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR”, TË
NDRYSHUAR

LIGJ
Nr.10 146, datë 28.9.2009
PËR DISA SHTESA E NDRYSHIME
NË LIGJIN NR.9632, DATË 30.10.2006
“PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE”, TË NDRYSHUAR
Në këtë ligj parashikohet një ndryshim, me
një shtesë në fund të nenit 24, ku tanimë
përcaktohet se Zyrat e regjistrimit të pasurisë së paluajtshme nuk bëjnë regjistrimin apo çregjistrimin e pasurisë së paluajtshme, ndërtesë apo tokë bujqësore, nëse
dokumentacioni i vërtetimit të pronësisë
nuk shoqërohet edhe me vërtetimin e
bashkisë apo komunës, i cili konfirmon
pagesën e taksave respektive që nga data
e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Në nenin 27 të ligjit shtohet pas pikës 2,
pika 2/1 ku për sa i përket niveleve të taksave, shtohet se për ndërtesat, të cilat
janë në proces legalizimi, taksa e ndikimit
në infrastrukturë e ndërtimeve të reja është
0,5 për qind e vlerës së investimit për të
gjitha bashkitë.
Në bazë të këtij ligji, shfuqizohet neni 32,
pika 1, shkronja “b” që përcaktonte këshillin bashkiak ose komunal që vendoste për
bazën dhe nivelin e taksës së tabelës. Dhe
në plotësim të këtij shfuqizimi shtohet neni
32/1 që shprehet se kategoritë e bazës së
taksës së tabelës dhe niveli i tyre jepen në
aneksin nr.7, që i bashkëlidhet këtij ligji.”.

LIGJ
Nr.10 154, datë 28.9.2009
PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN
NR.10 025, DATË 27.11.2008 “PËR
BUXHETIN E VITIT 2009”
Në ligjin e buxhetit të shtetit të vitit 2009
janë bërë disa ndryshime të cilat kanë
prekur dhe pushtetin vendor. Kështu neni
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9 i buxhetit ndryshon përsa i përket shpenzimeve të buxhetit sipas grupeve kryesore. Gjithashtu parashikohet se Këshilli i
Ministrave vendos norma dhe standarde
financiare për shpenzimet operative, të
cilat janë të detyrueshme për tu zbatuar
nga të gjitha institucionet buxhetore, në
varësi ose jo të Këshillit të Ministrave, si
edhe nga organet e pushtetit vendor.”. Në
tabelën nr. 5 që i bashkëngjitet ligjit evidentohen shpenzimet e pushtetit vendor
dhe shuma e grantit për të. Ndërsa në tabelën nr.6 të treguesve fiskalë të buxhetit
të rishikuar pasqyrohen të ardhurat nga
Pushteti Vendor.

LIGJ
Nr. 10 152, datë 28.9.2009
për ratifikimin e “Marrëveshjes së
financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë
dhe Komisionit të Komuniteteve
Evropiane për programin e bashkëpunimit ndërkufitar Adriatik, të
instrumentit të ndihmës së paraaderimit, IPA, komponenti ii - Bashkëpunimi Ndërkufitar për Shqipërinë”
IPA mbështet Bashkëpunimin Ndërkufitar (Cross Border Cooperation CBC) në
kuadrin e aktiviteteve ndërkufitare mes
Shqipërisë dhe vendeve anëtare te BEsë si dhe mes Shqipërisë dhe vendeve
kandidate dhe kandidate potenciale. Objekti i përgjithshëm i Programeve CBC
është: “Forcimi i bashkëpunimit ndërkufitar nëpërmjet iniciativave të përbashkëta
lokale dhe rajonale, duke kombinuar objektivat e ndihmës së huaj me objektivat
e kohezionit ekonomik dhe social”. Nga
këto programe mund të përfitojnë të gjitha
njësitë e qeverisjes vendore duke aplikuar
tek ky program në bashkëpunimin me njësi fqinjë ose jo për projekte të ardhshme
sipas afateve të kësaj marrëveshjeje të
ratifikuar nga Shqipëria.

UDHËZIM I MINISTRISË SË FINANCAVE
Nr.38, datë 1.9.2009
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA
NË UDHËZIMIN NR.39, DATË
9.12.2008 “PËRADMINISTRIMIN DHE
DOKUMENTIMIN E PROCEDURAVE
TË PAJISJEVE FISKALE”
(Botuar në fl. Zyrtare Nr.141 2 tetor
2009)
Pushteti vendor ka të drejtë nëpërmjet
këtij udhëzimi t’i kërkojë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve t’i krijojë çdo njësie
të qeverisjes vendore, bashkie apo komune, mundësinë e aksesit në të dhënat
e deklarimeve financiare të kasave regjistruese për bizneset të cilat janë në administrim nga organet e qeverisjes vendore
(biznes i vogël) sipas juridiksionit respektiv,
pas paraqitjes së kërkesës me shkrim nga
ana e tyre”.

LIGJ
Nr.10160 datë 15.10.2009
PËR RREGULLIMIN E SHËRBIMIT TË
TRANSPORTIT PËR FUNKSIONARËT
PUBLIKË DHE NËPUNËSIT CIVILË
Ky ligj ka të bëjë me caktimin e kategorisë
së zyrtarëve dhe funksionarëve publikë të
cilët mundet të kenë mjete transporti në dispozicion. Përveç kategorisë së zyrtarëve
të cilët mund të kenë mjete transporti pjesa tjetër e tyre do të përfitojnë një trajtim
financiar mujor në lidhje me transportin.
Në këtë kategori bëjnë pjesë funksionarët
e pushtetit vendor. Më konkretisht kryetarët e bashkive qendër qarku, kryetarët e
këshillave të qarkut, kryetarët e bashkive.
Këta funksionarë vendorë përfitojnë pagesat për transportin e tyre sipas kategorive
të përcaktuara në këtë ligj.
Përgatiti Olsi ÇOKU
Këshilltar Ligjor pranë SHBSH

Bashkia e Beratit në bashkëpunim me Institutin e Monumenteve të Kulturës organizuan
më 14 tetor një konferencë për menaxhimin e
trashëgimisë kulturore të Beratit. Konferenca
ishte e pasur me informacionin e bollshëm e
interesant që ofroi për pjesëmarrësit si dhe
me sugjerimet e bëra për përmirësimin e
Beratit qytet të mbrojtur nga UNESCO. Filmi
dokumentar “Beratinus” e ilustroi bukur tërë
diskutimin teorik zhvilluar gjatë konferencës
duke frymëzuar përmes informimit dashurinë
e krenarinë për Beratin.
Folësit beratas shpjeguan në konferencë, se
falë vlerave kulturore historike të qytetit të
tyre, Berati vitet e fundit i ka rritur ndjeshëm
vizitorët që në vitin 2009 arritën në 8000
deri në tetor. Dy muzetë ikonografik dhe etnografik të pajisur me udhëzuesit përkatës
e shtojnë shumë interesin e vizitorëve për
qytetin. Por një zyrë informacioni për turizmin
dhe hartat apo sinjalistika për te muzeumet
e mësipërm do të lehtësonte kërkimet e vizitorëve për to.
Krahas evidentimit të vlerave kulturore historike të Beratit, lektorët ekspertë të fushës
së monumenteve të kulturës ngritën një sërë
problemesh për mbrojtjen dhe menaxhimin

efikas të kësaj pasurie tanimë botërore që
ofron Berati. Do të rendisim disa nga çështjet e trajtuara nga ekspertët në këtë mbledhje që mbeten sugjerime në një konferencë,
pasi realizimi i tyre kërkon një fond të posaçëm për qytetin e Beratit dhe banorët e tij.
Problemet janë nga më të ndryshmet, që nga
infrastruktura (ujësjellës – kanalizime) tepër
urgjente për një qytet historik duke vazhduar
me punimet restauruese në murin rrethues
apo përpjekjet për ta bërë të dukshëm murin
e kalasë prej zonave të tjera të qytetit deri te
ndriçimi profesional për këto lloj veprash kulturore historike. Përfaqësuesit e Institutit të
Monumenteve të Kulturës theksuan se trajtimi i qendrës historike nuk është përfshirë
në planin rregullues të qytetit.

Praktikat më të mira nga bashkitë

Konferencë “Menaxhimi i Trashëgimisë Historike e Kulturore të
Beratit – Pasuri Botërore e Njerëzimit”

Një sërë sugjerimesh frymëzuese si ndërtimi
i akropolit në kala, lidhja e lagjes Kala me
lagjet e tjera, krijimi i një pike informacioni
në lagjen Kala (te ish godina e garnizonit
turk) ku të ketë krahas zyrës informacionit,
kafe, pika për shitjen e sendeve artizanale e
antika, etj. Sugjerimi për t’iu drejtuar bregut
të lumit për ta zhvilluar atë si pjesë tregtare
duke lehtësuar lagjet muzeale ishte i dobishëm gjithashtu.
Përfaqësuesi i Bashkisë Berat, theksoi se
në kuadrin e zhvillimit urbanistik të Beratit
mbrojtja dhe mirëmbajtja e monumenteve
kulturore është një prioritet. Çdo element i
planit rregullues te qytetit vlerësohet në raport me këto monumente. Çështja është
se kostoja është shumë e lartë për të bërë
ndryshimet apo zëvendësimet e prishjet e
sugjeruara apo për të zbatuar vendimet e
marra kohë më parë për të rritur vlerat kulturore historike të qytetit.
Përfaqësuesi i UNESCO-s sugjeroi hartimin
e projekteve të mira e të argumentuara në
mënyrë që të ndihmojnë realizimin e këtyre
ideve të vlefshme për mirëmbajtjen e zhvillimin e qytetit të mbrojtur nga UNESCO. Ai
theksoi gjithashtu se asnjë lloj ndërtimi apo
ndryshimi nuk mund te bëhet në Berat pa u
kërkuar mendimi i UNESCO-s.
Në përfundim të këtij vëzhgimi nga Konferenca do të nënvizonim thënien e një përfaqësuesi të IMK, G. Samini, që duke folur
për restaurimet e kryera gjatë 50 vjetëve në
Berat, këshilloi ta ruajmë qytetin së pari për
vete, për fëmijët tanë e të frymëzojmë te ata
krenarinë për baballarët për këto vlera të
çmuara historike e kulturore.
Qyteti i Beratit kërkon një përkujdesje e
mbështetje të fuqishme për tu mbrojtur,
mirëmbajtur e zhvilluar më tej si monument
me vlerë kulturore historike botërore.
Korresp. i redaksisë.
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Korpusi i Paqes i Shteteve të Bashkuara u
krijua nga Presidenti Xhon F. Kenedi në vitin
1961 dhe është një agjenci e pavarur brenda
Qeverisë së SHBA. Korpusi i Paqes, me ftesë të vendeve pritëse, dërgon amerikanë që
shprehin angazhimin për të jetuar dhe punuar
dy vjet në komunitetet e vendeve në zhvillim,
duke shërbyer për tre qëllime:
• Të ndihmojë popujt e vendeve të interesuara të përmbushin nevojat për individë
të trajnuar.
• Të promovojë popullin amerikan tek
popujt të cilëve Vullnetarët u shërbejnë.
• Të promovojë popujt me të cilët Vullnetarët
punojnë tek amerikanët.

Ura e Vashkizës siç ishte

Vullnetarët marrin trajnime intensive gjuhësore
dhe kulturore me qëllim që të bëhen pjesë
e komuniteteve ku jetojnë. Ata flasin gjuhën
lokale dhe i përshtaten kulturës dhe zakoneve
të popullit me të cilin punojnë. Njëkohësisht,
vullnetarët mësojnë sa të mundin prej popullsisë së vendeve pritëse. Rreth 7900 vullnetarë të Korpusit të Paqes kanë shërbyer në
76 vende.
Qeveria Shqiptare, në vitin 1991, ftoi Korpusin e Paqes për të zhvilluar një program në
Shqipëri. Programi u mbyll në vitin 1997, por
qeveria e ftoi Korpusin e Paqes sërish dhe
programi u rivendos në vitin 2002 në fushat
e Zhvillimit dhe Organizimit të Komunitetit, të
Edukimit Shëndetësor dhe Mësimit të Gjuhës
Angleze.
Aktualisht në Shqipëri janë 70 Amerikanë të
Korpusit të Paqes që punojnë në 37 bashki
e komuna me qeverisjen vendore, shkollat,
OJF-të, Drejtoritë e Shëndetit Publik ose grupet e zhvillimit të biznesit. Vullnetarët marrin

një pagesë për shpenzime jetese e paguar
nga Korpusi i Paqes, të njëjtë me një rrogë
modeste shqiptare.
Në kuadrin e Programit të Zhvillimit dhe Organizimit të Komunitetit, vullnetarët vendosen në
qeveritë bashkiake ose komunale, ose OJF-të
për të punuar për çështje të tilla si planifikimi
urban, zhvillimi ekonomik, zhvillimi i turizmit,
zhvillimi organizativ, planifikimi strategjik, menaxhimi i informacionit, problemet e mjedisit,
dhe nxitja e përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrjen e komunitetit.
Vullnetarët mund të asistojnë përmirësimin
e aftësive të menaxhimit dhe organizimit të
anëtarëve të stafit të bashkive e komunave,

Ura e Vashkizës pas rindërtimit

OJF-ve lokale, shoqatave të biznesit, grupeve
qytetare dhe udhëheqësve të komunitetit. Ata
mund të sigurojnë asistencë për të gjithë sektorët e komunitetit në hartimin e menaxhimin
e projekteve. Vullnetarët punojnë për të nxitur
ngritjen e kapaciteteve brenda brenda institucioneve dhe për të rritur bashkëpunimin midis
qeverive vendore dhe qytetarëve të tyre.
Një shembull i bashkëpunimit të Korpusit të
Paqes me qeverinë vendore është Bashkia
Rubik. Prej vitit 2007 Bashkia Rubik ka pritur
një vullnetar në Zyrën e Programeve të Zhvillimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë. Përvojat
dhe angazhimet e vullnetarëve që punojnë
bashkë me komunitetet variojnë. Në Rubik
prej 2007, përshkrimi i punës përfshinte marrëdhënie me donatorët, shkrim projektesh, riparim kompjuterësh, përkthim dokumentesh
dhe zhvillim projektesh ndërmjet shumë aktiviteteve të tjera. Prej vitit 2008, shkollat dhe
Qendra Kulturore e Rubikut kanë përfituar nga

stalojnë një program, të mirëmbajnë e mbrojnë
kompjuterin, etj.

Vullnetarët kanë punuar për të ngritur ose
fuqizuar marrëdhëniet ndërmjet aktorëve të
komunitetit në Rubik të tilla si OJF-të lokale
“Bordi Rajonal Ambjentalist Shqiptar”, mësuesit dhe qytetarët. Vullnetarët kanë punuar
me stafin në Qendrën Kulturore për të krijuar
një laborator kompjuterësh dhe për të mësuar
fëmijët si t’i përdorin kompjuterët dhe Internetin. Aktualisht po zbatohen një program për
hapjen e një biblioteke në Qendrën Kulturore.
Disa veprimtari konkrete të vullnetarëve në
Rubik janë bashkëpunimi me kolegët si më
poshtë:
• Zhvillimi i një projekti të financuar nga
Ambasada e Mbretërisë së Hollandës
për të ndërtuar një urë në fshatin
Vaushkiezë,
• Blerja e kompjuterëve dhe trajnimi i
stafit të baskisë me një fond të Programit të Asistencës me Projekte të
Vogla të USAID
• Zhvillimi i një plan veprimi të bazuar te
komuniteti për të adresuar dhe monitoruar problemet e mjedisit në Bashki,
financuar nga Programi i Komisionit të
Demokracisë të Ambasadës së SHBA.
• Blerja dhe vendosja e kazanëve të plehrave me financimin e Programit World
Learning / Forecast të USAID
• Mësim në klasa të anglishtes në shkollat e Rubikut dhe në Qendrën Kulturore,
• Mësimi i kompjuterit fëmijëve në Qendrën Kulturore,
• Duke punuar për zhvillimin e aktiviteteve
në komunitet si një Përmbajtje dhe Paradë e Shkollës Angleze për mjedisin.
• Zhvillimi i një grupi Ambasadorësh të
për të aktivizuar interesin e të rinjve për
natyrën.

Idetë për infrastrukturën e turizmit, akomodimin
dhe reklamat janë marrë veçanërisht në konsideratë, veçanërisht nga kushtet që krijon autostrada Durrës Kukës. Rritja e transparencës
në qeverisjen vendore ka qenë një synim i
inkurajuar nga kryetari i baskisë, prandaj është
planifikuar të krijohet një zyrë informacioni dhe
marrëdhënieve me publikun.
Shpesh Bashkia kërkon opinione mbi zhvillimin e turizmit në Rubik dhe zonën përreth.
Si një person që jeton jashtë Shqipërisë,
vullnetari ofron një perspektivë unike dhe të
ndryshme mbi aktivitetet e qeverisë vendore
dhe jetës së komunitetit.

Një projekt tjetër për tu zhvilluar është ngritja
e një laboratori për mësimin e gjuhës së huaj
dhe kompjuterit në shkollën 9-vjeçare. Roli i
vullnetarit për të asistuar bashkinë në gjetjen e
fondeve nga donatorët dhe për të ofruar asistencë teknike në hartim e zbatim projektesh
vazhdon pavarësisht se vullnetarët këmbejnë
njeri tjetrin. Vullnetari mëson njerëzit e përfshirë në projekt rreth sistemit të kompjuterëve
duke përfshirë si të lidhen në rrjet, apo të in-

Praktikat më të mira nga bashkitë

puna e mësuesit të gjuhës angleze prej Korpusit të Paqes.

Duke folur për eksperiencën e vet në Rubik
vullnetari Brett Mons, që ka ardhur në qershor
2009, shprehet: “në këtë proces unë kam mësuar shumë prej mikpritjes dhe përkujdesjes
së popullit shqiptar. Vullnetarët e Korpusit të
Paqes që shërbejnë prej dy vitesh në shumë
raste mund edhe të sëmuren me influencë
p.sh. Njerëzit në Shqipëri bëjnë të pamundurën
me ftesat e tyre të vazhdueshme për kafe,
duke u kujdesur për shëndetin dhe lumturinë
tonë këtu, dhe shprehin vlerësimin njerëzor
për praninë tonë si vullnetarë në vendin e tyre.
Unë jam i përfshirë vetëm prej pesë muajsh në
bashkinë e Rubikut, por jam i emocionuar dhe
me shumë shpresë se bashkëpunimi ynë do
të jetë i plotë.”
Në se kini pyetje rreth programit të Vullnetarëve
të Paqes, ose kini dëshirë të aplikoni për të pasur një vullnetar në njësinë tuaj vendore mund
të kontaktoni në adresën e mëposhtme:
Address: Rruga Ali Visha #15
Tel: ++355 (0) 4 365 033
Jan Droegkamp, Programming and Training Officer
Email: jdroegkamp@al.peacecorps.gov
Diana Djaloshi, Program Manager
Email: ddjaloshi@al.peacecorps.gov

Përgatitën:
Charles Schroeder dhe Brett Mons
Vullnetarë të Korpusit të Paqes në Shqipëri
______________
Charles Schroeder punoi në bashkinë
e Rubikut nga qershori 2007- qershor 2009,
aktualisht është vullnetar në Shoqatën e
Bashkive të Shqipërisë
Brett Mons punon në Bashkinë e Rubikut
prej qershorit 2009.
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Botim i ri i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë
Çfarë bën Qeverisja Vendore? Me se merret ajo? Këtyre pyetjeve u përgjigjet libri i përgatitur nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë " QEVERISJA VENDORE NË SHQIPËRI"
Ky libër i financuar nga Fondacioni Hanns Seidel, është një manual pune për punonjësit e pushtetit
vendor, qoftë për informacionin e gjerë ligjor e institucional, qoftë për drejtimet themelore të punës në
këto hallka të rëndësishme, me të cilat është e nevojshme të jenë të pajisur punonjësit e zakonshëm të
këtyre institucioneve dhe drejtuesit e tyre.
Ka rëndësi të theksohet se krahas historikut të qeverisjes vendore nëpër vite në Shqipëri, lexuesi njihet
në themel me anekset e domosdoshme si: Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Karta Evropiane e
Autonomisë Vendore, Konventa kuadër e Madridit mbi bashkëpunimin ndërkufitar të bashkësive vendore, si dhe me ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, ku pasqyrohen të drejtat
dhe detyrat e pushtetit të rëndësishëm vendor, pushtetit pranë qytetarëve dhe për qytetarët.

SHOQATA
E BASHKIVE

parë,

e”;

risjen

Përveç zbërthimit me kompetencë të parimeve themelore
të qeverisjes vendore, ky libër
i vyer trajton hollësisht organizimin dhe funksionimin e organeve të qeverisjes vendore
(zgjedhjet, organet përfaqësuese dhe ato ekzekutive në
bashki, komunë dhe qark) dhe
raportet institucionale midis
tyre.
Po ashtu kapituj më vete dhe
mjaft praktikë për nga mënyra
e komunikimit dhe informacioni, që përcjellin, janë analizat e
gjera të funksioneve dhe kompetencave të pushtetit vendor,
të ndarjes së tyre, të financave
dhe burimeve njerëzore, të
marrëdhënieve ndërinstitucionale dhe të kontrollit në qeverisjen vendore, etj.
Ky botim ka në thelb një motiv qendror: njohjen dhe zbatimin me korrektësi dhe me
përgjegjësi të legjislacionit në
fuqi në Republikën e Shqipërisë,
si dhe të lidhjeve të ngushta
me komunitetin, të cilit duhet
t’i shërbehet me ndërgjegje,
drejtësi e përkushtim.

ve”

2;

5;

ntere

mit”;

sit civil

re

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

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë
Adresa:Rr. Ismail Qemali, nr. 27, Tiranë
Tel/fax:00355 4 2257606/3
E-mail:aam@albmail.com
Url:www.aam-al.com

