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Probleme për Taksat Vendore
nga Takimet Zonale me Bashkitë

Veprimtari të SHBSH
• Probleme për Taksat
Vendore nga Takimet
Zonale me Bashkitë
• Arsimi parauniversitar,
decentralizimi dhe roli i
Bashkive
• Takim i Forumit të
Juristëve të Bashkive
• Seminar trainimi me
sekretarët/et e kryetarëve
të bashkive
Projekte për Pushtetin
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Shoqata e Bashkive të Shaipërisë ka zhvilluar 5 takime zonale me drejtues dhe
specialistë të strukturave administrative të taksave vendore nga të gjitha bashkitë
e vendit në datat 24-31 mars. Këto takime u realizuan në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe me mbështetjen e Fondacionit Hanns Seidel në Elbasan,
Shkodër, Tiranë, Vlorë dhe Gjirokastër.
Çështjet e trajtuara në këto takime përmblidhen në:
1. Ecuria e punës me taksat e tarifat vendore dhe problemet që dalin nga veprimtaria e vitit 2008 e masat për 2009, prezantuar nga zëvendëskryetari i bashkisë
pritëse.
2. Diskutime nga pjesëmarrësit për të paraqitur ecurinë dhe problemet nga secila
bashki.
3. Pyetje dhe trajtim i problemeve të ngritura nga bashki të veçanta.
4. Masat që duhen marrë për përmirësimin e punës nga organet dhe strukturat e
bashkive.
Në të gjitha takimet u theksua se transferimi i administrimit të taksave në njësitë
e qeverisjes vendore këto vitet e fundit ka sjellë përmirësime të ndjeshme si
në rritjen e të ardhurave ashtu edhe në uljen e evazionit fiskal.
Kjo është arritur nga:
- Regjistrimi më i plotë i subjekteve dhe shtrirja e vjeljes së taksave dhe tarifave
për shërbimet vendore në të gjithë llojshmërinë e tyre sipas ligjit.
- Puna më e organizuar nga strukturat e taksave në bashki dhe masat e vendimet më të kualifikuara të këshillave bashkiake.
- Legjislacioni i miratuar kohët e fundit, sidomos ligji i ri “Për procedurat tatimore”
dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.
Bashkitë po përmirësojnë në vazhdimësi rregulloret për funksionimin e drejtorisë së
taksave. Gjithashtu kanë konkretizuar detyrat në fushën e taksave dhe për strukturat e tjera që ndikojnë në këtë drejtim: si për policinë bashkiake, për zyra të tjera që
indirekt kontribuojnë siç janë zyrat e shërbimeve, zyrat e urbanistikës, etj.

• Konferenca Kombëtare
për Licencimin Vendor
“ Për përmirësimin e ofrimit
të shërbimeve publike në
nivel vendor”
Për një qeverisje të mirë
vendore
• Bashkia Kamëz në sinkron
me Bashkitë e tjera bën
publikimin e tenderëve
on-line
Për Informacion...
Ligje të reja
• Akte Ligjore dhe
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U vërejtën mjaft përvoja pozitive si p.sh. në
Korçë dhe Gjirokastër është caktuar si agjent tatimor për taksën e pasurisë dhe tarifa vendore
me popullatën Ndërmarrja e Ujësjellësit, gjë që
ka bërë të mundur që realizimi të arrijë në mbi
80%. Në Elbasan e Vlorë janë krijuar grupe të
mirëfillta për verifikimin në terren të subjekteve
taksapagues deri edhe për familjarët; në Shkodër
i është kushtuar vëmendje e veçantë punës me
regjistrimin dhe saktësimin e informacionit për
taksapaguesit, etj. Në se deri tani për vjeljen e
taksave nga familjarët nga ana e bashkive ishte
aplikuar varianti i pengesës në dhënien e shërbimeve, tani po kalohet gradualisht e më me efekt
në vjeljen me metoda më të organizuara (me
agjent, me kontroll në terren).
Në vjeljen e detyrimeve nga bashki të veçanta u vlerësua, krahas të tjerave edhe bllokimi i
llogarive në bankë, të subjekteve që mbeten me
detyrime të papaguara. Në disa bashki është
rritur roli i policisë bashkiake në punën me taksat
dhe është për t’u evidentuar fakti që ka bashki të
cilat kanë profilizuar disa nga punonjësit e saj në
fushën e taksave. Një klimë e mirë bashkëpunimi
mes organeve tatimore të bashkisë dhe strukturave tatimore rajonale të pushtetit qendror
është krijuar në disa bashki.

•
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Megjithatë, në punën me taksat nga ana e
bashkive, ende ka mjaft për të përmirësuar,
çka tërhoqi vëmendjen në këto takime, duke
kërkuar zbatimin e legjislacionit, si dhe njohjen e
përgjithësimin e përvojave të suksesshme.
Ka ende punë të pamjaftueshme në organizimin e strukturave tatimore, ka ende mangësi
në bashki të veçanta në regjistrimin e subjekteve,
në vjeljen e disa taksave sidomos në taksën mbi
pasurinë veçanërisht nga familjarët, në zgjerimin
e shërbimit të parkimit me pagesë në rrugë, për
të cilën u konstatua se ende nuk njihet udhëzimi
i Ministrisë së Punëve Publike Transportit dhe
Telekomunikacionit.
Vëmendja u përqendrua edhe në probleme
të tilla si nevoja e njohjes më të mirë të sistemit të
taksave vendore në komunitetet përkatëse dhe
angazhimi më i plotë i strukturave mbështetëse
në fushën e taksave.
Ndërkohë, në takime dolën edhe disa probleme që kërkojnë vëmendjen e organeve tatimore
qendrore apo të ministrive të veçanta.
1. Marrëdhëniet e zyrave të taksave në bashki
me ato rajonale, në jo pak raste, nuk janë
ende në nivelin e duhur. Kjo argumentohet
nga ana e bashkive me probleme të tilla si:
• Bizneseve, në momentin e dorëzimit të bilanceve në drejtoritë rajonale nuk u kërkohet
dokumentacion faktik nga bashkia për shlyerjen e detyrimeve tatimore ndaj saj. Për
këtë qëllim bashkitë këmbëngulin që kjo të
përbëjë detyrim ligjor por edhe të kërkohet
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me urdhër të veçantë nga ana e ministrisë
apo Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.
Kontrollet që organizohen nga drejtoria rajonale në mjaft raste nuk u bëhen të njohura
zyrave të taksave në bashki si në fazën e
zhvillimit të tyre ashtu edhe rezultatet që dalin prej tyre.
Bashkitë kërkojnë aplikimin e rregullt të taksës së kalimit të së drejtës së pronësisë për
pasuritë e paluajtshme. Kjo ngrihet pasi ka
jo pak raste që bashkive gjatë vitit nuk i janë
derdhur fare të ardhura nga kjo taksë, ndonëse ka veprime të tilla në njësinë vendore
përkatëse. Nga takimet rezulton se ka mjaft
paqartësi në mënyrën se si veprohet me
këtë taksë. Është fakt se nuk është punuar
për njohjen e dispozitave të reja përkatëse.
Krijimi i QKR-së mbështetet nga ana e
bashkive. Ndërkohë ato kërkojnë që njësitë
e QKR-së, në momentin e mbylljes së aktivitetit të bizneseve dhe çregjistrimit të tyre,
duhet të kërkojnë nëse janë shlyer detyrimet
tatimore ndaj bashkive ku ato veprojnë. Kjo
kërkesë propozohet të trajtohet me dispozitë të posaçme nga Ministria përkatëse.
Nga pjesa më e madhe e bashkive ngrihet
problemi që Zyrat e Regjistrimit të Pasurive
nuk japin fare informacion as për ndryshimet
në pronësi, as për ndryshimet në strukturë
të pronësisë dhe as për bizneset e reja. Janë
shumë të rralla zyrat që u janë përgjigjur
bashkive në kërkesat për këtë drejtim, ndonëse është një detyrim ligjor i tyre për t’u
realizuar në mënyrë sistematike. Nga ana e
Ministrisë së Drejtësisë propozohet të trajtohet dhe të zgjidhet përfundimisht kjo procedurë.
Bashkitë bëjnë edhe disa kërkesa të tjera të
veçanta për organet e pushtetit qendror si:
Në tenderë, subjekteve në konkurrim, t’u
kërkohet, krahas të tjerave edhe, nëse kanë
shlyer detyrimet me bashkitë ku ato kanë
aktivitetet e tyre. Një gjë e tillë të përfshihet
në kërkesat ligjore për prokurimet.
Niveli i shlyerjes së detyrimeve tatimore me
pushtetin vendor, subjekteve t’u kërkohet
edhe në rastin e dhënies së licencave.
Bazuar në faktin se biznesi i vogël ka detyrime si në zyrat e taksave në bashki ashtu
edhe në ato rajonale, duke sjellë vështirësi
në shlyerjen e detyrimeve, në takimet që u
zhvilluan, mjaft nga bashkitë bien dakord
që të marrin përsipër vjeljen e detyrimeve
të biznesit për sigurimet shoqërore, për të
shërbyer si një pikë e vetme komunikimi, me
synim lehtësimin e operacioneve në këtë
drejtim.
Korresp. i redaksisë

Konferenca me temë “Arsimi parauniversitar, decentralizimi dhe roli i Bashkive”u
zhvillua nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë më 26 shkurt 2006, me mbështetjen e
Fondacionit “Hanns Sejdel. Në këtë aktivitet
morën pjesë drejtues të bashkive (Kryetarë
të bashkive, kryetarë të këshillave bashkiakë
dhe drejtues të këtij sektori pranë bashkive)
përfaqësues të ministrive të interesuara si
Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e
Brendshme, Ministria e Financave dhe përfaqësues nga shoqëria civile e institucione
të arsimit të lartë.
Pas hapjes së konferencës nga drejtori ekzekutiv, Z. Fatos Hodaj, përshëndetën Zëvendësministri i Finanacave, z. Sh.
Shehu, Zëvendësministri i Brendshëm, z.
Poni, zj. A. Luli, Sekretare e Përgjithshme
e MASH, Rektori i Universitetit të Tiranës z.
Dhori Kule dhe mbajti fjalën kryesore kryetari
i Shoqatës së bashkive z. Refik Rrugeja.
Në fjalën e tij z. Rrugeja theksoi se “Shoqata e Bashkive të Shqipërisë e ka arsimin si
institucion në fokusin e vet si një ndër funksionet kryesore të veprimtarisë qeverisëse
vendore, por edhe arsimimin e popullsisë si
një drejtim tepër të rëndësishëm dhe përcaktues në përparimin e komunitetit përkatës
dhe tërë vendit.“ Pas një analize të decentralizimit të pushtetit vendor dhe arsimit si
funksion z. Rrugeja e mbylli fjalën e vet me
besimin për të bërë më tepër në të ardhmen për arsimimin e popullsisë që përbën
bazën e vetë zhvillimit të vendit. “Ne jemi të
vetëdijshëm që realizimi në praktikë i objektivave që kemi përcaktuar dhe i sugjerimeve
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Arsimi parauniversitar, decentralizimi dhe roli i Bashkive
që do të hidhen në këtë konferencë kërkon
një proces të tërë, kompleks dhe të vështirë,
veçanërisht në zona të veçanta të vendit. Kjo
lidhet me shumë aspekte të punës sonë si
atë organizativ e financiar edhe në fushën e
krijimit të koncepteve bashkëkohore për një
“arsim të barabartë për të gjithë”, edhe duke

zhvilluar pjesëmarrjen e qytetarëve në organizmat e qeverisjes vendore duke shprehur
opinionet e sugjerimet e tyre për ardhmërinë
e komunitetit ku jetojnë.”
Ndër temat kryesore të diskutuara në
konferencë ishte “Nevoja e realizimit të autonomisë së shkollës”, e prezantuar nga z.
Tomi Treska, ekspert në fushën e arsimit,
pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës. Ai trajtoi elementët që bëjnë të mundur ushtrimin e autonomisë së shkollës.
Pa lënë mënjanë momente që lidhen me
përgjegjësitë që mund të transferohen nga
pushteti qendror, ai shpjegoi në veçanti
problemet që lidhen me ushtrimin e autonomisë së shkollës në këndvështrimin e rolit
dhe përgjegjësive që ka pushteti vendor në
menaxhimin e shkollës si institucion publik.
Pjesëmarrësit diskutuan gjerësisht duke
u fokusuar nga njëra anë në rezultatet dhe
ecurinë e reformës arsimore por në veçanti
në rolin e drejtuesve të bashkive për këtë
problem.
Në kuadrin e këtij diskutimi, z. Edmond
Gjoka, Kryetar i Bashkisë Sarandë, tregoi
se me një vullnet të mirë bashkia mund të
jetë pranë zgjidhjes të problemeve që dalin
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në fushën e arsimit si parauniversitar ashtu
edhe atë universitar, pavarësisht se kjo e
fundit nuk është në kompetencë të qeverisjes vendore. Duke folur për përvojën e
bashkisë Sarandë, ai shpjegoi se me shumë
këmbëngulje dhe me mbështetje konkrete
për krijimin e mjediseve u arrit të hapej filiali
i Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës në Sarandë.

Z.Gjoka dha përvojën e bashkisë për
financimin që i bëhet me përparësi arsimit.
Ndërkohë ngriti nevojën e institucionalizimit të marrëdhënieve të Drejtorisë Arsimore me bashkinë, domosdoshmërinë e
funksionimit të bordeve të shkollave si dhe
theksoi nevojën e rritjes së fondeve nga ana
e pushtetit qendror pasi nevojat janë shumë
të mëdha duke argumentuar që sot me
shpenzimet e veta përballojnë qira për kopshte në ambiente private.
Ndërsa në prezantimin e z. Zyher Beci, “Decentralizimi dhe Arsimi” u theksua nevoja e
zgjerimit konkret të kompetencave të pushtetit vendor në arsimin parauniversitar si në
lidhje me përmbajtjen edhe duke konkretizuar disa nga drejtimet si
- mbështetja për kushte pune sipas kërke
save të programit,
- përfshirja e bashkive në përcaktimin e
pjesës së programeve të lira,
- në mbështetjen dhe trajtimin e vëmendshëm të mësuesve sidomos në zona më
problematike, etj.

Në përgjithësi debati nxori si domosdoshmëri rritjen e rolit të qeverisjes vendore në
fushën e arsimit parauniversitar. Drejtuesit e
bashkive ngritën disa probleme që po i rendisim:
Bashkëpunim më i mirë mes Bashkisë dhe
Drejtorisë Arsimore. Në Selenicë ka ndodhur që Drejtoria arsimore injoron këshillin
bashkiak duke mos marrë pjesë, ndonëse
i ftuar në mbledhje të tij për shqyrtimin e
problemeve të arsimit.
- Ka mungesa në përballimin me bursa të
nxënësve që ndonëse u takon me ligj ata
nuk e përfitojnë atë për mungesë fondesh.
- Nga bashkitë nuk njihen aktet në fushën
e arsimit apo strategjia e zhvillimit.
- Të kalohet në emërimin e mësuesve me
konkurrim.
- Trajtimi i mësuesve me pagë më të lartë
sipas kualifikimit për tu prerë rrugën abuzimeve që dobësojnë moralin e shkollës.
- Po ashtu u trajtua nevoja e përmirësimit
të punës për krijimin e mjediseve sa më
të mira të shkollës duke e lidhur këtë me
• nevojën për rritjen e fondeve
• nevojën e institucionalizimit të standardeve dhe që ato të shërbejnë si bazë
për financimin nga buxheti i shtetit apo
për mobilizimin e fondeve nga vetë bashkitë.
- Nevoja e hartimit nga ana e bashkive të
programeve të veçanta për zhvillimin e
arsimit, organizimi dhe planifikimi i punës
për mirëpërdorimin e çdo objekti shkollor,
- Përgjegjësitë, kompetencat dhe vendosja e raporteve të sakta midis strukturave të pushtetit qendror dhe atij
vendor të rregullohen me ligje dhe
akte nënligjore në zbatim të tyre, pasi
legjislacioni aktual nuk përputhet me
reformën e decentralizimit dhe përcaktimet e bëra nga ligji i qeverisjes
vendore në këtë drejtim.
Korresp. i redaksisë

Takim i Forumit të Juristëve të Bashkive

Pasi u prezantuan veprimtaritë e SHBSH-së, të dy ekspertët e Shoqatës treguan
ecurinë e hartimit të manualit mbi parandalimin e konfliktit të interesave në nivel
vendor.
Gjatë këtij prezantimi lindën diskutime
të shumta dhe u dhanë shembuj konkretë
nga bashkitë.

ministrimi i ujësjellsave dhe pagave në
pushtetin vendor.

Veprimtari të SHBSH

Më datë 24.02.2009 në mjediset e Shoqatës së Bashkive, me mbështetjen e Fondacionit gjerman “Hanns Seidel” , u mbajt
takimi i parë i këtij viti i forumit të juristëve të
bashkive. Qëllimi i takimit ishte :
1. Njohja e juristëve me veprimtaritë e
kohëve të fundit të Shoqatës.
2. Diskutimi i konfliktit të interesave në
pushtetin vendor, mendime dhe raste
konkrete në bashkitë e përfaqësuara në
këtë takim. Mënyrat se si mund të parandalohet.
3. Nevojat dhe probleme aktuale që shqetësojnë bashkitë në këndvështrimin juridik.

Përvoja e fituar në takimet me jursitët e
shoqatave të bashkive të Maqedonisë dhe
Kosovës u përcoll nga juristi Olsi Çoku. Ai
njohu të pranishmit me mënyrën e bashkëpunimit mes shoqatës dhe juristëve të
bashkive në këto vende, si mundësi për tu
marrë shembull.
Ndërsa Ada Ilia, shpjegoi faqen e internetit të shoqatës, informacionin që ajo
përmban, linket e bashkive të tjera, të cilat
kanë faqe interneti si dhe faqen e SH.B.SH
në facebook. Pjesëmarrësit u shprehen të
gatshëm për t’iu bashkuar asaj. Qëllimi këtij
prezantimi qe ideja e komunikimit në mënyre
elektronike midis bashkive dhe shoqatës.

Juristët kërkuan më shumë mundësi për
të parandaluar konfliktin duke qënë se jo
gjithmonë merret në konsideratë opinioni i tyre për rastet që evidentohen. U
sugjerua përcaktimi i rolit të juristit në
një akt administrativ për parandalimin e
konfliktit të interesave.

Çështja e bashkëpunimit mes
këshilltarëve të këshillave bashkiakë
dhe juristëve ishte një problem shumë i
ndjeshëm në këtë diskutim.
Juristët ngritën problemin e mungesës
së bashkëpunimit me këshilltarët, sepse
këta të fundit shpesh herë nuk marrin opinionet e nevojshme ligjore. Mungesa e këtij
këshillimi çon në vendime të gabuara nga
këshilli duke nisur që nga moszbatimi korrekt i porçedurave deri tek marrja e vendimeve konkrete.
Çështje të tjera që u diskutuan ishin
rreth proçedurave të prokurimit, kthimi
apo tjetërsimi i pronave shtetërore, ad-

Gjithashtu u bë një prezantim i përmbledhur për çështjet juridike të paraqitura në
gazetën e shoqatës. Disa nga konkluzionet
e kësaj mbledhjeje po i rendisim:
1. Takimet e forumit të juristëve të jenë periodike (çdo dy muaj) për të qënë koherent
me problemet e bashkive.
2. Të organizohen trajnime të ndryshme për
fushat e diskutuara në këtë takim.
3. Të përdoret gjërësisht posta elektronie,
e-mail dhe interneti si mjet bashkëpunimi
dhe komunikimi ndërmjet bashkive.
4. Në gazetën e bashkive të pasqyrohen
raste konkrete të kazuseve ligjore që
mund të prekin bashkitë.
Korresp. i redaksisë
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Duke vlerësuar rëndësinë e punës së
sekretares/it të kryetarit si ndihmës në kryerjen e funksionit qeverisës të kryetarit të
bashkisë në shërbim të komunitetit, Shoqata e Bashkive të Shqipërisë organizoi
një seminar me sekretarët e kryetarëve të
bashkive më 19 dhe 20 shkurt 2009, me
mbështetjen e Fondacionit “Hanns Sejdel”,
në ambjentet e Hotel “Doro” në Tiranë. Në
takim morën pjesë 37 pjesëmarrës. Në këtë
seminar përveç ekspertëve të SHBSH u ftuan për të prezantuar trajnerja Arjana Haxhiu
nga ANTTARC dhe Valter Gjoni nga Bashkia
e Tiranës.

Qëllimi i këtij takimi ishte që, përmes
debatit midis ekspertëve dhe pjesëmarrësve, të trajtoheshin drejtimet kryesore të
punës së sekretares/it të kryetarit të bashkisë. Po rendisim problemet e trajtuara në
këtë seminar.
1. Marrëdheniet e sekretarit me publikun
dhe median si komunikimi me publikun,
mënyrat dhe çeshtjet që duhen patur
parasysh në takimet me të, mënyra e
dhënies së mesazhit, etika e komunikimit, komunikimi me median u prezantuan
këndshëm dhe me profesionalizëm nga
zj. Haxhiu.
Vetë pjesëmarrësit konkretizuan me shembuj nga praktika e përditshme. Me interes
u debatua rreth qëndrimit që duhet të mbajë
sekretar-i/ja në komunikimin e tij/saj me kryetarin - korrektesë për plotësimin aktiv të
detyrave për realizimin e këtij funksioni.
2. Protokolli në administratë. Aspektet e
protokollit u trajtuan si formalitete të
domosdoshme në funksionimin e mjaft
nga shërbimeve administrative duke fil-

luar nga realizimi i ceremonialit, struktura
dhe radha e personaliteteve, organizimi i
pritjeve, mënyra e hartimit të shkresave
dhe e formulimit të tyre, niveli i dhuratave,
etj. Në përgjithësi prezantimi u përshkua
në zberthim të legjislacionit por duke u
konkretizuar me përvojen e realizuar në
bashkinë e Tiranës.
3. Sekretari/ja e Kryetarit në lidhje me ushtrimimin e funksioneve dhe kompetencave të caktuara me ligj për kryetarin e
bashkisë.
Pas prezanitmit u bënë disa diskutime
në formë debati mbi bazën e problemeve
dhe vështirësive që paraqiten në bashki të
ndryshme. U kërkua përvojë dhe konsultim
në lidhje me raportet e e sekretarit me administratën. U evidentua sidomos vështirësia që krijohet në rastet kur sekretari i kryetarit ushtron edhe detyra të tjera si mbajtjen
e protokollit të bashkisë, etj. pasi në këto
raste vartësia e sekretarit bëhet e dyfishtë
(edhe nga drejtori i personelit).
4. Përmbajtja e faqes në internet të Shoqatës së Bashkive u shpjegua me qëllim
që të prezantohej faqja e grupit të krijuar
në adresën e Facebook në emër të shoqatës, ideja e futjes dhe e përdorimit të
komunikimit në mënyrë elektronike, midis
të gjitha bashkive dhe shoqatës.
Pjesëmarrësit shprehen gadishmërinë për tu bërë anëtare të këtij grupi pasi e
shohin internetin si një mjet të fuqishëm në
zgjerimin e horizontit të tyre.
Ky trajnim u vlerësua prej sekretareve
dhe madje u kërkua që takime të tilla të zhvillohen më shpesh duke sugjeruar që një
takim i tillë të zhvillohet pas 3-4 muajsh. Pa
përjashtuar trajtimin edhe të problemeve
të tjera, u specifikua nevoja e hartimit dhe
zbërthimit të modeleve të akteve dhe shkresave që hartohen nga ana e organeve të
qeverisjes vendore si projektvendime, projekt/urdhera, shkresa, etj.
Korresp. i redaksisë

Konferenca Kombëtare për Licencimin Vendor
“ Për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike në nivel vendor”

jekti u zgjerua në 22 njësi pilot për të bërë
të mundur transparencën dhe thjeshtësinë
e procesit të licencimit. Vlen të përmendet
këtu propozimi për hapjen e zyrave me një
ndalesë në njësitë vendore. Në këto 22
njësi u realizuan trajnime për përmirësimin e
shërbimeve publike si dhe u botua Manuali i dytë për Licencimet. Kjo eksperiencë e
suksesshme do ju ofrohet të gjitha njësive
vendore, të cilave do tu dorëzohen dhe të
gjitha materialet e projektit.

Projekte për Pushtetin Vendor

Në 11 Mars 2009 u organizua Konferenca Kombëtare për licencimin vendor në
kuadër të projektit “Për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike në nivel vendor”
në hotel Tirana Internacional, salla Balsha.
Kjo ishte konferenca përmbyllëse e Projektit i cili po zbatohet qe prej dy vjetësh
ku përfitues janë Shoqatat e te Zgjedhurve
Vendore.
Pjesëmarrës ishin përfaqësues të njësive të qeverisjes vendore, drejtues ekzekutiv të shoqatave që operojnë në pushtetin
vendor si edhe të ftuar nga Delegacioni Evropian.
Diskutimet dhe fjalimet e pjesëmarrësve u fokusuan te përmirësimi i shërbimeve publike në nivel vendor dhe rëndësia
e përmirësimit të procesit të licencimit për
zhvillimin ekonomik në Shqipëri.
Përfaqësuesi i Delegacionit evropian në
Shqipëri Z. Luigi Brusa, theksoi se Programi
i projektit është shumë i rëndësishëm sepse
thekson decentralizimin dhe bën të mundur
thjeshtësimin, lehtësimin dhe transparencën
e procedurave të licencimit dhe shërbimeve
në njësitë e qeverisjes vendore.
Z. Albert Brojka drejtues i projektit
përmendi se përfituesit e këtij projekti janë
Shoqatat e Qarqeve, Bashkive dhe Komunave në Shqipëri, të cilat kanë kontribuar në
suksesin e tij. Qarku i Elbasanit ishte njësia
kryesore ku u aplikua projekti në tre drejtime
kryesore:
1. identifikimi i ligjeve dhe akteve ligjore për
nxjerrjen e një licence,
2. përmirësimi i organizimit të departamentit
të licencimit në bashki dhe komuna
3. identifikimi i boshllëqeve në procedurat e
licencimit dhe nevoja për reformë në këtë
departament.
Gjatë fazës së parë të projektit u identifikuan shërbimet e licencimit të ofruara
nga qeverisja vendore në Shqipëri duke
përfshirë dhe bazën ligjore të këtij procesi.
Gjatë fazës së dytë projekti u përqendrua
në tre njësi pilot, ku të gjitha shërbimet u
identifikuan dhe procesi pilot përfundoi në
Qarkun e Elbasanit, Komunën e Dajtit dhe
Bashkinë e Shkodrës. Në fazën e tretë pro-

Z. Hodaj, Drejtor Ekzekutiv i Shoqatës
së Bashkive të Shqipërisë u shpreh se të
gjitha qarqet, bashkitë dhe komunat, kanë
treguar nivel të lartë menaxhimi në kryerjen
e funksioneve të tyre.
Seanca e dytë plenare u hap nga
Z.Hysen Domi, Drejtor Ekzekutiv i Shoqatës
së Qarqeve të Shqipërisë. Në këtë seancë u
diskutua mbi efektet praktike të këtij projekti
në njësitë vendore.
Përfaqësues nga 3 njësitë pilot diskutuan mbi hapat e ndërmarrë në lidhje më
përmirësimin e shërbimeve publike duke
përmendur organizimin e grupit të punës,
masat e mara, përgatitjen e dokumenteve
dhe rregullimeve specifike, përmirësimet në
zyrat e informacionit, asistencën në procedurën e aplikimit, sugjerimet praktike, etj.
Gjatë projektit janë zhvilluar dy udhëtime studimore me përfaqësues të qeverisjes vendore, përkatësisht në Spanjë (Madrid) dhe Bullgari, ku u zhvilluan vizita në
njësi të ndryshme vendore, për të parë nga
afër kryerjen e shërbimeve të licencimit dhe
përfituar nga praktikat e suksesshme në
këto vende.
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Më tej Z. Ylli Take, koordinator i projektit,
prezantoi CD-në me përmbajtjen e të gjitha
raporteve të projektit, format ndihmëse të
projektit, zgjidhjen kompjuterike për licencim dhe materiale të tjera ndihmëse.
Z. Agron Haxhimali, Drejtor Ekzekutiv i
Shoqatës së Komunave të Shqipërisë theksoi rolin e rëndësishëm të zgjidhjes kompjuterike në bashki dhe komuna që përfaqëson
një standard të ri në licencim dhe unifikon
formatimin.

Z. Hodaj pasi theksoi suksesin e projektit, sugjeroi për zgjatje të tij duke u përqendruar në qeverisjen elektronike.
Një spot televiziv, i cili është shfaqur ne
TV para Konferencës, Ju prezantua pjesëmarrësve. Konferenca u mbyll pas një seance të shkurtër më pyetje. sugjerime e
falënderime nga pjesëmarrësit.
Përgatiti: Gilda Gambeta

Bashkia Kamëz në sinkron me Bashkitë e
tjera bën publikimin e tenderëve on-line
(Marrë nga Gazeta KAMZA)
Që në Janar të 2009 të gjithë tenderët e zhvilluar në Bashkinë e Kamzës janë publikuar on-line
nëpërmjet internetit. Përpos zhvillimeve të tjera, Bashkia e Kamzës është koherente me vendimet
e qeverisë, është në të njëjtin hap me ritmin e zhvillimeve të reja e bashkëkohore që karakterizon
frymën e qeverisë demokratike, e në këtë ritëm është edhe publikimi on line i tenderëve.

Për një Qeverisje të mirë vendore

Tani më, publikimi on-line i tenderëve është një punë lehtësuese për operatorët ekonomikë dhe
shumë përfituese për to, të cilët kanë mundësi të informohen më shpejt e mundësia për abuzim minimizohet. Tenderët zhvillohen në bazë të plan buxhetit të miratuar nga Këshilli Bashkiak i Bashkisë
Kamëz. Vetëm për vitin 2009 janë planifikuar 30 tenderë, ndër këto deri tani 24 janë publikuar on-line
në internet nga Njësia e Prokurimit pranë Drejtorisë Juridike të Bashkisë Kamëz, ndërsa rreth shtatë
tenderë janë në fazën e vlerësimit të ofertave.
Tenderimet zhvillohen mbi bazën e ligjit 9643, datë.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar” të VKM-së, nr.10.01.2007 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar si dhe sipas udhëzimeve të tjera të dala për prokurimin në mënyrë elektronike.
Operatorët ekonomikë që kanë dëshirë të bëhen pjesë e një procedure prokurimi përdorin internetin duke hyrë on-line në adresën e APP-së, ku mund të gjejnë informacion të hollësishëm për
procedurën që duan të aplikojnë dhe në lidhje me tenderimet që publikohen. Të gjitha dokumentet
që përmban një dosje tenderi publikohen on-line.
Autoriteti kontraktor, Bashkia Kamëz, është përgjegjëse për përgatitjen dhe publikimin e tyre
në mënyrë elektronike të tenderit për projektet e ndryshme. Dokumentacioni përgatitet mbi bazën e
dokumenteve standarde të përcaktuara në RPP( Rregullat e Prokurimit Publik).
Agjencia e Prokurimit Publik miraton rregullat udhëzimet dhe manualet e përdorimit, të nevojshme,
për të vënë në zbatim këto rregulla, si dhe ofron mbështetjen e nevojshme për autoritetet kontraktore
apo operatorët ekonomikë, të interesuar. Njësia e Prokurimit pranë
Drejtorisë Juridike të Bashkisë është e angazhuar të publikojë çdo procedure sipas rregullave
dhe gjithashtu të sqarojë çdo paqartësi që mund të kenë operatorët që duan të marrin pjesë. Duhet
theksuar se i gjithë informacioni që merret dhe jepet mes autoritetit kontraktor dhe operatorëve
ekonomikë është i hapur dhe realizohet në faqen e internetit.

Elona Spata

Tr a j n i m e

Për Informacion...
Akademia e Hagës për Qeverisjen Vendore do të organizojë një kurs trajnimi mbi “Lidershipin Vendor
Vizionar” nga data 24 – 29 Maj 2009, në Hagë.
Qëllimi i këtij kursi është tu sigurojë drejtuesve vendorë përmes mjeteve dhe qasjeve të ndryshme
zhvillimin e një vizioni të qartë dhe frymëzues, si dhe të fuqizojë kompetencat e tyre udhëheqëse.
Programi është i pasur, krahas shkëmbimit të përvojave për qytetet në mbarë botën, do të vizitojnë
Hagën dhe Roterdamin dhe do të mësojnë rreth vizioneve strategjike të këtyre qyteteve. Pjesëmarrësve do tu sigurohen kontakte me ekspertë dhe kolegë nga tërë bota.

Për më tepër informacion drejtohuni në adresën www.thehagueacademy.com
Ose kontaktoni direkt me zj. Emmely Benschop emmely.benschop@thehagueacademy.com,
ose me telefon: +31 6 57 538 413.  

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) me mbështetjen e Ministrisë për Kooperim e Zhvillim të Hollandës
dhe Ministrisë për Mjedisin, Tokën dhe Detin të Italisë organizojnë një kurs për Qëndrueshmërinë dhe
Veprimin për përfaqësuesit e pushtetit vendor të Evropës Juglindore e Qendrore. Kursi përfshin tre
module:

Moduli 1: Hyrje në Zhvillimin e Qëndrueshëm (fushat ekonomike, shoqërore dhe mjedisore, 80-90
pjesëmarrës), nga 24-31 maj në Budva, Mal i Zi.
Moduli 2: Çështjet kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm të avancuar (me 35 pjesëmarrës), 27 shtator
deri 2 tetor 2009 në VIU, San Servolo Island, Venice
Moduli 3: Qëndrueshmëria në praktikë + vizita në qytete, 3 – 7 Tetor 2009 në zyrat qendrore të REC,
Szentendre, Hungari.

Për më tepër informacion ju lutem vizitoni www.localsustainableaction.org
ose kontaktoni zj. Tamara Nikolic në localsustainability@rec.org

Në Website e CEMR është shpallur një Thirrje për Tender e Projektit Lëvizim së bashku në kuadrin e
Programit 7.

Kjo thirrje i drejtohet bashkive për të mikpritur Ekspozitën Lëvizim Sëbashku gjatë javës së lëvizjes
në shtator 2009. Financimi i një bashkie shkon nga 5000 deri në 10000 Euro, në varësi të numrit të
aplikimeve që do të merren nga organizatorët e tenderit. Afati i dërgimit të aplikimit është deri më 30
prill 2009.

Për hollësi mund të kontaktoni me zj. Francesca Battisti

Francesca Battisti
Resp.le Progetti AICCRE
Piazza di Trevi, 86 - 00187 Roma -ITtel/ph. (+39) 06 69940461 (ext.211)
fax (+39) 06 6793275
cell/mobile (+39) 3277711420
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Akte Ligjore dhe Nënligjore të Botuara në Fletoret Zyrtare

10
P r o j e k t e p ë r p u s h tL ei gt ij ne vt e
ë n rdeoj ar

janar – mars 2009

VENDIM
Nr.1619, datë 2.7.2008
Për Klasifikimin e Funksioneve, Grupimin
e Njësive të Qeverisjes Vendore, për
Efekt Page, dhe Caktimin e Kufijve të
Pagave të Punonjësve të Organeve të
Qeverisjes Vendore

Në mbështetje të nenit 100 të
Kushtetutës dhe të neneve 5/1 e 6
të ligjit nr.8487, datë 13.5.1999 “Për
kompetencat për caktimin e pagave të
punës”, të ndryshuar, dhe të neneve 24, 32
e 54 të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 “Për
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes
vendore”, të ndryshuar, me propozimin e
Ministrit të Brendshëm dhe të Ministrit të
Financave, Këshilli i Ministrave ka nxjerrë
këtë vkm për ndryshimin e nivleit të pagave
për një sërë funksionesh dhe pozicionesh
në njësitë e qeverisjes vendore.
Ky vendim është botuar në fletoren
zyrtare nr. 196 faqe 10693 të muajit
dhjetor 2008.

VENDIM
Nr.45, datë 21.1.2009
Për Kryerjen e Procedurave të
Prokurimit Publik në Mënyrë
Elektronike

Në mbështetje të nenit 100 të
Kushtetutës dhe të pikës 3 të nenit 22 të ligjit
nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, të ndryshuar, me propozimin e
zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
1. Të gjitha procedurat e prokurimit të
zhvillohen me mjete elektronike.
2. Ngarkohet Agjencia e Prokurimit

Publik të nxjerrë udhëzimet përkatëse,
në zbatim të pikës 1 të këtij vendimi.

VENDIM
Nr.46, datë 21.1.2009
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË
VENDIMIN NR.1, DATË 10.1.2007 TË KËSHILLIT
TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE
PËR PROKURIMIN PUBLIK”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës
dhe të neneve 27 e 75 të ligjit nr.9643,
datë
20.11.2006
“Për
prokurimin
publik”, të ndryshuar, me propozimin e
zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave

UDHËZIM
Nr. 67, datë 6.2.2009
PËR PROCEDURAT E HARTIMIT TË LISTAVE TË
ZGJEDHËSVE PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN
E SHQIPËRISË

Në zbatim të nenit 102, pika 4 e
Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë,
të neneve 48, 49, 50, 52, 54 dhe 59 të
ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi
Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”,
të dekretit nr. 6008, datë 14.01.2009 të
Presidentit të Republikës “Për caktimin
e datës të zgjedhjeve për Kuvendin”,

VENDIM I GJYKATËS
KUSHTETUESE (I rëndësishëm,
sqarimi më poshtë )
Nr.3, datë 2.2.2009
BAZA LIGJORE: Kushtetuta e Republikës
së Shqipërisë, nenet 131, germa “a” dhe
134/1, germa “c”.
Karta Evropiane e Autonomisë Vendore,
ratifikuar me ligjin nr.8548, datë

Gjykata Kushtetuese e Republikës së
Shqipërisë, duke u bazuar në nenet 131,
shkronja “a” dhe 134, pika 1, shkronja “c”
të Kushtetutës, si dhe në nenin 72 të ligjit
nr.8577, datë 10.2.2000 “Për organizimin
dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese
të Republikës së Shqipërisë”, me
shumicë votash,

LIGJ
Nr.10 073, datë 9.2.2009

Ligje të reja

11.11.1999.
Ligji nr.8577, datë 10.2.2000 “Për
organizimin dhe funksionimin e Gjykatës
Kushtetuese”, nenet 45, 49, 50, dhe 51.

PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.9632, DATË
30.10.2006 “PËR SISTEMIN E TAKSAVE
VENDORE”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1,
113 pika 1 shkronja “ç”, 155 dhe 157
pika 3 të Kushtetutës, me propozimin e
Këshillit të Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

VENDOSI:

- Shfuqizimin si të papajtueshëm me
Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë
dhe me Kartën Evropiane të Autonomisë
Lokale të neneve 3, pika 8; 4, pika 1,
shkronjat “a”, “ç”, dhe pika 2, shkronja
“b”; 5, pika 2; 6; 7; 8; 10; 14, pika
3; 16, pika 2, 5; 17; 20, pika 2; 26
të ligjit nr.9895, datë 9.6.2008 “Për
disa ndryshime dhe shtesa në ligjin
nr.9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin,
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve
pa leje”.
- Rrëzimin e kërkesës për shfuqizimin si
antikushtetues të nenit 4, pika 1, shkronja
“b”, “c”, “d”; pika 2, shkronja “a”, “c”,
“ç”; pika 3, si dhe të neneve 16, pika 1,
3, 4; 23; 24 dhe 28 të ligjit nr.9895, datë
9.6.2008 “Për disa ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr.9482, datë 3.4.2006 “Për
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e
ndërtimeve pa leje”.

Në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006
“Për sistemin e taksave vendore”, të
ndryshuar, në nenin 27 pika 2, pas
paragrafit të parë shtohet një paragraf .

Ky vendim është përfundimtar,
i formës së prerë dhe hyn në fuqi
ditën e botimit në Fletoren Zyrtare.

Në ligjin nr.8405, datë 17.9.1998 “Për
urbanistikën”, të ndryshuar, bëhen disa
ndryshime dhe shtesa që prekin dhe
pushtetin vendor.

LIGJ
Nr.10 078, datë 16.2.2009
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN
NR.8405, DATË 17.9.1998 “PËR URBANISTIKËN”,
TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83
pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e
Këshillit të Ministrave,
KUVENDI I REPUBLIKËS SË
SHQIPËRISË

VENDOSI:

Përgatiti Olsi Çoku
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Botime te reja:
Botimet që po prezantojmë u bënë të mundura në kuadër të “Programit Shqiptar të Lidërshipit për
Qeverisjen Vendore për bashkitë ”, të financuara nga Këshilli i Evropës (CoE), Zyra e OSBE-së Tiranë,
LGI-Budapest dhe i zbatuar nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë gjatë vitit 2007-2008.

Vizioni i Bashkisë SHIJAK
Shijaku një qytet miqësor dhe me tradita
qytetare do të jetë në vitin 2015 një vend
ku zhvillimi ekonomik dhe social do të
ofrojë cilësi të lartë jetese dhe mundësi
të mira për punësim, arsim, kulturë dhe
me një qeverisje vendore në shërbim dhe
pararojë të komunitetit.
Vizioni i Bashkisë LAÇ
Laçi, gjatë dhjetë viteve të ardhshme do të
arrijë të konsolidojë vlerat e tij unikale, ku
zhvillimi i planifikuar i turizmit të kombinuar historik, fetar e detar i mbështetur nga
zhvillimi i agrobiznesit, industrisë së lehtë,
tregtisë e artizanatit, do të kthejë Laçin
në një qytet me papunësi nën mesataren
dhe të ardhura familjare mbi mesataren
e vendit.

Qëllimi i Guidës
Kjo guidë përcakton hapat dhe
veprimet e përfshira në zhvillimin e një vizioni dhe Plani për
Komunitetin.

Vizioni i Bashkisë KAMËZ
Kamza për një periudhë 10-15 vjeçare, do
të zhvillohet me ritme po aq të shpejta sa
edhe rritja e saj demografike duke u kthyer
në një qytet po aq të preferuar për të punuar
e jetuar sa në kryeqytet, nëpërmjet vënies
në eficencë të pronave të ligjëruara publike e private, ndërtimit të infrastrukturave të
përshtatshme për zhvillimin e agrobiznesit,
tregtisë, prodhimit industrial dhe aplikimit të
bashkëpunimit në kushtet e partneritetit Publik - Privat.
Vizioni i Bashkisë BERAT
Berati, Qytet i Bardhë me Zemra të Bardha,
do të jetë bashki e begatë me zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, me agrobiznes dhe artizanat të konsoliduar dhe qendra e turizmit
familjar përqendruar në historinë dhe kulturën
e tij unike.
Vizioni i Bashkisë PËRMET
Përmeti, vendi i traditës dhe kulturës do
të jetë në vitin 2015 një qytet me emër të
njohur brenda dhe jashtë vendit për turizmin
ekologjik dhe kulturor, për produktet e tij karakteristike tradicionale, ku si vendasit dhe vizitorët do të gëzojnë mjedis të pastër dhe cilësi
të lartë jetese.

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

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë
Adresa:Rr. Ismail Qemali, nr. 27, Tiranë
Tel/fax:00355 4 257606/3
E-mail:aam@albmail.com
Url:www.aam-al.com

