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Botim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë

Program për Zhvillim Lokal dhe
Decentralizimin në Qarkun e Shkodrës
Në mbështetje të Decentralizimit dhe Zhvillimit Lokal në Qarkun e Shkodrës po
zhvillohet prej tre vitesh një program me këtë fokus i financuar dhe menaxhuar
nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Kooperim. Për të analizuar arritjet dhe
problemet e ndeshura gjatë zbatimit të këtij programi u zhvillua më datë 10 shkurt,
në Shkodër një Konferencë me pjesëmarrjen e tërë aktorëve të interesuar për
efikasitetin e këtij programi.
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Konferenca u hap me përshëndetjen e ngrohtë për pjesëmarrësit dhe vlerësimin
e lartë për organizatorët e mbështetësit e programit nga kryetari i Bashkisë së
Shkodrës, z. Lorenc Luka. Moderatorja e Konferencës, zëvendësdrejtorja e
SDC, zj. Rahel Boesch prezantoi pjesëmarrësit me programin e konferencës, të
ftuarit nga bashki të tjera përveç qarkut Shkodër dhe nga Republika e Kosovës,
si dhe folësit kryesorë.
Ambasadorja e Zvicrës në Shqipëri, Zj Ivana Enzler, duke vlerësuar programin
e zhvilluar në Qarkun e Shkodrës, theksoi si një domosdoshmëri pjesëmarrjen
qytetare në hartimin e legjislacionit, duke krijuar një kulturë qytetare dhe praktikë
demokratike në zhvillimin me sukses të procesit të decentralizimit në Shqipëri. Zj.
Enzler i shprehu mirënjohjen e Qeverisë Zvicerane, Zyrës së Kooperimit Zviceran
në Shqipëri për punën e shkëlqyer që kanë bërë në Qarkun e Shkodrës duke sjellë
përvojën zvicerane jo thjesht si mësues por për bashkëpunimin e tyre me vendësit
duke mësuar nga përvoja e njeri tjetrit.

Përvojë nga rajoni
• Qeverisja Elektronike Përvojë nga Bullgaria
Botime për Qeverisjen
Vendore
• “Manual për Këshilltarët”
• Udhëzuesi
“Për administrimin e
taksave dhe tarifave
vendore”.
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Ndërsa Kryetari i Qarkut të Shkodrës, Z. Gjovalin Kolombi, falënderoi me radhë, njësitë vendore,
përfaqësuesit e Qeverisë pjesëmarrës në Konferencë dhe veçanërisht Agjencinë Zvicerane për Zhvillim e Kooperim për programin e suksesshëm që
po zhvillon me njësitë vendore të qarkut Shkodër.
Në referatin kryesor, me temë “Arritje në sfidat për
zbatimin e Strategjisë së Decentralizimit”, Z. Poni
pasi bëri një vështrim historik të qytetit të Shkodrës
si djep i qytetarisë e demokracisë, përshëndeti të
gjithë kryetarët e njësive vendore dhe përcolli një
falënderim mirënjohës për Qeverinë Zvicerane,
përmes ambasadores së saj në panel. Duke folur
për ecurinë e procesit të decentralizimit në Shqipëri, zoti Poni theksoi prioritetet e Qeverisë Shqiptare për zbatimin e kësaj strategjie në akord me
të zgjedhurit vendorë dhe duke bashkëpunuar me
ta. Ka qenë një prioritet i yni konsolidimi i statusit
të të zgjedhurve vendorë tha zoti Poni. Por tepër
i rëndësishëm, vazhdoi, është monitorimi i procesi
të decentralizimit, duke vendosur afate të caktuara
për zbatimin e objektivave dhe aktiviteteve si dhe
metoda për vlerësimin real të realizimit të tyre.

Referati i dytë: “Përse Zvicra mbështet decentralizimin në Qarkun Shkodër? u prezantua te
pjesëmarrësit nga zoti Züst, drejtor i Kooperacionit
Zviceran në Shqipëri. Pasi bëri një pasqyrë të hollësishme të programit, z. Züst theksoi se objektivi
strategjik i tyre është:
Aksesi i barabartë për të gjithë qytetarët për të
marrë pjesë më gjerësisht dhe aktivisht në proceset
e vendimmarrjes,
Përmirësimi i aksesit të barabartë ndaj informimit cilësor.
Një ndër fushat e ndërhyrjes në realizim të këtyre objektivave është Decentralizimi dhe Programi
i Zhvillimit të Qeverisjes Vendore (DLDP). Duke folur
për synimet e Koperacionit Zviceran në Shqipëri,
z. Züst shpjegoi se mbështetja e demokracisë dhe
reformave publike është fushë prioritare e Kooperacionit Zviceran për vendet në tranzicion. Në mbyllje
falënderoi përfaqësuesit e njësive vendore të qarkut Shkodër, dhe të gjithë pjesëmarrësit për bashkëpunimin e tyre në realizimin e këtij programi.
“Qasja dhe rezultatet e programit Decentralizimi dhe Programi për Zhvillimin Lokal (DLDP):
forcimi i qeverisjes në nivel lokal” ishte tema e re-

feratit tepër të gjallë e tërheqës të përcjellë nga menaxheri i programit DLDP, z. Hilmar Stetter. Ky është
një program rreth tre vjeçar që zbatohet në qarkun
e Shkodrës. Partnerët kryesorë të tij janë bashkitë
e Shkodrës, Koplikut, Vaut të Dejës, Pukës, Fushë
Arrëzit dhe komunat e Gurit të zi, Dajçit dhe Velipojës, Ministria e Brendshme, Qarku i Shkodrës
dhe Shoqata e Bashkive të Shqipërisë.
Objektivi kryesor i këtij programi është
mbështetja e grupit prej tetë partnerësh të bashkive
e komunave të qarkut Shkodër që në bashkëpunim
me qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile të
planifikojë, zbatojë dhe monitorojë suksesshëm një
proces të balancuar dhe krahasues për decentralizimin dhe zhvillimin lokal.
Për realizimin e këtij objektivi kryesor u hartua
një strategji me një sërë aktivitetesh të kryera gjatë
zbatimit të programit gjatë dy vjetëve. Rëndësia dhe
vlera kryesore e këtij projekti konsiston jo vetëm
në arritjen e rezultateve praktike në investimet në
njësitë e qeverisjes vendore, në rritjen e gamës dhe
të cilësisë së shërbimeve publike, por në radhë të
parë në krijimin e kapaciteteve operuese bashkëkohore të strukturave qeverisëse lokale dhe të komunikimit të drejtpërdrejt dhe aktiv me komunitetin
e interesuar për ndryshim dhe zhvillim.
Duke u nisur nga përvoja e Zvicrës në
mbështetjen e demokracisë dhe reformave publike
për vendet në tranzicion në Evropën Lindore dhe
në Ballkan, Kooperacioni Zviceran ka aplikuar me
sukses një praktikë të re, që përfshin përgjigjen ndaj
nevojave urgjente në përmirësimin e shërbimeve
publike bazë në nivel lokal me një seri projektesh të
fillimit të shpejtë me ndikim social për vizibilitet dhe
krijim besimi në komunitet.
Gjithashtu ndërtimin e kapaciteteve strategjike
drejt planeve të zhvillimit lokal, azhornimin me strategjitë kombëtare, si dhe komunikimin e drejtpërdrejt me aktorët e interesuar përmes takimeve me
qytetarët dhe dëgjimit të zërit të tyre. Kjo ndodh
pikërisht në zëra apo fusha të tilla me interes të
përgjithshëm shoqëror si: Zhvillimi ekonomik, Menaxhimi i tokës, Shërbime publike bazë, Zgjerim i të
ardhurave lokale.
Trajnimi dhe kualifikimi i këshilltarëve vendorë
dhe i administratës publike vendore për të kuptuar
dhe për t’u ndërgjegjësuar për përgjegjësitë e tyre
ndaj komunitetit përkatës, përbën një nga pikat
kyçe për realizimin e suksesshëm të projektit dhe
në tërësi për mbarëvajtjen e punëve në njësitë vendore. Kësisoj kemi një zgjerim dhe perfeksionim të
instrumenteve realizues të kërkesave të qytetarëve,
si dhe të komunikimit efikas me ta.
Padyshim risi përbën monitorimi i performancës së këshillave: cilësia e marrëdhënieve me
komunitetin dhe stafin e bashkisë, pavarësia në
vendimmarrje, sepse këshilli i njësisë vendore është
“parlamenti i vogël”, që operon përmes vendimeve,
këshillimeve me komunitetin dhe kontrolleve të zba-

* Më tej po botojmë konkluzionet e prezantuara nga z. Fatos Hodaj, raporter për temën:
“Zgjerimi i pjesëmarrjes së komunitetit: bashkëpunimi me emigrantët në Dajç”
Përfshirja e komunitetit në vendimet e qeverisjes
është në fokus të shumë projekteve që zhvillohen
në Shqipëri por shembulli i Dajçit është tepër i
veçantë. Dajçi është një komunë me 8500 banorë.
Ai ndodhet në Veri të Shqipërisë. Shumë banorë të
tij kanë emigruar në Itali dhe atje kanë themeluar
shoqatën “Alba Migrantes”. Ata kontribuojnë për
familjet e tyre në Shqipëri por duke parë kontrastin
mes rrugëve të rrënuara e shtëpive të tyre luksoze
dhe vendosën t’i përmirësojnë përmes shoqatës
së tyre “Alba Migrantes”. U mundësua arritja e një
bashkëpunimi midis komunitetit, biznesit dhe komunës. Projekti zviceran DLDP ndërhyri për të arritur këtë marrëveshje.
Në legjislacion kishte shumë pengesa e mbi të gjitha
duhet të shmangeshin paragjykimet e njerëzve në
përdorimin e fondeve të dhuruara nga emigrantët.
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timit të legjislacionit dhe të vendimmarrjes së tij.
Një dokumentar mbi ecurinë e projektit u shfaq
pas fjalës së z. Stetter duke qartësuar e konkretizuar gjithë referatin e tij. Ishte një filmim mbresëlënës për këtë program tepër të dobishëm dhe efikas
të zbatuar në qarkun e Shkdrës ku evidentoheshin
jo vetëm rezultatet e përftuara por edhe aktorët
pjesëmarrës në të.
Takimi vazhdoi më tej me grupet tematike të
punës. Problemet e trajtuara në grupet e punës do
të zenë vendin e tyre në gazetën tonë si probleme
më vete në numrat e tjerë të saj.
Në seancën e fundit plenare raportuesit folën
rreth problemeve të trajtuara në grupet e punës
dhe dhanë rekomandimet përkatëse për çdo grup,
të cilat do të ndihmojnë për përmirësimin e vazhdueshëm të projektit jo vetëm në qarkun e Shkodrës
por edhe për tu marrë si shembull në njësitë e tjera
vendore të vendit. Më tej drejtuesit e konferencës
e mbyllën atë për të vazhduar në terren mësimet
e nxjerra në këtë aktivitet shumë produktiv të Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal
(DLDP) të mbështetur financiarisht dhe teknikisht
nga Kooperacioni Zviceran në qarkun e Shkodrës.

Pas shumë takimesh e diskutimesh transparente,
muri i paragjykimeve ra dhe u mor vendimi për të
ndërtuar rrugën. Gjatë procesit të zbatimit, të tjera
vështirësi u ndeshën, por u tejkaluan suksesshëm
nga ekspertët e DLDP, stafi i komunës dhe aftësia e
mençuria e kryetarit të komunës.
Pjesëmarrësit bënë një sërë pyetjesh për
të njohur më mirë çfarë ishte bërë në Dajç për të
cilat u përgjigjën përfaqësuesi i shoqatës “Alba Migrantes” dhe kryetari i Komunës Dajç.
Rezultat i grupit të punës “Decentralizimi dhe Zhvillimi Vendor: Përvojë e mirë në Dajç” janë konkluzionet shumë të dobishme që po i rendisim më
poshtë:
1. Përvoja e bashkëpunimit të Dajçit duhet shpërndarë në të gjitha bashkitë e komunat e Shqipërisë. Ky është një model i mirë ku qytetarët
mësojnë se si t’i bëjnë realitet kërkesat e tyre
duke bashkëpunuar si komunitet.
2. Pjesëmarrja qytetare është një mundësi e madhe në Shqipëri. Pjesëmarrja qytetare mund të
lehtësohet nga të mirat e përfituara. Ky koncept
vepron për aq kohë sa përfitimet janë të dukshme. Pjesëmarrja qytetare mund të lehtësohet
nga theksimi i angazhimeve, ose detyrimeve që
individët kanë në përmirësimin e jetës së komunitetit. Megjithatë njerëzit nuk vazhdojnë të marrin pjesë aq më pak që kjo lloj përvoje të çmohet
apo së paku të mos nënçmohet.
3. Të gjithë aktorët duhet të përfshihen me qëllim
që të informojnë qytetarët rreth të drejtave të
tyre. Njerëzit ngurrojnë të marrin pjesë në veprimtaritë e komunitetit kur ata nuk kanë informacionin e duhur për të vepruar përgjegjshëm.
4. Pjesëmarrja qytetare mund të lehtësohet me një
strukturë të përshtatshme organizative si shoqata “Alba Migrantes”.
5. Bashkitë dhe Komunat duhet të nxisin pjesëmarrjen efektive të banorëve lokalë në qeverisjen vendore. Të gjitha grupet e komunitetit pa
ndonjë dallim gjinor, fetar, ose aftësi të kufizuar
duhet të përfshihen në pjesëmarrje qytetare.
6. Shoqatat e Bashkive (SHBSH) dhe Komunave
(SHKSH) duhet të bashkëveprojnë për të lobuar
në përmirësimin e legjislacionit me qëllim që të
lehtësojnë procedurat e përfshirjes së qytetarëve
në vendimmarrjen e qeverisjes vendore.
7. Shoqatat e Bashkive (SHBSH dhe Komunave
(SHKSH) kanë një rol kyç për të rritur kapacitetin
e njësive të qeverisjes vendore.
8. bashkëpunimi ndër bashkiak është i dobishëm
për të përfshirë qytetarët në bashkëpunimin
midis tyre veçanërisht në njësitë e vogla vendore.
9. SHBSH do ta botojë këtë material në Gazetën
e Bashkive, po ashtu në faqen e vet në Internet
www.aam-al.com
Korresp. i redaksisë
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Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, me
mbështetjen e Fondacionit “Hanns Seidel”,
në janar 2009, zhvilloi një takim me kryetarët
e këshillave të bashkive. Në këte takim morën
pjesë kryetarë apo zevendëskryetarë e sekretarë të këshillave të bashkive.
Në takim u prezantua “Raporti mbi veprimtarinë e SHBSH-së për vitin 2008”, dhe u diskutua rreth temave të trajtuara nga ekspertët
e shoqatës për problemet e “Hartimit të buxhetit sipas ligjit të ri “Për menaxhimin e sistemit
buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, në
këndvështrimin e rolit të këshillit të bashkisë”,
“Pronat publike vendore dhe roli i këshillit të
bashkisë në menaxhimin e tyre”, “Probleme të
strehimit dhe masat për trajtimin e familjeve në
nevojë nga ana e bashkisë” dhe “Konflikti i interesit në qeverisjen vendore, disa aspekte në
funksion të rolit të këshillit të bashkisë”.
Duke u ndalur me radhë sipas temave të diskutuara tema e buxhetit tërhoqi vemendjen
e pjesëmarrësve sepse problemi u trajtua në
këndvështrimin e rolit të këshillit të bashkisë
dhe përgjegjësisë së tij për planifikimin dhe
realizimin e fondeve publike që ka bashkia
dhe mënyrën se si këshilli duhet të organizojë
punën si organi përgjegjës dhe përfaqësues i
komunitetit. Krahas punës për një buxhet sa
më rezultativ në drejtim të shërbimeve publike
për banorët, drejtuesit e këshillave të bashkive
kërkuan sqarime rreth problemeve që lidhen
me mundësitë që ekzistojnë që edhe vetë
këshilli të ketë fondet e veta për t’i përdorur
për përmirësimin e veprimtarisë së tij, sidomos
në drejtim të studimeve dhe, më drejtpërdrejtë,
për trajnime dhe shkëmbim përvoje.
Përsa i takon temës për “Pronat publike
vendore dhe roli i këshillit të bashkisë në
menaxhimin e tyre” u trajtuan problemet që
lidhen me krijimin e pronave publike vendore
nga ana e bashkive, me masat që duhen marrë për përdorim sa më efektiv të tyre në dobi
të komunitetit, për administrimin dhe rritjen
e vlerave të aseteve të ndryshme. Vëmendja
u tërhoq edhe për intensifikimin e punës në
proces të transferimit të pronave nga pushteti
qendror. Këto u trajtuan nën këndvështrimin

e rolit dhe punës që duhet të kryejë këshilli i
bashkisë, vendimet që duhet të marrë për të
realizuar një administrim sa më të mirë të pronave publike vendore.
“Probleme të strehimit dhe masat për
trajtimin e familjeve në nevojë nga ana e
bashkisë” ishte një drejtim tjetër i diskutuar
në këtë mbledhje në zbërthim edhe të manualit të hartuar nga SHBSH në kuadër të një
projekti të veçantë me Ministrinë e Punëve
Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit.
Duke u ndalur në veçanti në rolin e këshillit,
domosdoshmërinë ligjore dhe praktike për
hartimin e programit 10 vjeçar të strehimit dhe
në aktet që duhet të miratojë këshilli u sqaruan
elementët kryesorë të programeve sociale të
strehimit si banesat sociale me qira, banesat me kosto të ulët dhe pajisja e truallit me
infrastrukturë. Pati mjaft debat në trajtimin e
koncepteve sociale sidomos me përcaktimin
e përfituesve nga banesat sociale, mënyra e
mbështetjes me bonusin e strehimit apo për
përfitimin e interesave të kredisë, si dhe për
mënyrën e financimit të bashkive me vështirësi
financiare.
Për prblemet e “Konflikti i interesit në qeverisjen vendore, disa aspekte në funksion
të rolit të këshillit të bashkisë” u zhvilluan
debate sidomos në lidhje me konfliktin e interesave që mund të paraqiten me antarët e
këshillit, të cilët në jo pak raste në vendimmarrjen si antarë në këte organ kolegjial ndeshen
me momente kur duhet të marrin vendime ku
përfshihen direkt ose indirekt vetë ose të afërm
të tyre. Në takim u evidentua që SHBSH, së
bashku me Inspektoratin e Lartë të Deklarimit
i Kontrollit të Pasurive po përgatit një manual
të veçantë për konfliktin e interesave në njësitë
e qeverisjes vendore i cili, për pak muaj do t’u
vihet në dispozicion.
Duke vlerësuar pozitivisht këtë takim, pjesëmarrësit sugjeruan që takime të tilla dhe trajnime specifike me drejtues të këshillave të
bashkive të organizohen më rregullisht, së
paku një në tre muaj.
Korresp. i redaksisë

Për një qeverisje më të përgjegjshme dhe transparente

Për t’iu përgjigjur këtyre nevojave, Partnerët
Shqipëri prej mëse një viti ka nisur zbatimin e
projektit “Të punojmë së bashku për ta bërë
qeverisjen vendore më të përgjegjshme dhe
më transparente“, mbështetur nga Ambasada
Britanike dhe Ambasada e Mbretërisë së
Vendeve të Ulëta në Tiranë. Qëllimi i këtij projekti
në terma afat-shkurtër e afat-gjatë është
përhapja e mjeteve dhe rrugëve të reja për
rritjen e përgjegjshmërisë dhe transparencës
së punonjësve vendorë, si dhe kurimi e
parandalimi i korrupsionit e mitmarrjes në nivel
vendor. Bashkitë e përfshira pas një procedure
aplikuese në këtë projekt janë: Korça, Elbasani,
Rubiku, Kuçova, dhe Njësitë Bashkiake 1 e 5
në Tiranë.
Bazuar te projekti Partnerët-Shqipëri kreu
një sondazh me qytetarët në bashkitë përkatëse
gjatë periudhës gusht-shtator 2008, dhe
analizoi të dhënat e këtij sondazhi në studimin
“Monitorimi i performancës së bashkive në
ofrimin e shërbimeve për qytetarët”.
Gjetjet kryesore të këtij studimi janë:
(i) përgjithësisht bashkitë nuk aplikojnë

lëshimin e vërtetimeve për kërkesat e bëra
nga qytetarët dhe në pjesën më të madhe
të rasteve kjo mund të shërbejë si një
mundësi për të stimuluar korrupsionin dhe
mitmarrjen;
(ii) procedurat e aplikimit për një pjesë të
shërbimeve janë të paqarta;
(iii) mungesa e informacionit për procedurat
e aplikimit shpesh herë shoqërohet me
mangësi në dokumentacion dhe në zgjatjen
e procedurave për marrjen e përgjigjes;
(iv) tarifat e shërbimeve publikohen pjesërisht
në pesë nga gjashtë bashkitë e përfshira në
studim;
(v) në përgjithësi qytetarët mendojnë se
bashkitë nuk i njohin aq sa duhet nevojat e
tyre.
Këto gjetje janë shoqëruar dhe me
rekomandimet përkatëse për secilën bashki,
me përfaqësuesit e të cilave gjithashtu janë
organizuar tryeza të rrumbullakëta për të
diskutuar e debatuar mbi metodat e mjetet
bashkëkohore më efikase për të përmirësuar
nivelin e shërbimeve të tyre ndaj qytetarëve.
Paralelisht me procesin e kryerjes së studimit
dhe diskutimeve e rekomandimeve mbi gjetjet
e tij, në të gjitha qytetet pjesëmarrëse të kësaj
iniciative janë organizuar fushata intensive
informuese dhe sensibilizuese përmes
posterave dhe fletëpalosjeve mbi rëndësinë që
ka parandalimi dhe kurimi i korrupsionit në nivel
vendor.

Projekte për Pushtetin Vendor

Shqipëria, si shumë vende të tjera në
tranzicion, është përballur me nevoja të
mëdha për zhvillimin dhe forcimin e sistemeve
dhe praktikave më të përshtatshme për të
promovuar një qeverisje transparente, të
përgjegjshme, demokratike.
Informimiipublikutdheprocesetkonsultuese
janë të kufizuara dhe ka një pjesëmarrje të
ulët në çështjet bazë të qeverisjes vendore
siç janë formulimi i prioriteteve, politikave dhe
strategjive të zhvillimit e informimit, monitorimi
i shërbimeve. Partneriteti me shoqërinë civile
dhe në veçanti me komunitetin e biznesit është
parë më shumë si një lidhje spontane, sesa një
mjet strategjik për të mobilizuar burimet dhe për
të marrë vendime të përbashkëta e efektive.

Për t’iu përgjigjur në mënyrë sa më të
efektshme problemeve të dala nga studimi,
bashkitë po asistohen për: hartimin e
strategjive të komunikimit dhe/ ose manualeve
të funksionimit të zyrave të informimit; ngritjen
e kapaciteteve për të realizuar monitorimin/
vlerësimin e brendshëm dhe hartimin e
procedurave për ankimimet e qytetarëve.
Rajmonda Duka
Menaxhere Programi
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1. Cilat kanë qenë sfidat që keni përballuar
për menaxhimin e Bashkisë?
Natyrisht, të drejtosh një bashki me numër të
kufizuar banoresh (8070 banorë) me një pozicion të pafavorshëm gjeografik ndaj akseve
kombëtare, porteve dhe aeroporteve, si dhe
me probleme të mprehta të zhvillimit ekonomik, është përgjegjësi e lartë morale, politike
dhe qytetare. Por gjithçka mund të përballohet me sukses kur pasioni, aftësitë dhe shpirti
krijues i njerëzve, kombinohen me ndërgjegje
dhe nivelin profesional në dobi të besimit dhe
kërkesave të komunitetit.

ndryshme për qeverisjen e mirë (p.sh. Koalicioni shqiptar kundër korrupsionit- ACAC dhe
NDI - Instituti Demokratik Amerikan), në të cilat
Bashkia e Rubikut renditet e dyta në shkallë
Republike pas Bashkisë së Korçës.
2. Duke vlerësuar punën që kini bërë për
kualifikimin e stafit të Bashkisë, çfarë konsideroni thelbësore në punën me burimet
njerëzore në institucionin që drejtoni?
Lidhur me burimet njerëzore, pavarësisht
problemeve të periudhës së tranzicionit, është
punuar vazhdimisht për rritjen e kapaciteteve
të administratës duke rekrutuar nëpunës me

Gjate dy mandateve Bashkia ka zgjedhur orientime të rëndësishme si:
A. Hartimi i strategjive dhe plan veprimeve
për përmirësimin e shërbimeve bazë ndaj
komunitetit (Planin strategjik për zhvillimin
ekonomik për vitet 2006-2016; Planet e
veprimit për përmirësimin e shërbimeve të
pastrimit, gjelbërimit, rrugëve, të ndriçimit
e të monitorimit të mjedisit, sipas opinionit
qytetar; Plani rregullues i zhvillimit urban të
zonës dhe i aksit të rrugës Durrës-Kukës,
që përshkon Rubikun;
B. Rritja e bashkëpunimit me qeverisjen qendrore, organizatat donatore, agjencitë për
bashkëpunim e kooperim ndërkombëtar,
ambasadat e huaja, duke i kthyer në prioritete themelore të veprimtarisë së Bashkisë.
C. Rritja e pjesëmarrjes qytetare në vendimmarrje si një nga mënyrat e efektshme për
afrimin e Bashkisë me qytetarët, si dhe
shfrytëzimin e përvojës dhe kontributeve
të tyre në zgjidhjen e problemeve të komunitetit.
Dhe për hir të këtyre orientimeve të drejta,
pas dy mandatesh, Bashkia ka patur rritje të
vazhdueshme në të ardhurat dhe investimet,
si dhe në përmirësimin e shërbimeve ndaj komunitetit. Këtë e dëshmojnë edhe anketimet
qytetare dhe monitorimet e organizatave të

moshë të re dhe me përgatitje serioze profesionale, gjë që ka ndikuar pozitivisht në
rritjen e performancës së bashkisë. Në bashkëpunim me shoqatën Albania- Austria PARNERSCHAFT, po punohet për identifikimin e potencialeve dhe hartimin e programit për nxitjen
e punësimit në Bashki.
3. Bashkia juaj ka patur rezultate pozitive
në marrëdhëniet me donatorët. A mund të
na përmendni diçka me konkretisht në këtë
drejtim?
Prioritet kryesor i Bashkisë sonë gjatë këtyre
viteve ka qenë rritja e bashkëpunimit me organizatat donatore, ambasadat e vendeve të
tjera, OJF vendase dhe të huaja, duke krijuar
marrëdhënie të qëndrueshme dhe përfitime
projektesh shumë të rëndësishme, pjesë e
planit strategjik. Mund të përmend projektet
e realizuara me sukses nga Albania-AustriaPartnerschaft, IOM, Fondi Shqiptar i Zhvillimit,

Edhe në të ardhmen ky bashkëpunim me donatorët do të njohë zhvillime të reja në zbatimin
e planit strategjik të zhvillimin ekonomik të zonës, që është edhe meraku e impenjimi ynë i
pandërprerë. Gjatë 10 viteve të fundit, Bashkia
e Rubikut ka arritur një tregues shumë pozitiv në nivelin e investimeve me donatorët, që
zënë rreth 70% të totalit të investimeve të realizuara, çka përbën një ndër pikat e forta të veprimtarisë së saj dhe që ka ndikuar realisht në
përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve.
4. Bashkia juaj i ka kushtuar kujdes të
veçantë kualifikimit të punonjësve dhe
përfshirjes së teknologjive të reja të informacionit. A ka ndikuar kjo në shërbimin
ndaj komunitetit, si?
Ndonëse Bashkia jonë është e vogël në numër,
madje kemi patur edhe probleme për mjedise,
i kemi kushtuar kujdes të veçantë përfshirjes
së teknologjive të reja të informacionit. Aktualisht po ndërtojmë godinën e re me mjedise
të përshtatshme. Gjatë mandatit tim dy vjeçar
duke qenë i bindur për përparësitë e qeverisjes elektronike, kemi punuar paralelisht në
pajisjen e zyrave me kompjuterë, në trajnimin
e punonjësve, si dhe përzgjedhjen e të rinjve
duke vlerësuar kualifikimin në fushën e IT. Për
këtë është punuar me projekte mbështetur
nga USAID,WORLD-LEARNING, si dhe kemi
bashkëpunuar me SHBSH.
Jemi ndër bashkitë e para në zonën verilindore të Shqipërisë, që për të realizuar transparencën në komunikimin me publikun kemi
krijuar faqen e internetit dhe vizitorët e saj po
shtohen çdo ditë. Kjo është mirëpritur sidomos nga emigrantët dhe donatorët, por edhe
nga studentët. Në zyrën e informimit publik, që
do të ngrihet, do të instalojmë dy kompjuterë
për t’i ardhur në ndihmë biznesit vendas që
të aplikojë (edhe të trajnohet) për mënyrën e
prokurimeve elektronike.
5. Do të shtonim një pyetje në lidhje me
ndikimin, që ka përfundimi i rrugës Durrës Kukës në zhvillimin e Bashkisë suaj? A
është mbajtur kjo parasysh në hartimin e

planit të zhvillimit të Bashkisë?

Për një Qeverisje të mirë Vendore

Delegacioni i Komisionit Evropian, Agjencia e
Bashkëpunimit dhe Kooperimit Ndërkombëtar
të Spanjës, (AECID), LGDA-USAID, GTZ,
REC, Partnerët, SDC, Ambasada Amerikane,
ajo Holandeze e Franceze, Bordi mjedisor rajonal Rubik, CAFOD, INTERSOS –Itali, ICRUNHCR, World-learning DFID.

Një ndikim të gjithanshëm në drejtim të zhvillimit ekonomik dhe rritjen e punësimit në
zonën e Rubikut ka ndërtimi i autostradës
Durrës-Morinë, e cila kalon rreth 17 km në
territorin e bashkisë. Ky zhvillim infrastrukturor
do të nxisë një fluks shumë të madh njerëzish, mallrash dhe shërbimesh, fuqizimin e bizneseve ekzistuese dhe instalimin e bizneseve
të reja në territorin e bashkisë, si dhe do të
mobilizojë alokimin e kapitaleve nga emigracioni, nga bizneset e zonave përreth ashtu
edhe të bizneseve të huaja. Gjithashtu lidhja
e rrugëve të fshatrave me autostradën, do të
nxisë shtimin e sasisë dhe të llojshmërisë së
produkteve bujqësore, blegtorale dhe bimëve
mjekësore, që do të kenë më shumë akses në
tregjet që përshkon rruga.
Tani autostrada Durrës-Morinë është drejt
përfundimit dhe detyra parësore e Bashkisë
mbetet shfrytëzimi i avantazheve në drejtim
të zhvillimit ekonomik duke pasur si orientim
bazë vizionin e prezantuar ne planin strategjik:
Në vitin 2009 Rubiku të jetë një bashki me biznese vendore të konsoliduara që mbështeten
kryesisht në burimet e brendshme, një qendër
transiti e mallrave dhe njerëzve mes Shqipërisë dhe Kosovës, një Bashki me turizëm
historik dhe malor të zhvilluar dhe konkurrues
ku ekziston një infrastrukture bashkëkohore në
funksion të një mjedisi tërheqës për banorët,
bizneset dhe vizitoret, një komunitet me arsim

të avancuar dhe akses në mjetet elektronike
ndërkombëtare të informacionit.
Ky vizion tenton të jetë një ideal, i cili i ka rrënjët në realitetin natyror, gjeografik, ekonomik,
historik e kulturor të Bashkisë. Ndaj dhe jemi
tërësisht të angazhuar për përmbushjen e tij
bashkë me aspiratat e komunitetit.
Bisedoi: Sandër Ndoi
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Pjesëmarrje në veprimtari rajonale
Nga data 16 deri më 18 Janar 2009 në Shkup të Maqedonisë u zhvillua mbledhja e
radhës e “Task Forcës” rajonale për problemet e zhvillimeve urbane
Qëllimi i këtij takimi ishte për të bërë prezantimet e
aktiviteteve të përfundura dhe ato që janë në vazhdim në projektin “Integrimi urban i ndërtimeve pa
leje” në bashkinë Sukth, Shqipëri dhe në bashkinë
Prijedor të Bosnjë - Hercegovinës. Ky takim u organizua gjithashtu për të planifikuar aktivitetet që
vijojnë në vitin 2009 e më tej.
Aktualisht janë tre projekte urbane në vazhdimësi - njeri prej tyre po zbatohet në bashkinë e Sukthit
në Qarkun e Durrësit, tjetri në bashkinë Prijedor në Bosnjë dhe i treti është një projekt në fazën
fillestare dhe që do të merret me analizën e legjislacionit urban në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Të
tre projektet pritet të vazhdojnë gjatë gjithë vitit 2009 dhe normalisht duhet të përfundojnë brenda
këtij viti.
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë u përfaqësua në Shkup me znj. Franka Paloka, drejtuese e projektit pilot dhe z. Kadri Gega, koordinator i këtij projekti. Znj. Franka Paloka, me një profesionalizëm
të lartë, bëri një prezantim të plotë e të saktë të situatës së deritanishme, duke renditur aktivitet e
kryera nga fillimi deri në momentin e raportimit. Puna e kryer në bashkinë Sukth u vlerësua shumë
e suksesshme nga diskutantët që morën më pas fjalën.
Duhet theksuar se në këtë takim morën pjesë si anëtare të rinj të Task Forcës urbane: përfaqësues
nga Junioni i Bashkive të Rajonit të Marmarës nga Turqia dhe Lidhja Kombëtare e Shoqatave të
Kryetarëve të Bashkive nga Moldavia.
Korresp. i redaksisë

Midis Bashkive dhe Qytetarëve
- Përvojë nga Durrësi Demokracia vendore ka ende mangësi
të theksuara në zhvillimin e komunitetit dhe
përfshirjen e tij në politikëbërje. Qytetarët kanë
vështirësi të komunikojnë, propozojnë dhe të
kërkojnë zgjidhje për mungesat dhe problemet
e tyre jo të vogla që konstatojnë në shërbimet
publike e sociale, të domosdoshme për jetën
e tyre, si varfëria, ruajtja e mjedisit nga ndotja,
furnizimi me ujë dhe rrjeti i kanalizimeve, sistemi
rrugor, e të tjera që kërkojnë angazhim të
strukturave të besueshme. Përballjen e sfidave
të tilla të vogla e në të njëjtën kohë të mëdha
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim ka
menduar ta ndërmarrë përmes anagazhimit

të një strukture krej të veçantë siç është ajo
e Ndërlidhësit Komunitar, një urë lidhëse
mes komunitetit dhe strukturave vendore
vendimmarrëse.
Mirë përmes Ndërlidhësit Komunitar”,
financuar nga Ambasada Amerikane dhe me
mbështetjen e veçantë të vetë bashkisë së
Durrësit. Procesi shënon një sërë aktivitetesh
të ndërmarra më parë për ndërgjegjësimin rreth
kësaj strukture. Pas takimeve të ndryshme
individuale dhe në grup me aktorët kryesorë
të vendimmarrjes vendore dhe me pjesëtarë
të institucioneve të tjera ligjvënëse, duke
veçuar mbështetjen e Kryetarit të Bashkisë

sa më i angazhuar të jetë organi përfaqësues
i pushtetit vendor, aq më i suksesshëm dhe
i realizueshëm do të jetë roli i Ndërlidhësit
Komunitar në demokracinë vendore.
Sipas, drejtuesve të bashkisë së Durrësit,
parimet e punës së Ndërlidhësit Komunitar
në këtë bashki fokusohen, por jo limitohen,
në planifikimin lokal me pjesëmarrje, rritjen e
edukimit dhe ndërgjegjësimit të qytetarëve,
advokim si dhe buxhetim me pjesëmarrje.
Shefi i kabinetit të Kryetarit në Bashkinë Durrës,
Z. Lavdosh Beqiraj vlerësoi mbarëvajtjen
e proçesit të ngritjes dhe funksionimit të
strukturës së Ndërlidhësit Komunitar në qytetin
e Durrësit duke theksuar rolin e rëndësishëm të
këtij instrumenti në qeverisjen me pjesëmarrjen
e komunitetit.
Rëndësia e rolit të Ndërlidhësit Komunitar
qëndron jo vetëm në evidentimin dhe informimin
e institucioneve të pushtetit vendor, por edhe
në ofrimin e zgjidhjes së këtyre problemeve
nëpërmjet organizimeve me bazë komunitare.
Si rrjedhojë ndërlidhësi duhet të luajë një rol
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së Durrësit, Vangjush Dako, u arrit konsensusi
që në buxhetin e Bashkisë së Durrësit të
parashikohet ngritja dhe funksionimi i strukturës
së Ndërlidhësit Komunitar si një mekanizëm i
përhershëm nën përgjegjësinë e Bashkisë dhe
rajoneve bashkiake.
Aktualisht në Bashkinë Durrës që përbëhet
nga 6 njësi administrative kryesore, me 200.315
banorë, duke filluar nga muaji prill 2008,
gjashtë Ndërlidhës Komunitarë të zgjedhur
nga komuniteti, filluan veprimtarinë e tyre, një
për secilin rajon. Pavarësisht skepticizmit që
ekzistonte në fazën fillestare të këtij projekti,
struktura e Ndërlidhësit Komunitar mund të
quhet e suksesshme në këtë Bashki. Këtë e
vërteton ndërgjegjësimi i organeve të pushtetit
vendor mbi nevojat dhe kontributin për këtë
strukturë çka u pasqyrua në vendimin e kohëve
të fundit të Këshillit Bashkiak Durrës i cili e rriti
numrin e Ndërlidhësve Komunitarë në 18.

Pamje nga Konferenca Rajonale e organizuar nga IDN “Ndërlidhësi Komunitar: Sfidat
e ridimensionimit të rolit në demokracin vendore”

Ndryshe nga procedura tradicionale e
përzgjedhjes dhe emërimit të kësaj strukture
në Bashkitë e Tiranës dhe Shkodrës, ku kjo
strukturë operon që prej vitit 1994, këtë herë
IDN dhe Bashkia e Durrësit, arritën në vendimin
konsensual që Ndërlidhësit Komunitarë të
përzgjidheshin nëpërmjet pëlqimit të publikut
dhe propozimeve të qytetarëve, për t’u
emëruar më pas nga Këshilli Bashkiak. Sa më
demokratike të jetë procedura e emërimit të
Ndërlidhësve Komunitarë, sa më përfshirës të
jetë komuniteti i banorëve në përzgjedhjen e tyre,

Diskutim mes drejtuesve të IDN, Bashkisë së Durrësit, Njësive Bashkiake të Tiranës
dhe Shkodrës mbi rëndësinë e strukturës së Ndërlidhësit Komunitar

aktiv në formimin dhe funksionimin e bordeve
të qytetarëve të cilat mund të ushtrojnë presion
në organet e qeverisjes vendore, duke bërë
që skema vendimmarrëse të funksionojë nga
“poshtë – lart” dhe jo në skemën tradicionale
“nga lart – poshtë. Në të tillë mënyrë qytetarët
duhet t’u imponohen institucioneve shtetërore,
të krijojnë presion nga poshtë në dobi të
zgjidhjeve të ndryshme.
Rovena Sorra
Koordinatore Projekti

Një përvojë në qeverisjen vendore!
Akademia e Hagës për Qeverisjen Vendore organizon kurse trajnimi të orientuara nga praktika për njerëzit e përfshirë
në qeverisjen vendore. Kryetarët e bashkive, punonjësit civilë dhe qytetarët janë të mirëpritur të marrin pjesë në këto
programe. Gjithashtu, konsulentët dhe profesionistët e tjerë që punojnë për fuqizimin e demokracisë vendore. Për hollësi
të mëtejshme drejtohuni te adresa e Akademisë së Hagës: http://www.thehagueacademy.com/
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Qeverisja Elektronike - Përvojë nga Bullgaria
Intervistë me zj. Vassilka Sirachevska1)
1. Zj. Sirachevska, ju
kini mjaft përvojë në
zbatimin e qeverisjes
elektronike në nivel
vendor në Bullgari.
Mund të na përshkruani disa nga arritjet e vendit tuaj?
Së pari do të doja t’ju falënderoj për mundësinë
që më jepni për të ndarë përvojën time në zbatimin e projekteve që lidhen me përmirësimin,
krijimin dhe shpërndarjen e shërbimeve administrative përmes qeverisjes elektronike në
Bullgari.
Qeverisja elektronike është një element tranzicioni nga shoqëria industriale në atë të informimit. Ajo është një mjet për të rritur aftësinë konkurruese të ekonomisë dhe për të
përmirësuar tërë klimën e biznesit. Ky është një
proces ndryshimi që ndihmon në pjesëmarrjen
e qytetarëve dhe biznesit në një ekonomi të
bazuar në njohuritë e reja. Është i nevojshëm
reformimi i administratës, menaxhimi i procesit të biznesit dhe informacionit për të pasur
një zhvillim të plotë të qeverisjes elektronike.
Është e nevojshme gjithashtu të ndryshohet
mendësia dhe veprimi i njerëzve në administratën publike, po ashtu qëndrimi i tyre ndaj
punës dhe mënyra e komunikimit me qytetarët
dhe biznesin.
Roli kryesor i qeverisjes elektronike është të
plotësojë nevojat e përgjithshme për përfitimin
e shërbimeve publike me cilësi të lartë. Zhvillimi i qeverisjes elektronike është i nevojshëm
me qëllim që të rritet transparenca dhe të minimizohen praktikat e korrupsionit në administratën shtetërore.
Vendosja e qeverisjes elektronike është një
proces i gjatë dhe kompleks, i lidhur ngushtë me: ekzistencën e normave të nevojshme
legjislative, rritjen e kapacitetit teknik të administratës, zhvillimin e zbatimin e kushteve
të projekteve bazuar në kontrollin dhe shër1

bimin elektronik dhe trajnimin e certifikimin për
teknologjinë e informacionit (IT).
Struktura e qeverisjes vendore në Bullgari
është si më poshtë: 264 bashki, 28 qarqe
dhe 6 rajone të planifikuara. Sipas legjislacionit Bullgar, bashkitë janë të detyruara të
shpërndajnë më shumë se 80% të shërbimeve
administrative. Për këtë arsye dhe nga dëshira
për sigurimin e shërbimeve administrative më
cilësore dhe transparente për qytetarët, që
në vitet 1990 bashkitë bullgare kanë filluar të
punojnë në këtë drejtim për të krijuar Qendrat
e Shërbimit të Klientëve në Bashki bazuar në
qasjen e dyqaneve me një ndalesë (one stop
shop). Qendrat sigurojnë një bazë të mirë për
shpërndarjen dhe përditësimin e shërbimeve
administrative me fokus të veçantë në mjetet
e informimit: sigurimin e të gjithë informacionit
rreth procedurave të shërbimeve administrative, sigurimin e këshillimeve të kualifikuara. Në
disa qendra sigurohet shërbim i veçantë informacioni, fokusuar në nisjen e bizneseve.
Aktualisht, thuajse në tërë administratat e
bashkive dhe qarqeve janë ngritur dhe veprojnë qendra të tilla. Procesi i krijimit të qeverisjes
elektronike në nivel administrate qarku filloi
në vitin 2003 dhe tani 6 rajone administrative
kanë krijuar kushtet për sigurimin e shërbimeve elektronike komplekse administrative.
Fillimisht, ky proces kërkoi vendosjen e lidhjeve
të komunikimit për shkëmbimin elektronik të
dokumenteve dhe informacionit ndërmjet administratave të qarqeve, njësive rajonale dhe
bashkiake të administratës qendrore në territorin e një rajoni.
Gjatë viteve të fundit qeveria qendrore kaloi
disa ligje dhe akte normative që rregullojnë
prezantimin dhe funksionimin e shërbimeve
të qeverisjes elektronike në vend: Strategjia e
Qeverisjes Elektronike – dhjetor 2002, Plani i
Veprimit të Strategjisë- 2004, Ligj për Tregtinë
Elektronike – 2005, Rregullore për Shërbimet
Administrative – 2007, Ligj i Qeverisjes Elektronike – 2008.

Vassilka Sirachevska, Kordinatore programi dhe IT ekspert,
Prej një viti punon si eksperte ndërkombëtare për licencimin në projektin”Asistencë teknike dhe trajnim për përmirësimin e
shpërndarjes së shërbimeve publike në nivelin e qeverisjes vendore në Shqipëri”, pranë Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë.

Tashmë është krijuar dhe funksionon Porta
Kombëtare /www.egov.bg/, që ofron informacion mbi shërbimet administrative që sigurohen në të gjitha nivelet e qeverisjes.
Një prej rezultateve të reformës administrative në Bullgari është se përmes vendosjes
së infrastrukturës IT, fokusi i shërbimeve administrative u zhvendos nga administrata te
qytetarët dhe biznesi.
2. Çfarë vështirësish keni ndeshur në zbatimin e qeverisjes elektronike në tërë vendin?
Çdo fillim është i vështirë dhe ky gjithashtu.
Koncepti i qeverisjes elektronike ishte fare i ri
dhe i panjohur për të gjitha grupet shoqërore.
Një kusht i rëndësishëm për përmirësimin e
dukshëm të cilësisë së shërbimeve dhe vendosjes së qeverisjes elektronike ishte angazhimi, përfshirja dhe vullneti politik i drejtuesve.
Duhej siguruar burimi financiar dhe teknik
gjithashtu. Faktorë të tjerë shumë të rëndësishëm për zbatimin e suksesshëm të qeverisjes elektronike që duhet të përballonim po i
rendis më poshtë:
 Ndërgjegjësimi i komunitetit për rritjen e
cilësisë së shpërndarjes së shërbimeve,
 Kapaciteti dhe ekspertiza e stafit administrativ
 Gatishmëria për të pranuar (përshtatur)
ndryshimet teknologjike,
 Përshtatja e sistemeve në organizim lidhur
me këmbimin e informacionit dhe arritjen e
blerësit te shërbimet e fokusuara,
 Përfshirja e ekspertëve IT me aftësi e efikasitet të lartë në ndërmarrjen e kësaj iniciative,
 Rezultati eficient për blerësit dhe stafin.

3. Çfarë do tu këshillonit bashkive shqiptare? Pse duhet të zbatojnë qeverisjen
elektronike? Përse është e dobishme ajo
për to?

Përvojë nga Rajoni

Sipas legjislacionit, çdo administratë në Bullgari është e detyruar të ngrejë bazat për
këmbimin elektronik të dokumenteve dhe informacionit me administratat e tjera dhe institucionet publike, gjithashtu të sigurojë kanale
alternative për klasifikimin e dokumenteve të
përdorura nga qytetarët, që hyjnë e dalin. Klienti duhet vetëm të plotësojë një kërkesë formular. Administrata është e detyruar të ofrojë
të gjitha dokumentet e nevojshme nga institucionet publike që lidhen me kërkesën dhe t’ia
sigurojë klientit këto dokumente.

Përfitimet e zbatimit të qeverisjes elektronike
janë të panumërta dhe shumë të vlerësuara nga administratat dhe klientët. Ata duhet
të jenë të qartë që procesi do të jetë i gjatë
dhe jo përherë ecën lehtësisht. Në këndvështrimin e rolit të bashkive në procesin e krijimit
të qeverisjes elektronike, unë do të nënvizoja
disa fusha ku duhet të adresohen:
 Krijimi i kushteve për të mundësuar që
qytetarët dhe biznesi të zgjedhin mjetet e
përdorimit të shërbimit dhe informacionit si
telefon, Email, Internet, etj. Krijimi i zyrave
me një ndalesë – (one stop shop).
 Krijimi i kanaleve alternative për shpërndarjen e shërbimeve administrative është
një pjesë e rëndësishme e përpjekjeve të
bashkisë që duhet bërë për përmirësimin
shërbimeve publike të ofruara qytetarëve.
 Shtrirja e kapacitetit të sistemeve të informacionit për shpërndarjen elektronike
të shërbimeve administrative cilësore me
përdorim të thjeshtë dhe ekonomikisht
efecient për qytetarët dhe biznesin përmes
(dislokimit) hapjes së informacionit të bazuar te Interneti dhe teknologjitë e komunikimit.
 Krijimi i kushteve për integrimin e sistemit
të informacionit të bashkive në sistemin e
informacionit të qeverisë dhe në regjistrat
kombëtarë përmes prezantimit të standardeve të shkëmbimit të informacionit
kombëtar që synon shfrytëzimin e burimeve të informacionit kombëtar të administratës shtetërore.
 Skicimi dhe zbatimi i një sistemi të besueshëm për sigurinë e identifikimit dhe
informimit.
 Zgjerimi i mundësive për shpërndarjen e
shërbimeve në distancë dhe mbledhja e
pagesës.
 Krijimi i një kulture të re organizative të
administratës që siguron efektivitet dhe
eficencë të punës së përftuar në mënyrë
elektronike.
 Sigurimi i trajnimeve të vazhdueshme për
stafin e bashkive për të përmirësuar aftësitë e tyre profesionale, organizative dhe
menaxheriale.
Faleminderit
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Botime për Qeverisjen Vendore
“Manual për Këshilltarët”
Ky botim është përgatitur nga Instituti i Kërkimeve Urbane dhe Intercooperation Albania, në bashkëpunim me SHBSH dhe SHKSH, në kuadrin e Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal me mbështetjen financiare
të SDC.
Ky manual është përgatitur enkas për të dhënë më shumë shpjegime
mbi rolin dhe funksionim e këshilltarëve. Manuali përmban material të
nevojshëm për çdo këshilltar, që duhet lexuar e përvetësuar pasi e ndihmon për një pjesëmarrje më aktive në mbledhjet e këshillit bashkiak bazuar
në njohuritë ligjore të përftuara.

Udhëzuesi
“Për administrimin e taksave dhe tarifave vendore”.
Më 28 janar 2009, në ambjentet e hotel “Mondial” në
Tiranë, u organizua prezantimi i Udhëzuesit “Për administrimin e taksave dhe tarifave vendore” produkt i USAIDit në kuadër të projektit për qeverisjesn vendore me autor z. Fran Brahimi.
Në takimin e organizuar për këtë qëllim Drejtorja e Misionit të USAID-it në Shqipëri, foli për angazhimet që ka
ky institucion në drejtim të reformave demokratike në
Shqipëri dhe në veçanti në drejtim të pushtetit vendor. Po
ashtu dalja e këtij udhëzuesi u përshëndet nga Z. Florion
Mima, zëvendësministër i Financave i cili, duke falënderuar për këte “produkt” të ri e vlerësoi atë në vazhdën e
kontributit të veçantë të USAID-it në instalimin e mjaft
praktikave të reformës fiskale në vendin tonë. Ndërsa Z. Ferdinand Poni duke falënderuar për punën e bërë
vlerësoi kontributin shumëvjeçar të dhënë nga USAID-i në fushën e decentralizimit dhe konsolidimit të qeverisjes vendore në Shqipëri duke filluar që me hartimin e Strategjisë së Decentralizimit dhe Autonomisë
Vendore.
Udhëzuesi u mirëprit edhe nga pjesëmarrësit në takim. Mjaft prej tyre shprehen vlerësime dhe e konsideruan atë si një dokument mjaft të rëndësishëm pune në fushën e administrimit të taksave dhe tarifave nga
bashkitë dhe komunat. Në emër të Shoqatës së Bashkive gjithashtu u shpreh mendimi se ky udhëzues do të
përdoret në aktivitetet që do të organizojë për këtë problem në nxitje të përvojave më të mira dhe në funksion të rritjes së të ardhurave vendore. Shprehim bindjen se ky udhëzues do të gjejë përdorim të gjërë nga
organet e qeverisjes vendore dhe në veçanti nga strukturat e sistemit të taksave dhe tarifave në bashkitë e
vendit.

SHBSH organizon:
Konferencën Kombëtare “PËRMIRËSIMI I OFRIMIT TË SHËRBIMEVE
PUBLIKE NË NIVEL VENDOR” më 11 mars 2009 në orën 9:30 tek Tirana
International Hotel

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

