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Botim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë

Qeverisja Vendore
dhe Integrimi në BE

Në datat 10-11 Dhjetor 2009,
u mbajt në Stamboll, Turqi, Asambleja e Përgjithshme e NALAS-it (Rrjetit
të Shoqatave të Autoriteteve Vendore
të Evropës Jug-Lindore).
Në këtë asamble, Zoti Refik Rrugeja,
Kryetar i SHBSH-së, u zgjodh Zv/
President i parë i NALAS-it.

Deklarata e NALAS mbi përfshirjen aktive të Autoriteteve Lokale të Evropës Juglindore në proceset e Integrimit në BE
Gjatë Asamblesë së pestë të Përgjithshme, të mbajtur në Stamboll më 1011 dhjetor, rrjeti i 15 shoqatave të bashkive të Evropës Juglindore, miratoi
deklaratën që vijon:
Duke afirmuar angazhimin e NALAS dhe anëtarëve të tij për një proces
efektiv të integrimit në BE, dhe
duke njohur se vendet e Evropës Juglindore janë në shkallë të ndryshme
të këtij procesi, konsiderojmë se autoritetet lokale kanë një rol thelbësor
për të luajtur në këtë integrim, duke pasur parasysh se 70% e legjislacionit
të BE-së zbatohet në nivel vendor dhe rajonal,
marrim në konsideratë nevojën për kapacitete, aftësi, kohë dhe burime në
nivel vendor me qëllim që të përmbushim këtë përgjegjësi të rëndë,
duke konsideruar dëshirën për të përdorur një llojshmëri të gjerë të instrumenteve financiare dhe politike që ndihmojnë për të lehtësuar Integrimin
në BE (IPA, programet e bashkëpunimit ndërkufitar dhe ndërnacionale,
dhe rrjetet, etj.) aftësinë për të mësuar, shkëmbyer dhe zgjeruar, dhe në të
njëjtën kohë një sasi të madhe të fondeve të vlefshme por të papërdorura
dhe mundësive të BE-së,
duke konsideruar se qeveritë lokale janë vendi më i mirë për të përfaqësuar interesat e qytetarëve dhe për të adresuar nevojat e tyre,
duke marrë në konsideratë nevojën për të përfshirë qeveritë lokale dhe
shoqatat e tyre në proceset e negocimit dhe integrimit në BE, dhe
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duke konsideruar se qeveritë lokale duhet të jenë subjekt dhe jo objekt në proceset e integrimit
në BE,
ne, përfaqësuesit e të zgjedhurve, kryetarë të bashkive, politikanë dhe drejtues të ekzekutivit, udhëheqës të autoriteteve vendore dhe të shoqatave të tyre:
Ne inkurajojmë QEVERITË VENDORE:
-

Të përpunojnë një Plan Veprimi për Integrimin Evropian që do të trajtojë vetë autoriteti vendor dhe mjetet për të informuar dhe përfshirë qytetarët e tyre në çështjet evropiane;

-

Të përdorin mundësitë e dhëna në nivel kombëtar dhe në nivel të BE-së për tu përfshirë në
proceset e negocimit dhe vendimmarrjes së BE-së përmes pjesëmarrjes aktive në komitete
të përbashkëta, grupe pune dhe struktura më të mëdha;

-

Të emërojnë punonjës për BE-në në bashki ose zyra që do të nxisin vlerat e BE-së tek
qytetarët, të informojnë dhe edukojnë rregullisht administratën e bashkisë rreth standardeve
dhe të rejave të BE-së, të thellojnë partnershipin dhe mbështetjen duke aplikuar për fonde
të BE-së;

-

Të përdorin rrjetet Evropiane (si NALAS, CEMR, ENERGJIA E QYTETEVE) po ashtu edhe
kapacitetet e programeve të bashkëpunimit ndërkufitar dhe mundësinë e binjakëzimit dhe
shoqatat kombëtare të qeverisjes vendore;

-

Të jenë të përgatitur për përdorimin efektiv të fondeve të BE-së duke pasur përparësi, zhvillimin dhe zbatimin e planeve strategjike, sipas identifikimit dhe formulimit të projekteve
fitimprurëse, dhe pjesëmarrjes në programimin rajonal;

-

Të shfrytëzojnë procesin e integrimit Evropian për të nxitur një mjedis legjislativ parashikues
dhe transparent për modernizimin e administratës publike në interes të qytetarëve;

Ne gjithashtu u bëjmë thirrje QEVERIVE KOMBËTARE TË RAJONIT:
-

Të njohin autoritetet lokale dhe shoqatat e tyre si partnerë në proceset e integrimit në BE;

-

Të përfshijnë shoqatat e qeverive vendore në proceset e integrimit dhe pranimit në BE
përmes negociatave, konsultimeve, informimit të rregullt dhe duke i ftuar ata të marrin pjesë
në grupet e punës dhe komitetet;

-

Të mbështesin qeveritë vendore për të përfituar fondet e vlefshme të BE-së dhe për të siguruar para-dhe bashkë-financimin e projekteve të bashkive;

-

Të rrisin numrin e projekteve të përzgjedhura në mënyrë transparente nga Komponenti i
Parë i Programit të IPA;

-

Të rrisin kapacitetet e qeverive vendore për zbatimin e legjislacionit të BE-së.

Ne ju bëjmë thirrje INSTITUCIONEVE TË BE DHE PARTNERËVE EVROPIANË:
-

Të shfrytëzojnë shpirtin e Traktatit të Lisbonës dhe të sigurojnë një përfshirje të gjerë të
çështjeve të nivelit lokal në politikat, programet dhe fondet përkatëse të BE-së;

-

Të ngrenë kanale transparente komunikimi ndaj të gjitha niveleve të qeverive gjatë procesit
të pranimit dhe integrimit në BE;

-

Të përfshijnë mbi baza të përhershme qeveritë vendore të Evropës Juglindore dhe shoqatat
përkatëse në aktivitetet dhe iniciativat e tyre;

-

Të ndjekin konceptin e qeverisjes shumë nivelesh dhe të thellojnë lidhjet me qeveritë vendore të Evropës Juglindore duke përdorur potencialin e rrjeteve ndër nacionale dhe shoqatave të autoriteteve lokale në rajon.

Ne u kërkojmë SHOQATAVE TË QEVERIVE VENDORE:
-

Të përshtatin kapacitetet e brendshme me sfidat e integrimit në BE përmes trajnimit të
stafit, emërimit të punonjësve për BE-në dhe krijimin e komiteteve ose këshillave të integrimit në BE;

Të përpunojnë dhe zbatojnë një Plan Veprimi për aktivitetet e shoqatës mbi integrimin në
BE;

-

Të lobojnë dhe flasin vetëm me një zë në nivel kombëtar dhe të marrin pjesë në grupet e
punës për integrimin në BE me qeveritë qendrore;

-

Të jenë plotësisht të ndërgjegjshëm për pasojat e “acquis communautaire” për qeverisjen
vendore dhe të ndërthurin legjislacionin kombëtar me atë përkatës të BE-së;

-

Të zhvillojnë karta referimi për çështje përkatëse të BE-së, të tilla si mbetjet dhe uji, eficenca e energjisë dhe prokurimi publik;

-

Të sigurojnë nxënien e mundësive për anëtarët e tyre dhe të mbledhin e shpërndajnë informacion lidhur me BE-në;

-

Të mbështesin zyrat dhe punonjësit e BE në bashki përmes rrjetëzimit dhe trajnimit;

-

Të rrjetëzohen në nivel BE-je dhe të krijojnë akses te institucionet e BE dhe partnerëve.
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Ne i kërkojmë NALAS-it:
-

Të mbështesë shoqatat e qeverive vendore duke bashkuar përpjekjet për rrjetëzim në nivel
të BE-së duke mbështetur praninë e tyre në Bruksel dhe fuqizimin e rrjetit të punonjësve
anëtarë të BE;

-

Të përcaktojnë nevojat e shoqatave dhe të zbulojnë mundësi për ngritje kapacitetesh, bashkëpunim dhe këmbimin e praktikave më të mira ndërmjet anëtarëve dhe me rrjetet e tjera
në nivel evropian;

-

Të shfrytëzojnë statusin e vëzhguesit në Komitetin e Rajoneve të Kongresit të Autoriteteve
Lokale dhe Rajonale të Evropës, po ashtu edhe anëtarësinë e asocuar me Këshillin e Bashkive dhe Rajoneve Evropiane (CEMR) me qëllim që të përfshihet aktivisht në politikat, programet dhe fondet evropiane.

Fjala e Zotit Lorenc LUKA, Kryetar i Bashkisë Shkodër
Në Seminarin Ndërkombëtar mbi Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore në Evropën Jug Lindore dhe Vendet e Kaukazit Jugor, që u zhvillua në Shkodër më 2-3
Nëntor 2009
Më lejoni që në emrin tim personal dhe të

sinqertë për ta dhe për të gjithë miqtë tanë,

Bashkisë Shkodër t’ju uroj mirëseardhjen

ekspertët ndërkombëtarë që kanë dhënë

në qytetin tonë dhe t’ju shpreh falënderimet

një ndihmesë të madhe dhe një kontribut të

më të sinqerta për pjesëmarrjen tuaj në këtë

paçmuar duke mbështetur reformat e ndër-

Konferencë kaq të rëndësishme mbi Decen-

marra në kuadrin e Decentralizimit të Qever-

tralizimin dhe Qeverisjen vendore në Evropën

isjes Vendore.

Jug Lindore dhe të Kaukazit të Jugut, për
të diskutuar mbi rëndësinë e procesit të de-

Pushtetet vendore janë të afta sigurojnë një

centralizimit, përgjegjshmërisë më të madhe

themel të rëndësishëm për demokracinë

dhe transparencës në qeverisje. Duke qenë

dhe prandaj, programi ynë si qeverisje lokale

që në takimin e sotëm shumë aktorë që kanë

në këtë fushë përfaqëson një gur themeli

qenë pjesë e procesit, si në nivel qendror

për të siguruar gatishmërinë e pushteteve

ashtu edhe në atë vendor, janë të pran-

vendore për t’u shërbyer qytetarëve tanë

ishëm, veçoj këtu një falënderim shumë të

në përmirësimin e shërbimeve publike ndaj
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komunitetit dhe rritjen e kapaciteteve të

efikas duke bërë të mundur harmonizimin

administratës në përshtatje me sfidat që

e legjislacionit dhe institucioneve lokale me

koha kërkon.

standardet evropiane. Përfshirja e njësive
të qeverisjes vendore në strukturat evro-

Vendi ynë ka bërë përparime domethënëse

piane të bashkëpunimit shihet ndjeshëm

në rrugën e decentralizimit të pushtetit

edhe nëpërmjet pjesëmarrjes, thithjes dhe

vendor. Gjatë

viteve të fundit, Shqipëria

operimit në kuadrin e fondeve evropiane siç

ka lëvizur prej një shteti të centralizuar drejt

janë ato të IPA-s, të fondeve strukturore apo

një sistemi të decentralizuar me pushtete

dhe ato të lindura e krijuara në sensin ra-

vendore të pavarura, që po sjellin një

jonal, eurorajoneve siç është ai i Adriatikut,

ndryshim të vërtetë në jetën e qytetarëve

bashkëpunimeve ndërkufitare, etj, me qël-

duke arritur përmirësime të matshme në

lim rritjen e kontributeve që njësitë vendore

shërbimet vendore.

mund të japin në procesin integrues të Shqipërisë në hapësirën euroatlantike.

Shqipëria në pikëpamje legjislative ka
decentralizim të gjerë. Kryesisht i referohem

Të gjithë jemi të vetëdijshëm që plotësimi

jo vetëm nënshkrimit të Kartës Evropiane

i objektivave për decentralizimin do të

për Autonominë Vendore, por edhe ligjit

kalojë në një proces kompleks dhe të

organik të qeverisjes vendore, i cili ka një

gjatë. I rëndësishëm mbetet angazhimi ynë

bazë ligjore që përcakton faktin që Bashkitë

maksimal për përmbushjen me sukses të

e Komunat kanë

këtij procesi kaq kompleks dhe të vështirë

me ligj autoritetin dhe

përgjegjësinë e tyre. Kjo presupozon një

por jo të pamundur.

vend me një decentralizim të gjerë.
Decentralizimi synon të bëjë më të qëntë

drueshëm sistemin demokratik, të rrisë efi-

decentralizimit, pushtetet vendore në Shqipëri

ciencen dhe efektivitetin e pushtetit lokal, të

kanë më shumë autoritet dhe pavarësi më

stimulojë krijimin e një baze të qëndrueshme

të madhe në marrjen e vendimeve, më

për zhvillimin ekonomik, të bëjë qeverisjen

shumë liri veprimi me burimet, si dhe më

më transparente dhe të sigurojë pjesëmar-

shumë mundësi për të përshtatur burimet

rjen e qytetareve në jetën publike në nivel

sipas nevojave dhe pritjeve të komunitetit.

lokal e rajonal duke thjeshtëzuar shërbimet

Mund të them kështu që sigurimi i shërbimit

administrative lokale.

Sot,

si

rezultat

i

procesit

është përmirësuar ndjeshëm.

Kjo ofron

një shembull të pastër që pushteti punon

Duke shpresuar se edhe kjo konferencë i

për qytetarët dhe përforcon procesin e

shërben forcimit dhe konsolidimit të part-

demokratizimit në Shqipëri.

neritetit të të gjithë aktorëve, më lejoni të
rikonfirmoj edhe një herë angazhimin maksi-

Duke qenë në zemër të Evropës ne jemi

mal të pushtetit lokal në funksion të zgjerimit

pjesë e pandarë e saj, ambicia jonë ka qenë

dhe thellimit të procesit të decentralizimit në

dhe do të mbetet që implementimi i pro-

dobi të zhvillimit dhe përmirësimit te jetës së

cesit të decentralizimit të jetë i shpejtë dhe

komuniteteve tona.

Në këtë tryezë morën pjesë përfaqësues
nga bashkitë dhe komunat partnere të
programit DLDP dhe Drejtoria e Urbanistikës në Qarkun e Shkodrës. Veprimtaria
u drejtua nga Kryetari i Këshillit të Qarkut
dhe u lehtësua nga Intercooperation Albania dhe Co-Plan.
Qëllimi i përgjithshëm i tryezës ishte prezantimi i ligjit “Për Planifikimin e Territorit”, miratuar në Prill 2009, tek njësitë vendore partnere (3 komuna dhe 5 bashki) të
programit DLDP dhe tek administrata e
Këshillit të Qarkut Shkodër. Ky prezantim
synonte të sillte më tepër qartësi në kuptueshmërinë e ligjit, si edhe të gjeneronte
debat mbi çështje të rëndësishme të ligjit
dhe akteve nënligjore përkatëse.
Ndërkohë që ligji “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Pushtetit Vendor” përcakton dhe zbërthen funksionet për bashkitë
dhe komunat, nuk sqaron rolin e Qarkut si
niveli i dytë i qeverisjes vendore në Shqipëri. Kjo lloj paqartësie është e reflektuar
edhe në ligjin “Për Urbanistikën”, miratuar
në 1998 rishikuar disa herë deri në 2009,
dhe që vazhdon të mbartet edhe në ligjin
“Për Planifikimin e Territorit”.
Në këtë kuadër, kemi një situatë të dyfishtë: i) ligji “Për Planifikimin e Territorit”
jep një seri rolesh dhe funksionesh për
bashkitë dhe komunat, por këto të fundit
kanë nevojë për mbështetje për ta kuptuar më mirë atë; ii) qarqet janë ende në
kërkim të një roli të qartë dhe të plotë mbi
planifikimin urban/territorial, që sipas ligjit
organik edhe për to përbën funksion ekskluziv. Duke marrë shkas nga një situatë
e tillë, konkluzionet kryesore të tryezës së
organizuar midis qarkut, komunave dhe

Për një Qeverisje të mirë Vendore

Nga Tryeza Rajonale për Planifikimin e Territorit në Qarkun e
Shkodrës
30 tetor 2009
bashkive në Qarkun Shkodër, mund të
përmblidhen si më poshtë:
1. Ligji i ri “Për Planifikimin e Territorit”
është ligj kornizë, kompleks dhe njëkohësisht i hapur dhe që lë shumë
vend për interpretim. Kjo do të thotë
se për të qenë i zbatueshëm dhe për
të udhëhequr planifikimin urban në
Shqipëri, duhet të pasohet urgjentisht
nga legjislacioni dytësor. Në këtë
kontekst, aktet e pritshme nënligjore, duhet të adresojnë realitetin
lokal, dhe që kjo të ndodhë, njësive
vendore duhet tu rezervohet një rol
kyç në procesin e hartimit të akteve
nënligjore. Pjesëmarrësit e tryezës rajonale të planifikimit, kërkojnë që Ministria e Punëve Publike, Transportit
dhe Telekomunikacionit, si institucioni
qendror përgjegjës për ligjin e planifikimit territorial, t`i përfshijë njësitë
vendore sa më herët në procesin e
hartimit të legjislacionit dytësor.
2. Ligji për planifikimin e territorit është
hartuar për të lehtësuar dhe rregulluar
punën e institucioneve vendore dhe
qendrore në planifikimin hapësinor.
Mirëpo, ndërsa përpiqet të ndërtojë
një kornize të plotë sa i përket rolit të
pushtetit qendror dhe njësive vendore
të nivelit të parë (bashkitë dhe komunat), vazhdon të ruajë mjegullnajën
mbi rolin e qarkut. Gjithsesi, thekson
faktin se qarqet, si njësitë të cilat hartojnë strategji rajonale, kanë të drejtë
të hartojnë instrumente planifikimi
territorial për t`i zbatuar strategjitë.
Nga ana tjetër, lidhja institucionale
midis dy niveleve të qeverisjes vendore nuk është e trajtuar plotësisht.
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Si rezultat, përfaqësuesit e qarkut
Shkodër kërkojnë që aktet nënligjore:
i.

ii.

t`i japin qarkut kompetencat e
nevojshme në fushën e planifikimit urban/hapësinor/territorial;
të qartësojnë marrëdhënien hierarkike midis komunave dhe
bashkive nga njëra anë dhe qarqeve nga ana tjetër.

3. Pjesëmarrësit në tryezën rajonale përmendën një sërë çështjesh teknike
që duhen trajtuar me akte nënligjore.
Këto çështje përfshijnë:
a. Cilat janë procedurat për konvertimin e tokës rurale në tokë
urbane? A do të vazhdojnë të
ekzistojnë “vijat e verdha” dhe
nëse po, cilat institucione do të
jenë përgjegjëse për të autorizuar
aktivitete ndërtimore jashtë këtyre
kufijve? Cili institucion do të miratojë leje zhvillimi për një stabiliment ekonomik që ndërtohet në
tokë rurale?
b. A ka Qarku fuqi detyruese mbi
vendimet e planifikimit të bashkive dhe komunave përbërëse?
Cilat janë kompetencat që niveli
qendror dhe lokal mund të delegojë tek Qarku? A do të shoqëro-

hen këto kompetenca me fondet
e nevojshme dhe përmes cilave
procedura?
c. A do të kenë njësitë e vogla vendore të njëjtat kompetenca të
planifikimit territorial si njësitë e
mëdha? A do të jenë instrumentet e planifikimit për njësitë e vogla
të ndryshme nga ato për njësitë e
mëdha?
4. Njësitë vendore do ta lexojnë ligjin
për planifikimin e territorit dhe do të
ndërtojnë kuptimin e tyre mbi këtë
ligj. Gjithsesi, duke pasur parasysh se
kemi një transformim të sistemit dhe si
rezultat edhe të terminologjisë dhe të
praktikave (p.sh. Regjistri dhe instrumentet e veçanta të kontrollit të zhvillimit janë praktika të reja) njësitë vendore do të kenë nevojë për mbështetje
dhe trajnim në procesin e kuptimit të
ligjit. Pjesëmarrësit e tryezës rajonale
kërkojnë që qeveria qendrore të trajnojë komunat, bashkitë dhe qarqet
në kuptimin dhe zbatimin e ligjit. Një
proces i tillë, gjithsesi pritet të ndodhë
me ngritjen dhe operacionalizimin e
Agjencisë Kombëtare për Planifikimin
e Territorit.
Përgatiti: Arben Kopliku
Intercooperation Shkodër

Këshilli i Komunave dhe Rajoneve të Evropës (cemr)

Rezoluta e Parlamentit Evropian për Ndryshimet Klimatike:
“Një Fitore për Qeveritë Vendore dhe Rajonale!”
Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve të Evropës (CEMR) mirëpret njohjen prej Komitetit të Mjedisit
të Parlamentit Evropian të rolit thelbësor që luajnë qytetet, bashkitë dhe rajonet në luftë kundër
ndryshimeve klimatike.
Komiteti mbi mjedisin adoptoi, më 19 tetor 2009, një “rezolutë mbi strategjinë e BE-së për Konferencën e Kopenhagenit për ndryshimet klimatike (COP15)”. Kjo përfshin një amendament të hartuar dhe mbështetur nga shoqatat e autoriteteve vendore për të bindur institucionet Evropiane
për të njohur këtë rol në pozicionin e tyre unik për negociatat ndërkombëtare për klimën...

Menaxhimi i burimeve njerëzore

Mbi diskutimin e paketës së re ligjore të ndihmës

Në datat 17-18 nëntor u mbajt takimi i organizuar nga UNDP mbi menaxhimin e burimeve njerëzore. Ky ishte një takim rajonal
ku ishin të ftuar dhe përfaqësues nga vendet e tjera të rajonit që dhanë eksperiencat e
tyre në këtë fushë të rëndësishme nga e cila
mund të përfitojë dhe Shqipëria.

ekonomike
Më datë 16 .11. 2009, në ambientet e Ministrisë së Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta u mbajt diskutimi i grupit
ndërministror të punës mbi projektligjin “
Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.
93355 datë 10.3.2005 “ Për ndihmën dhe
shërbimet shoqërore i ndryshuar.”

Disa nga konkluzionet më të rëndësishme të
takimit dhe tryezave dy ditore ishin:
-

-

-

-

-

-

-

Krijimi i kushteve më të mira të punës dhe të ambientit në të.
Duhet aplikuar ngritja vertikale në
detyrë dhe duhen gjetur mjetet e
nevojshme financiare për të bërë
këtë. Është i nevojshëm në këtë
aspekt ndryshimi i legjislacionit në
vendet e rajonit.
Duhen trajnuar drejtuesit për administrimin më të mirë të shërbimit civil
përfshirë dhe menaxherët e lartë
Mbështetja politike në proceset
reformuese në vendet ballkanike
është e nevojshme në këtë fushë.
Evidentimi i mangësive të deritanishme në sistem për të realizuar
zgjidhjen sa më të shpejtë të tyre
Në momentin e kërkesës për punë,
përshkrimi i saj duhet të jetë i qartë
dhe i detajuar në mënyrë që nëpunësit e ardhshëm të jenë të aftë
të kuptojnë llojin e punës që do të
kryejnë.
Organizimi i shërbimit civil nuk është
cilësor në vendet e Ballkanit.
Duhet rritur komunikimi midis drejtuesve dhe nëpunësve të tjerë në
shërbimin civil për të rritur dhe efektivitetin e punës.
Duhet gjetur një balance e qartë mes
menaxhimit të nëpunësve civilë dhe
ndëshkimit ligjor të tyre për shkelje
të evidentuara.
Luftimi i subjektivitetit në vlerësimin e
nëpunësve është shumë i nevojshëm
në të gjithë vendet e Evropës juglindore pa asnjë përjashtim
Ligjet duhen shfrytëzuar më mirë
duke qenë se janë të një niveli të
lartë por implementimi i tyre lë për
të dëshiruar
Trajnimi i vazhdueshëm i stafeve të
institucioneve qendrore dhe vendore
është i një rëndësie tepër të lartë.

Veprimtari të SHBSH

Informacione mbi veprimtaritë e SHBSH-së

Në takim morën pjesë Ministri i Punës dhe
2 zëvendësministrat, drejtorët e drejtorive
rajonale të shërbimit social dhe nga disa institucione të tjera ( Ministri të linjës etj.) Gjatë
takimit u diskutuan ndryshimet e fundit të
ligjit dhe Ministri dha udhëzimet përkatëse,
për mënyrën e mirëfunksionimit të tij. Ndryshimet që prekin pushtetin vendor konsistojnë në:
1. Funksionimin e Administratorit shoqëror
të ndihmës ekonomike për individët në
nevojë. Funksioni i Administratorit sipas
ligjit të ri mbetet me detyra funksionale
për njësitë e qeverisjes vendore por
tashmë është në varësi jo më të bashkive por të Ministrisë, dhe do të funksionojnë pranë drejtorive rajonale të
shërbimit social.
2. Është shtuar një pikë në nenin 15 të
ligjit që thotë se Procedurat e sistemit
të fëmijëve në familje kujdestare, organizohet dhe mbikëqyret nga organet e
qeverisjes vendore, të cilat ngrenë pranë tyre komisionet multidisiplinare për
vlerësimin paraprak të rasteve. Organizimi dhe funksionimi i këtyre komisioneve
përcaktohet në rregulloret e miratuara
nga organet e pushtetit vendor.
3. Në nenin 21 të ligjit të vjetër përcaktohet
se Këshilli i Bashkisë ose Komunës ka të
drejtë të miratojë kritere specifike për të
dhënë ndihmë ekonomike ose për të ofruar shërbime të përkujdesit me fondet
e buxhetit vendor për familjet me shumë
pjesëtarë apo familjet në nevojë. Ndërsa
në këtë ligj shtohet se veç fondeve të
buxhetit vendor mund të përdoren dhe
deri 3% e fondit të kushtëzuar për bllok
ndihmën ekonomike.
4. Ndryshime të tjera që sjell ky projektligj kanë të bëjnë me kategorinë e
përfituesve të ndihmës ekonomike, gru-
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pet e favorizuara dhe me faktin se ndihma ekonomike tashmë duhet të “meritohet”. Kjo do të thotë që personat që
nuk angazhohen me punë në programet e pushtetit vendor ose të Ministrisë
nuk do të përfitojnë ndihmë ekonomike.
Bëhet fjalë për ata persona që kanë aftësi për të punuar (jo paraplegjikë, tetraplegjikë, etj)
Diskutimet në mbledhje ishin në lidhje me
koordinimin më të mirë të punëve mes
Pushtetit Qendror dhe Vendor në kuadër
të harmonizimit të veprimeve mes dy pushteteve, për të siguruar një shpërndarje më
transparente të ndihmës ekonomike dhe një

administrim më efikas të saj. Ministri kërkoi
që të gjitha bashkitë dhe komunat të informohen sistematikisht për programet që do
të ndërmerren sepse duhet vendosur një
komunikim më i prekshëm me pushtetin
vendor si element shumë i rëndësishëm i
qeverisjes.
Tjetër pikë që do të kërkohet të realizohet
në të ardhmen është digjitalizimi i skemës së
këtyre shërbimeve. Mbeten për tu përcaktuar afatet kohore të dhënies së ndihmës
ekonomike.
Përgatiti: Olsi Çoku
Këshilltar ligjor pranë SHBSH-së

Takime të ekspertëve të SHBSH-së me përfaqësues të bashkive për Regjistrin e Planifikimit të Territorit
Në vijim të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Programit Prag të Sfidës së Mijëvjeçarit për Shqipërinë II (MCCA2) dhe
Bashkisë Shkodër e Fier për reformën në
planifikimin e territorit, në Shkodër e Fier u
organizua një seminar konsultimi në bashkëpunim me Shoqatën e Bashkive dhe me
mbështetjen e Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit.
Diskutimi me përfaqësuesit e bashkisë
dhe të biznesit u përqendrua në konceptimin dhe vënien në zbatim të Regjistrit të
Planifikimit të Territorit, në përputhje me
ligjin e ri për Planifikimin e Territorit, nr. 10
119, datë 23.4.2009, dhe duke aplikuar
zgjidhjet e ofruara nga teknologjia e informacionit.
Prezantimi i dispozitave të Ligjit për Planifikimin e Territorit, si dhe mbi vizionin për
përdorimin e teknologjisë së informacionit
në ngritjen e Regjistrit të Planifikimit të Territorit, i dhanë shtysë një shkëmbimi të
vlefshëm mendimesh mes pjesëmarrësve
në seminar.

Seminaret e organizuara në Shkodër e
Fier janë pjesë e konsultimeve me partnerët lokalë në pesë bashkitë e Shkodrës,
Vlorës, Fierit, Pogradecit dhe Tiranës, të
cilat me asistencën e programit MCCA2,
do të zbatojnë qasjen nëpërmjet internetit
në informacion për planifikimin e territorit,
si dhe mundësinë e ndjekjes po përmes
internetit të ecurisë së procesit të lejeve të
ndërtimit.
Faza e dytë e programit “Prag të Sfidës
së Mijëvjeçarit Shqipëri” është një marrëveshje dyvjeçare me vlerë 15.7 milion
dollarë ndërmjet Shqipërisë dhe Shteteve
të Bashkuara të Amerikës, e financuar
nga Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit
(MCC) dhe e administruar nga USAID,
e cila ka për qëllim të forcojë shtetin ligjor, të reduktojë korrupsionin dhe të rrisë
mbikëqyrjen nga publiku përmes zgjidhjeve të teknologjisë së informacionit dhe
ndihmës teknike, duke përmirësuar klimën
për biznes në Shqipëri.
Përgatiti: Eva Dauti

Gjatë muajit nëntor Shoqata e Bashkive
të Shqipërisë në bashkëpunim me Fondacionin Hanns Seidel dhe mbështetjen
e USAID ka organizuar tri takimet e para
me bashkitë në lidhje me hartimin e buxheteve lokale dhe ndryshimeve ligjore për
pushtetin vendor të bëra nga parlamenti
gjatë këtij viti. Këto takime u zhvilluan në
qytetet e Lezhës, Vlorës e Durrësit. Ndërkohë gjatë muajit dhjetor do të zhvillohen
dy takime të tjera në Elbasan dhe Sarandë.
Takimet u hapën nga drejtori ekzekutiv
i SHBSH, i cili raportoi për forcimin e rolit
të shoqatës në lobim, këshillim, trajnim për
fushen e financave dhe buxhetit në qeverisjen lokale. Ai u kërkoi përfaqësuesve
të bashkive të paraqesin përvojat dhe
shqetësimet e tyre në këto seminare, dhe
për të shprehur pritshmërinë e tyre lidhur me
shoqatën. Në takimin e Lezhës mori pjesë
kryetari i Bashkisë së Lezhës, zoti Viktor
Tusha, i cili vlerësoi këtë organizim mjaft të
dobishëm për ecurinë e qeverisjes vendore.

Veprimtari të SHBSH

Takime me Përfaqësues të Bashkive për Hartimin
e Buxheteve Vendore 2010 dhe Ndryshimet e Legjislacionit
luajë një rol vendimtar në këtë proces.
• Të përcaktohen kritere sa më të qartë
dhe të sakta konkurruese për të maksimalizuar efektivitetin dhe efikasitetin e
tyre. Është koha të përfshihen kritere të
fondeve të BE-së që baskitë shqiptare
të familjarizohen me to për të bërë të
mundur që të përfitojnë nga fondet e
BE-së
• Pjesëmarrësit rekomanduan rishikimin e
ndryshimeve në ligjin mbi taksat vendore
të muajit prill.
• Grantet konkurruese duhet të shfuqizohen ose duhet të përcaktohen kritere të
qarta për shpërndarjen e tyre (të propozuar nga kryetari i bashkisë së Lezhës)
• Bashkive u duhet një shpjegim i mëtejshëm për ndryshimet e reja ligjore në
lidhje me nivelin e TVSH-së në skemën
e biznesit të vogël.
• Me ligj të unifikohen tarifat vendore.
• SHBSH duhet të luajë rol konstruktiv në
lidhje me interesat e bashkive në raport
me ndryshimet ligjore të këtij viti.
• Të parashikohet në buxhetin e shtetit
ngritja e nivelit të granteve nga qeveria
qendrore për pushtetin vendor.

Znj. Ornela Shapo, eksperte e programit
për Qeverisjen Vendore (LGPA) të USAID-it,
bëri një prezantim në të gjitha këto takime.
Ajo referoi për përvojat e disa bashkive në
hartimin e buxheteve lokale gjatë viteve të
fundit. Gjithashtu në takime, nënkryetarët
e bashkive, Z. Arjan Barbullushi (Lezhë), z.
Arqile Mishtaku (Vlorë) dhe z. Zhylien Varfaj
(Durrës) referuan nëpërmjet prezantimeve
përkatëse, përvojat e tyre në hartimin e buxheteve vendore, mbledhjen e taksave lokale
dhe shpjeguan se si ndryshimet e fundit
në legjislacion kanë ndikuar në bashkitë.
Në këto takime për buxhetin dhe ndryshimet
në ligjin për taksat vendore u konkludua se:
• Ministria e Financave duhet të konsultohet me përfaqësuesit e bashkive përpara se të hartojnë vendime apo ligje që
prekin fushat e veprimtarisë së Pushtetit
Vendor. Shoqata e Bashkive duhet të

• Të përmirësohet bashkëpunimi me
qeverinë qendrore dhe në veçanti me
Ministrinë e Financave.
• Të shfuqizojë ose amendojë ndryshimet
e muajit prill në ligjin për taksat vendore
dhe të parashikohet mundësia e krijimit
të një grupi pune për hartimin e një
ligji të ri më të përshtatur me nevojat e
qeverisjes vendore.
• Të propozohet në vitet e ardhshme
amendimi i ligjit organik për funksionimin
dhe organizimin e pushtetit lokal. Nenet
në lidhje me financimin dhe taksat lokale
duhet të përtëriten.
• Qeveria qendrore duhet tu sigurojë
bashkive një udhëzues për menaxhimin
e buxhetit të shtetit.
• Këto lloj takimesh duhet të organizohen përsëri nga Shoqata e Bashkive të
Shqipërisë.
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Vizita studimore u organizua nga AECID
(Agjencia Spanjolle për Bashkëpunim
Ndërkombëtar) në Spanjë në vazhdim të
seminareve mbi decentralizimin e pushtetit vendor në vendet kandidate ose potencialisht kandidate për në BE të zhvilluara në muajin qershor në Budva.
Dita e parë e vizitës ishte në zyrat e Komisionit Evropian në Barcelonë. Të ftuarit
nga Ballkani morën pjesë në takimin vendor me temë: “Pjesëmarrja e qeverisjes
vendore në rrjetet e Bashkimit Evropian”.
Gjatë këtij seminari referuan specialistë
të qeverisjes vendore në Spanjë që diskutuan eksperiencat e njësive vendore
spanjolle në pjesëmarrjen e tyre në rrjetet
evropiane dhe në rrjetet e brendshme. Në
një tjetër panel diskutimi referuan përfaqësues të vendeve anëtare të BE në raport
me eksperiencat e tyre në rrjetet evropiane me bashkitë spanjolle.
Në pasditen e ditës së parë vizitorët panë
ambientet e bashkisë së Granollës. Granolla është një bashki e vogël në kufi me
Barcelonën. Eksperienca e kësaj bashkie,
prezantuar në një seminar të posaçëm,
ishte në lidhje me administrimin e fondeve
të BE gjatë viteve 90-2000. Fondet ishin
shfrytëzuar për projekte të ndryshme që
kishin të bënin me përfshirjen e komunitetit në iniciativat e bashkisë. E veçanta
e këtij projekti ishte përfshirja e 2 ose më
shumë bashkive të tjera në të.
Tiparet e financimit të BE-së për Granollën
ishin sipas një procedure të parapërcaktuar:
- Fillimisht bëhen planet e bashkisë në
raport me kërkesat e BE dhe projekteve që ka në dispozicion BE.
- Kalon një periudhë 1-2 vjet përpara

-

së BE të kthejë përgjigje për aplikimin
e bërë. Duhet theksuar se pjesa më e
madhe e projekteve të bashkive spanjolle në përgjithësi refuzoheshin.
Anët pozitive të projekteve kanë të
bëjnë me nxitjen e studimeve të fisibilitetit, analizohen projektet nga ekspertët evropianë, shkëmbehen eksperiencat me bashkitë e vendeve të
BE-së.

Projekte ndër vite të fituara nga bashkia
e Granollës janë: nxitja e përdorimit të
teknologjisë nga popullata dhe projekti
mbi luftën kundër obezitetit të fëmijëve.
Në ditën e dytë të takimeve vizitorët
shkuan në bashkinë e Vilafranca. Ashtu
si në Granolla edhe këtu u diskutuan eksperiencat e përdorimit të fondeve të BE
nga kjo bashki. E veçanta e Vilafranca
ishte thithja e investimeve në çështjet rurale. Duke qenë një bashki jo e urbanizuar
ka thithur shumë projekte mbi bujqësinë,
blegtorinë dhe sidomos prodhimin e përpunimin e verës. Pikërisht vera ishte pika
e fortë e kësaj bashkie me të cilën thuajse
çdo vit bëhet e njohur në BE.
Projekti më i madh i financuar nga BE
ishte hapja e një qendre promovimi për
bizneset e vogla dhe ndërmarrjet e ndryshme të qytetarëve të kësaj bashkie. Këtu
jo vetëm bizneset kishin mundësi për të
marrë ambiente me qira për të zhvilluar
aktivitetet e tyre, por qendra mundësonte
edhe trajnime për të ngritur kapacitetet e
vendasve.
Dita e tretë filloi me një vizitë në Shoqatën
Spanjolle të Federatave dhe Bashkive
(FEMP) në Madrid. Gjatë seminarit të zhvilluar në ambientet e shoqatës vizitorët u

FEMP ka në varësi disa shoqata të tjera
për çdo njësi autonome.
Financimi i FEMP veç formave klasike të financimit nga kuotat e bashkive dhe financimet e ndryshme, bëhej edhe nga fonde
që akordoheshin nga pushtetit qendror. Financimi i FEMP parashikohej në buxhetin
e shtetit me një shumë prej 2 milion euro
në vit. Ndarja e kuotave kishte të bënte
dhe me vlerën e votës në asamblenë e
përgjithshme të shoqatës. Kështu bashkia
që paguante kuotën më të lartë kishte më
shumë vota në asamble. Bashkia e Madridit kishte 20 vota.
Pas prezantimit të përgjithshëm të shoqatës u kalua në fusha të veçanta të veprimtarisë së saj. Në faqen e internetit të
FEMP gjen një link ku mund të vendosen
të dhëna të bashkive të Spanjës për binjakëzim, veç website-t zyrtar të twinning.
FEMP i ndihmon bashkitë në këtë program ku kontaktojnë të gjitha bashkitë e
Evropës nëpërmjet shoqatave përkatëse
dhe i njoftojnë për aplikimet e bashkive të

Spanjës. Nëpërmjet këtij programi shumë
bashki janë binjakëzuar me bashkitë evropiane e kanë zbatuar projekte të financuara nga BE. SHBSH e prezantoi gjendjen aktuale të bashkive shqiptare për sa i
përket këtij programi në Shqipëri. FEMP e
mirëpriti një bashkëpunim të mundshëm
ndërmjet 2 shoqatave tani që Shqipëria ka
të drejtë të aplikojë në këtë program.

Përvojë nga Bota

njohën me veprimtarinë dhe funksionimin
e saj. Lektorët e FEMP dhanë një situatë
të qartë të pushtetit vendor në Spanjë dhe
raportet me BE.
FEMP kishte 1000 të punësuar të cilët
ishin të ndarë në departamente të ndryshme duke imituar organizimin e një ministrie ose bashkie. (Spanja ka 3 nivele
qeverisjeje, dhe ka 8112 bashki prej të
cilave mbi 6000 janë me më pak se 5000
banorë.)
- Qeverisja qendrore
- Administrata autonome (Administratë
e ndërmjetme që ndihmon bashkitë e
vogla në aspektin ligjor dhe financiar.)
Ekzistojnë 17 njësi autonome lokale
- Pushteti vendor

Kjo vizitë studimore na nxit të nxjerrim
disa konkluzione të rëndësishme si:
• Duhen bërë studime dhe raporte në
lidhje me gjendjen aktuale të informimit
dhe përgatitjes së njësive vendore për
në procesin e Integrimit Evropian;
• Promovimi i mëtejshëm i rrjeteve vendore dhe rajonale midis bashkive dhe
shoqatave të pushtetit vendor me qëllim hartimin dhe zbatimin e projekteve
të përbashkëta;
• Duhet marrë në konsideratë dhe të
gjenden financime të mundshme për
projekte të ngjashme sipas modelit të
Villafranca;
• Duhen bërë trajnime për bashkitë për
mënyrën e aplikimit dhe menaxhimit
të fondeve që akordohen nga Bashkimi Evropian;
• Të promovohet bashkëpunimi i mëtejshëm midis dy shoqatave shqiptare
dhe spanjolle mbi binjakëzimin e
bashkive;
• Nxitja dhe promovimi i vlerave dhe
veçorive që karakterizon secilën
bashki të Shqipërisë;
• Decentralizimi i pushtetit vendor në
Spanjë, një praktikë mjaft e mirë për
t’u ndjekur.

Përgatitën: Ada Ilia
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Traktati i Lisbonës hyri në fuqi
më 1 dhjetor 2009
Pak njohuri për Traktatin e Lisbonës
Traktati i Lisbonës është dokumenti themeltar i organizimit dhe funksionimit të Bashkimit Evropian. Ky traktat përcakton në mënyrë specifike se cilat janë institucionet evropiane, si janë të ndara ato dhe mënyrën
e funksionimit të tyre që natyrisht është e varur drejtpërdrejt nga vendet anëtare. Ky traktat ka bërë një
sistemim të organeve komunitare duke lenë pas mënyrën e paqartë funksionale dhe duke e organizuar
BE-në në formën e një shteti të zakonshëm. Në kuadrin legjislativ një çështje shumë e rëndësishme ka të
bëjë me organet ndërkombëtare vendore të BE-së. Tashmë shtetet anëtare kanë të drejtë të paraqesin
drejtpërdrejt në BE nëpërmjet këtij lloj përfaqësimi kontestimet e tyre për ndryshimet ligjore lidhur me
parimin e subsidiaritetit (qeverisjes më pranë qytetarëve), pranë Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë.
Gjithashtu në traktat përcaktohen dhe kompetencat që do të kenë në proceset integruese vendet kandidate dhe kandidate potenciale.
Në lidhje me pushtetin vendor bashkitë shqiptare do të mund të përfaqësohen në organet komunitare
nëpërmjet Shoqatës së Bashkive që është anëtare me të drejta të plota e rrjeteve evropiane dhe për
çështjen e mësipërme mbi parimin e subsidiaritetit pikërisht nëpërmjet shoqatës. SHBSH është anëtare
e Këshillit Evropian të bashkive dhe rajoneve (CEMR) dhe Kongresit të autoriteteve rajonale dhe vendore
të Këshillit të Evropës (CLARE). Në kuadër të ndryshimeve legjislative në Shqipëri në përshtatjen e tij me
legjislacionin e BE-së bashkitë do të mund të njoftohen dhe përfaqësohen nga Shoqata në lidhje me sugjerimet apo vërejtjet e tyre.

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

