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Botim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe USAID organizojnë

SEMINARIN PËR PRAKTIKAT MË TË MIRA
NË QEVERISJEN VENDORE

Veprimtari të SHBSH
• Seminar për praktikat
më të mira në Qeverisjen
Vendore

më 17-18 shtator 2009 në Muzeun Kombëtar, Tiranë

Seminari i Praktikave më të Mira organizohet për të lehtësuar përhapjen e praktikave më të mira nga bashkitë shqiptare në njësitë e tjera të qeverisjes vendore
në Shqipëri. Njësitë e qeverisjes vendore në të gjithë vendin po përdorim ide novatore për të nxitur qeverisjen e mirë, për të përmirësuar dhënien e shërbimeve,
si dhe për të qenë më të gatshëm për t’iu shërbyer qytetarëve.
Përvoja tregon se shkëmbimi i përvojës koleg-me-koleg është një nga metodat
më të mira për të çuar më tej idetë dhe aftësitë e reja. Seminari për praktikat më
të mira do t’u mundësojë bashkive të prezantojnë si rast unik punën e tyre tek
njësitë e tjera të pushtetit vendor dhe aktorëve të tjerë të interesuar, ndërkohë
që ato vetë mësojnë nga përvoja e bashkive të tjera.
SI DO TË PËRHAPEN PRAKTIKAT E MIRA?
Praktikat më të mira do të përhapen me anë të dy metodave të ndryshme.
Bashkitë që kanë dëshirë të prezantojnë punën e tyre si rast unik duhet të hartojnë një rast studimor duke përdorur formatin e bashkangjitur. Rastet studimore duhet t’i dërgohen Programit USAID/LGPA brenda datës 15 korrik. Firmat
këshilluese shqiptare dhe donatorët e huaj inkurajohen të bashkëpunojnë me
partnerët e tyre – njësitë e pushtetit vendor – për të dokumentuar praktikat më
të mira.
Rastet e zgjedhura studimore do të përfshihen në një botim të titulluar “Praktikat
më të mira të Bashkive 2009”, do t’u shpërndahet të gjitha bashkive shqiptare
si dhe do të mund të shkarkohet nga faqja e internetit e Programit LGPA dhe
faqja në internet e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë. Programi USAID/LGPA
rezervon të drejtën të mos përfshijë raste studimore në botim në rast se ato nuk
ndjekin me përpikëri formatin e bashkëngjitur.

Për informim...
• Thirrje për propozime
për Skema Granti për
Zhvillimin Ekonomik,
Mjedisor dhe Social
Ligje të reja
Projekte për Pushtetin
Vendor
• Një seminar produktiv për
ecurinë e programit DLDP
në Qarkun e Shkodrës
• Manual mbi parandalimin
e konfliktit te interesave ne
pushtetin vendor
Përvojë nga Rajoni
• Shkëmbim përvoje
midis punonjësve të
Asociacionit të Komunave
të Kosovës dhe të
Shoqatës së Bashkive të
Shqipërisë në Tiranë
• Seminar në Malin e Zi mbi
decentralizimin e pushtetit
vendor për vendet
kandidate dhe vendet që
kanë aplikuar për statusin
e kandidatit në be
Për një qeverisje të mirë
vendore
• Sfidat dhe përpjekjet
në bashkepunimin ndër
bashkiak

Nga Veprimtaria e SHBSH
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Përveç kësaj, të gjitha bashkitë që kanë hartuar një rast studimor do të prezantojnë një stendë në
Seminarin e Praktikave më të Mira më 17 dhe 18 shtator 2009, gjatë të cilit ata do të paraqesin
jo vetëm praktikat më të mira të evidentuara në rastin studimor, por edhe nisma të tjera të ndërmarra prej tyre, të cilat ato duan t’i ndajnë me njësitë e tjera të pushtetit vendor, punonjës të
qeverisë qendrore, donatorë të huaj dhe të tjerë. Tendencat në të Ardhurat e Qeverisjes Lokale;
dhe Planifikimi Urban.
FORMATI I SEMINARIT TË PRAKTIKAVE MË TË MIRA
Seminari i praktikave më të mira do të ketë dy komponentë kryesorë: I pari është prezantimi i
praktikave më të mira dhe i nismave të tjera të ndërmarra nga vetë bashkitë. Bashkitë janë të
mirëpritura të prezantojnë punën e tyre në stenda të cilat do të ngrihen dhe administrohen nga
vetë personeli i bashkive. Në të njëjtën kohë do të mbahen tre prezantime/diskutime në panel
(1 në ditën e parë dhe 2 në ditën e dytë) për Sondazhin e Qeverisjes Vendore 2009; të Ardhurat
e Qeverisjes Vendore dhe Situata e Zbatimit të Strategjisë së Decentralizimit; si dhe Planifikimi
Urban dhe Menaxhimi i Pronave.
STENDAT
Të gjitha bashkitë që kanë hartuar raste studimore si dhe bashkitë e tjera që janë të interesuara
ftohen të ngrenë stendat e tyre gjatë seminarit të praktikave më të mira. Bashkitë që nuk kanë
hartuar një rast studimor, por që dëshirojnë të kenë stendën e tyre në këtë seminar, duhet të
kontaktojnë me programin LGPA për të rezervuar një stendë.
Ftohen bashkitë të prezantojnë jo vetëm rastet e tyre studimore, por edhe nismat e tyre bashkiake. Gjatë ngritjes dhe ndërtimit të stendës, bashkitë duhet të përdorin origjinalitet dhe krijimtari
në mënyrën e prezantimit të punës së tyre si dhe inkurajohen të paraqesin kopje të dokumenteve më shkrim (për shembull, buxhetin në disa fleta letre, strategjitë e bashkive, planet e biznesit për ndërmarrjet e bashkive, studimet e fizibilitetit, etj.), postera, prezantime me kompjuter,
fotografi, etj.
Programi LGPA dhe partneri i tij, Shoqata e Bashkive e Shqipërisë, mund të ofrojnë mbështetje
teknike dhe “arstistike” për përgatitjen e stendës para se të fillojë seminari.
PJESËMARRËS
Të gjitha 65 bashkitë e vendit ftohen në këtë seminar për të shkëmbyer përvojat dhe për të mësuar nga njësitë e tjera të pushtetit vendor pavarësisht nëse do të kenë stendën e tyre ose jo. Po
ashtu, OJQ-të, zyrtarë të qeverisë qendrore, donatorët e huaj si dhe aktorë të tjerë të interesuar
janë të mirëpritur të marrin pjesë si në 3 prezantimet/diskutimet në panel ashtu edhe në realizimin e vizitave në stendat e bashkive.

Në kuadër të Programit IPA Bashkëpunimi



organizatat ose fondacione joqeveri-

Ndërkufitar (CBC) ndërmjet Ish Republikës

tare ose jofitimprurëse (NGOs dhe

Jugosllave të Maqedonisë dhe Shqipërisë

NPOs), organizatat e mbështetjes

2007-2013 që do të zbatohet në rajonet e

se biznesit, agjencitë e ndërmarrjeve

lejueshme: Korçë, Dibër, Elbasan në Shq-

vendore, agjencitë e zhvillimit, dho-

ipëri, dhe Pelagonia, Jugperëndim, Polog në

mat e tregtisë, agjencitë e zhvillimit

Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë do

te ICT;

te financohen propozime për te zbatuar ske-



institucionet e edukimit, trajnimit dhe

ma granti ne sektorin e Zhvillimit Ekonomik,

të Kërkimit & Zhvillimit, shoqatat e

Mjedisor dhe Social. Programi Ndërkufitar fi-

prodhuesve, sindikatat; agjencitë dhe

nancohet alokimi financiar për vitin 2007 nga

organizatat shtetërore dhe publike;

asistenca e Programit IPA te Bashkëpunimi



Për Informacion...

Thirrje për propozime për Skema Granti për Zhvillimin
Ekonomik, Mjedisor dhe Social

ndërmarrjet publike.

Ndërkufitar ndërmjet Ish Republikës Jugosllave te Maqedonisë dhe Shqipërisë

Paketën e Plotë të Aplikimit mund ta gjeni në
këto faqe interneti:

Objektivat e programit do te arrihen

http://www.delmkd.ec.europa.eu/en/Tender-

duke zbatuar tre masat e mëposhtme:

sAndVacancies/tenders.htm

Masa 1: Zhvillimi ekonomik me theks në

http://www.delalb.ec.europa.eu/

fushat e turizmit,

http://www.mls.gov.mk

Masa 2: Zhvillimi i pandërprerë mjedisor ku

https://webgate.ec.europa.eu/euro-

theksohet mbrojtja, promovimi dhe

peaid/online-services/index.cfm?AD

menaxhimi i burimeve natyrore dhe

SSChck=1224846858672&do=publi.

ekosistemeve,

welcome&userlanguage=en

Masa 3: Rritja e kohezionit social dhe shkëmbimit kulturor nëpërmjet aksioneve

Antena e Sekretariatit të Përbashkët

“njerëzit me njerëzit” dhe “institu-

Teknik (JTS antena)

cione me institucione”

Adresa: Lagja “Syrja Dylgjeri”
Rruga “11 Nëntori”

Përfituesit e lejueshëm që mund të ap-

Nr. 24, Vila përballë postes,

likojnë:

Elbasan, Shqipëri



Autoritetet vendore/rajonale;



agjencitë e vendit dhe rajonale,

Afati i fundit për dërgimin e aplikimeve është

(përgjegjëse ne nivel qendror, rajonal

data 03 GUSHT 2009 e dokumentuar me

dhe bashkiak);

datën e nisjes, vulën postare ose datën e de-

agjencitë përgjegjëse për admin-

pozitimit. Në rast të dorëzimeve dorazi, afati i

istrimin e parqeve natyrore;

fundit për pranim është ora 16:00 sipas orës



drejtoritë pyjore vendore/rajonale,

lokale dokumentuar me anë të vërtetimit te



institucionet e shëndetit publik, insti-

marrjes se datuar dhe te firmosur. Çdo aplikim

tucionet kulturore;

që dërgohet pas këtij afati do të refuzohet au-

agjencitë rajonale te punësimit;

tomatikisht.
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Ligje të reja
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LIGJ
Nr.10 112, datë 9.4.2009
PËR ADMINISTRIMIN E BASHKËPRONËSISË NË NDËRTESAT E BANIMIT
Ky ligj ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve
juridike në fushën e administrimit të bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit, të truallit
dhe mjediseve ndihmëse, që janë në bashkëpronësi të detyrueshme, përcaktimin e subjekteve, marrëdhëniet ndërmjet tyre dhe me të
tretët, të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella, si
dhe sanksionet përkatëse, në rast mospërmbushjeje të këtyre detyrimeve.

çdo rast, jo më vonë se data 1 mars 2010;
b) për dispozitat e krerëve V e VII të këtij
ligji, me hyrjen në fuqi të rregulloreve model
të planifikimit, sipas nenit 88 të këtij ligji,
rregulloreve uniforme të kontrollit të zhvillimit, sipas nenit 62 të këtij ligji dhe akteve
nënligjore për regjistrin, sipas nenit 55 të
këtij ligji, por, në çdo rast, jo më vonë se
data 1 shtator 2010.
2. Derisa të miratohen aktet nënligjore të mësipërme, zbatohen ligji dhe aktet nënligjore
në fuqi, për aq sa nuk parashikohet ndryshe në këtë kre.
3. Ligji nr. 8405, datë 16.9.1998 “Për urbanistikën”, i ndryshuar, shfuqizohet në tërësi në
datën 1 shtator 2010.

LIGJ
Nr. 10 119, datë 23.4.2009
PËR PLANIFIKIMIN E TERRITORIT
Ky ligj ka për objekt përcaktimin e parimeve
bazë, përgjegjësive, rregullave dhe procedurave për planifikimin e territorit.
Disa prej qëllimeve të këtij ligji janë :
- të sigurojë që autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit të hartojnë e të përditësojnë rregullisht instrumente të planifikimit,
sipas kërkesave të tregut dhe nevojave sociale;
- të sigurojë që autoritetet e planifikimit të
bashkërendojnë veprimtaritë e tyre planifikuese, për të nxitur planifikimin e harmonizuar e të integruar të territorit;
- të garantojë, sipas legjislacionit për ndërtimin,
zbatimin e rregullave të sigurisë së ndërtimeve dhe të punimeve të ndërtimit për jetën
dhe shëndetin e njerëzve. ( Neni 1)
Fillimi i efekteve të plota të ligjit dhe shfuqizimi
i ligjit ekzistues
1.

Efektet e plota të këtij ligji fillojnë sipas fazave të mëposhtme:
a) për dispozitat e krerëve III e IV të këtij ligji,
me hyrjen në fuqi të rregulloreve uniforme të
planifikimit, sipas nenit 24 të këtij ligji, por, në

LIGJ
Nr.10 117, datë 23.4.2009
PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN
NR.9632, DATË 30.10.2006
“PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE”, TË NDRYSHUAR
Me këtë ligj të ri, në ligjin nr 9632 datë
30.10.2006 janë ndryshuar nenet 11 pika 5,
neni, 21 pika 5, neni 32 pika b dhe ç, neni 33,
neni 35 pika 2.

VENDIM
Nr. 522, datë 13.5.2009
PËR PËRCAKTIMIN E PAGËS MINIMALE, NË SHKALLË VENDI
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës,
të nenit 111 të ligjit nr.7961, datë 12.7.1996
“Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”,
të ndryshuar, dhe të neneve 2 e 5 të ligjit
nr.8487, datë 13.5.1999 “Për kompetencat
për caktimin e pagave të punës”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës,
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave:

VENDOSI:
Paga bazë minimale mujore për punonjësit,
në shkallë vendi, e detyrueshme për t’u
zbatuar nga çdo person juridik a fizik, vendas
ose i huaj, të jetë 18 000 (tetëmbëdhjetëmijë)
lekë. ( Për më shumë informacion referohu
këtij vendimi )

tyre, si dhe organizimi e funksionimi i shërbimit
të gjendjes civile në Republikën e Shqipërisë.
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, ligji nr.8950,
datë 10.10.2002 “Për gjendjen civile”, i ndryshuar, si dhe të gjitha aktet e tjera ligjore dhe
nënligjore, që bien në kundërshtim me këtë
ligj, shfuqizohen.

LIGJ
Nr. 10 129, datë 11.5.2009
PËR GJENDJEN CIVILE
Objekti i këtij ligji është kuptimi dhe përbërësit e gjendjes civile të shtetasve shqiptarë,
shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi,
me banim të përkohshëm/të përhershëm në
Republikën e Shqipërisë, përcaktimi i rregullave për hedhjen, ruajtjen dhe ndryshimin e

Nxjerrja e akteve nënligjore
Ngarkohen Këshilli i Ministrave dhe ministri
përgjegjës për gjendjen civile që të nxjerrin aktet nënligjore në zbatim të neneve 15 pika 4,
18 pikat 3 dhe 4, 20 pika 4, 22 pika 2, 24 pika
4, 25, 33, 52 pika 10, 62 dhe 63 të këtij ligji.
Përgatiti: Olsi Çoku

Një seminar produktiv për ecurinë e programit DLDP
në Qarkun e Shkodrës
Programi për Decentralizimin dhe Zhvillimin Vendor (DLDP), i financuar nga Swiss Intercooperation organizoi një seminar njëditor me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të bashkive dhe komunave të qarkut Shkodër, partnerëve të programit dhe donatorë që punojnë në këtë qark, për të analizuar veprimtaritë e zhvilluara në bashkitë
e komunat ku është shtrirë programi dhe për të përcaktuar hapat e mëtejshëm në ecurinë e këtij programi.

Projekte për Pushtetin Vendor

Pasi u bë një paraqitje e punës së kryer nga Drejtori i programit DLDP, z. Hilmar Stetter, seminari vazhdoi
me grupe pune dhe prezantim të konkluzioneve në seanca plenare. Grupet u ndanë sipas fushës së interesit që
kishte secili grup, Përfaqësues të bashkive e komunave, konsulentë e partnerë të programit dhe donatorët.
Punonjësit e programit DLDP kishin përgatitur paraprakisht disa pyetje për të tri grupet mbi zhvillimin e
programit, arritjet, pengesat, përfituesit, ku mendoni të ndërhyni në të ardhmen me DLDP dhe sa është përfshirë
komponenti gender në program. Seanca e dytë diskutoi në grupet e punës dhe më tej në seancë plenare për
fushat e ardhshme të veprimtarisë së programit.






Po rendisim më poshtë sugjerimet e grupit të punës së bashkive e komunave
të shkëmbehen përvojat e fituara në komunat e bashkitë e tjera që nuk kanë qenë palë në projekt,
të punohet për rritjen e kapaciteteve të Njësive Vendore në fushën e Teknologjisë së Informacionit e Komunikimit,
të përfitohet nga përvojat e vendeve fqinje përmes vizitave studimore,
të punohet drejtpërdrejt në zyrë me ekspertin e huaj duke punuar me specialistët konkretisht për një fushë
të caktuar në zyrën e komunës apo bashkisë.

U theksua nga të gjithë roli i shoqatës së bashkive e të komunave për të përhapur përvojën e fituar nga projektet
e zhvilluara deri tani nga DLDP jo vetëm me seminare por duke zhvilluar projekte konkrete në këto fusha.
Korresp. i redaksisë

5

Përvojë nga Rajoni
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Shkëmbim përvoje midis punonjësve të Asociacionit të Komunave
të Kosovës dhe të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë në Tiranë
Nga data 1-3 qershor një grup punonjësish
të Associacionit të Komunave të Kosovës, në
kuadrin e programit të NALAS për shkëmbim
përvoje midis stafeve të shoqatave anëtare të
NALAS-it erdhën për vizitë pune në Shoqatën
e Bashkive të Shqipërisë në Tiranë.
Drejtori ekzekutiv i SHBSH, z. Fatos Hodaj
mirëserdhi kolegët kosovarë dhe u foli përmbledhtazi për ecurinë e shoqatës prej krijimit
deri më sot, duke nënvizuar arritjet më të mira
dhe problemet e vështirësitë që janë hasur në
këtë rrugëtim. Ai nënvizoi si një ndër arritjet
si rezultat i punës këmbëngulëse dhe lobimit
të mirë miratimin me ligj që çdo projektligj që
lidhet me pushtetin vendor të këshillohet më
parë me shoqatën e njësive vendore.

Një program treditor aktivitetesh e takimesh
ishte hartuar për tu zbatuar me miqtë nga
shoqata homologe e njësive vendore të Kosovës. Pas prezantimeve të të dy palëve, ekspertët e shoqatës sipas programit të hartuar
prezantuan fusha të ndryshme veprimtarie të
SHBSH. Do të nënvizonim punën e kryer nga
shoqata në zbatim të reformës së Decentralizimit në Shqipëri, ecuria e saj, sfidat e arritjet
të prezantuara nga eksperti i pushteti vendor
z. Zyher Beci.

Më tej për qëndrueshmërinë ekonomike të
shoqatës u foli miqve z. Julian Cani në rolin e
financierit. Si në çdo organizatë jofitimprurëse
edhe këtu ka vështirësi, pasi jo tërë projektet
e paraqitura donatorëve gjejnë përgjigje pozitive. Kjo është dhe një nga arsyet që SHBSH
menaxhohet me një staf të vogël të paguar
kryesisht përmes projekteve.
Koordinatorët e projekteve që zbatohen nga
SHBSH prezantuan me radhë gjatë tre ditëve
sipas programit ecurinë e projekteve dhe
produktet e realizuara. Ndërkohë kolegët kosovarë këmbenin përvojën e tyre për çdo temë
të diskutuar dhe prezantuan botimet shumë të
arrira në lidhje me qeverisjen vendore në Kosovë.

Ishin tre ditë të dobishme për të dy palët, jo
vetëm në këmbimin e njohurive por edhe për
forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit për të
punuar më tej për demokratizimin e qeverisjes
vendore në të dy vendet.

_____________
NALAS – Rrjeti i Shoqatave të Qeverisjes Vendore të Evropës Juglindore

Përvojë nga Rajoni

SEMINAR MBI DECENTRALIZIMIN E PUSHTETIT VENDOR
PËR VENDET KANDIDATE DHE VENDET QË KANE APLIKUAR PËR STATUSIN E KANDIDATIT NË BE

Në datat 15-19 qershor, u mbajt në Budva
një seminar “Mbi decentralizimin e pushtetit
vendor për vendet kandidate dhe vendet që
kanë aplikuar për statusin e kandidatit në
BE” ku morën pjesë përfaqësues të shoqatave të qeverisjes vendore të disa shteteve
të rajonit të Ballkanit. Seminari u organizua
nga Agjencia Spanjolle për Bashkëpunim
Ndërkombëtar (AECID).
Tema kryesore e diskutuar në këtë seminar
ishte decentralizimi dhe roli i shoqatave të
bashkive për marrjen e fondeve IPA nga
Bashkimi Evropian. Të gjitha vendet pjesëmarrëse me radhë diskutuan e bënë prezantimet e tyre dhe hapat që janë ndjekur
në procesin e decentralizimit.
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë me anë
të dy përfaqësuesve të saj në këtë takim,
Ada Ilia - koordinatore projektesh dhe Olsi
Çoku – jurist, prezantoi veprimtaritë e Shoqatës së Bashkive në zbatim të reformës së
Decentralizimit në Shqipëri dhe projektet e
realizuara në këtë fushë. Vende të tjera si
Serbia, Bosnja, Maqedonia, Kroacia, Turqia,
Spanja dhe Mali i Zi përcollën përvojat e tyre
duke sjellë veçoritë përkatëse në këtë proces. Pas secilit prezantim u diskutua gjerësisht duke shkëmbyer eksperiencat reciproke.

Nga ky takim i rëndësishëm për shkëmbimin
e përvojave në procesin e decentralizimit të
pushtetit vendor dhe mënyrave e mjeteve
për përfitimin e fondeve të IPA-s dolën disa
konkluzione që po i rendisim më poshtë.
Synimi kryesor që doli nga diskutimet ishte
përshtatja e legjislacionit për kapacitetet
administrative dhe financiare nga ana e
bashkive.
-

-

-

-

-

-

Një hapësirë e veçantë në këtë seminar iu la
përfaqësuesve të agjencisë spanjolle Aprodel të cilët paraqitën një pjesë të veprimtarisë së tyre në vendet e Ballkanit dhe sidomos
në disa bashki shqiptare, Rrëshen, Rubik,
etj. Ata vlerësuan bashkëpunimin dhe përkushtimin e këtyre bashkive rreth projekteve
të zbatuara.

-

Si shembuj të mirë në zbatimin e reformës së decentralizimit u përmendën
Serbia dhe Mali i Zi por u vlerësuan dhe
arritjet e vendeve të tjera.
Maqedonia kohët e fundit ka ndërmarrë
hapa të ndjeshëm të decentralizimit të
pushtetit vendor si dhe në miratimin e
ligjeve të reja.
Të trajnohen më shumë njësitë e qeverisjes vendore nga ana e shoqatave përkatëse.
Të nxitet bashkëpunimi jo vetëm midis
bashkive të të njëjtit vend por dhe midis
bashkive të vendeve të ndryshme.
Të zbatohet më shume parimi i subsidiaritetit nga ana e njësive të qeverisjes
vendore.
Të sqarohen dhe interpretohen qartë
parimet kushtetuese mbi pushtetin vendor në vendet e ish Jugosllavisë.
Të përcaktohen karakteristikat dhe burimet e përbashkëta të çdo vendi për tu
aplikuar në bashkëpunimin ndërkufitar.
Karakteristikat e mësipërme mund të
përdoren dhe për bashkëpunim ndërkombëtar.
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Projekte për Pushtetin Vendor

8

Manual mbi parandalimin e konfliktit te interesave ne
pushtetin vendor
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë në bash-

Kapitulli i tretë nis trajtimin me hollësi të

këpunim me USAID dhe Inspektoratin e

çështjeve konkrete ku si temë kryesore

Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive

është:

(ILDKP) po harton një manual për parandal-

Roli i organeve të pushtetit vendor në qever-

imin e konfliktit të interesave në qeverisjen

isjen e veprimtarisë publike për parandalimin

vendore. Ky punim përmban një zbërthim

e konfliktit të interesit

të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrim-

Kapitulli i katërt prek konkretisht temën

in e funksioneve publike”. Në të trajtohen

e konflikti të interesit në nivel vendor

mënyrat e shfaqjes, evidentimit, zgjidhjes,

dhe përbën një zbërthim specifik të

mënyrat e shmangies së konfliktit të inte-

ligjit nr. 9367, date 7.4.2005 shoqëru-

resave në pushtetin vendor.

ar dhe me shumë raste nga praktika.

Si bazë ligjore është përdorur jo vetëm ligji i

Kapitull i pestë përmban mënyrat e

mësipërm por dhe të gjithë ato ligje që traj-

trajtimit dhe zgjidhjes së konfliktit të

tojnë konfliktin e interesit në nene të veçanta

interesave në

të tyre dhe qe prekin fushën e veprimtarisë

pushtetin vendor, autoritet përgjegjëse,

së qeverisjes vendore. Manuali tashmë është

organet eprore, aktet administrative,

i përfunduar dhe së shpejti do të publikohet,

etj.

për të qenë material i përdorshëm nga cilido
dhe sidomos nga bashkitë që do të kenë në

Ky manual përmban kazuse praktike

dorë një udhëzues të mirëfilltë për eviden-

të ndryshme që do jenë si pikë orien-

timin parandalimin dhe zgjidhjen e konfliktit

tuese dhe do të ndihmojnë në rastet

të interesave.

konkrete që bashkitë, komunat dhe
këshillat e qarkut do të kenë.

Manuali është i ndarë në 5 kapituj në të cilët
trajtohen dhe zbërthehen me hollësi të gjitha
dispozitat ligjore që parashikojnë konfliktin e

Në fund të materialit do jetë e bashkëngjitur

interesit në pushtetin vendor. Secili kapitull

një rregullore e brendshme tip mbi parandal-

trajton temat e mëposhtme:

imin e konfliktit që mund të implementohet
në strukturën e çdo bashkie si mjet udhë-

Kapitulli i parë përmban një hyrje mbi atë që
përmban manuali.
Kapitulli i dytë trajton koncepte dhe parime
të përgjithshme si dhe një fjalor shpjegues
termash në lidhje me konfliktin e interesave
në pushtetin vendor.

zues praktik mbi veprimtarinë e tyre ditore.

SFIDAT DHE PERPJEKJET NE BASHKEPUNIMIN
NDER BASHKIAK

Bashkëpunimi



Aksione

të

përbashkëta

për

ndërbash-

përmirësimin hapësinor dhe urban të

kiak është

territorit sipas zonave (konsolidimi ter-

një model i

ritorial).

suksesshëm

Hapat e tjerë përmes rritjes së kapac-

për auto-

iteteve në përmbajtjen e reformës së

ritetet vendore

qeverisjes vendore.

moderne dhe



efektive. Bash-

Modernizimi i autoriteteve lokale dhe
arritja e standardeve evropiane bazuar

këpunimi ndërbashkiak është veçanër-

në dymbëdhjetë parimet thelbësore

isht i dëshirueshëm si një mjet zhvillimi

për Qeverisjen e Mirë Demokratike

në Evropë. Dy arsye kryesore mund të

për vendet e reja anëtare si Bullgaria

mbahen parasysh:

e Rumania, është shumë e rëndë-



Ndarja e burimeve për një shpërndar-

Për një Qeverisje të mirë

Daniela Milkova, përfaqësuese e Shoqatës Kombëtare të Bashkive
të Republikës së Bullgarisë (NARMB)

sishme.

je më efektive të shërbimeve publike



mbi parimin e territorit të përbashkët

Bashkëpunimi ndërbashkiak dhe zba-

(konsolidimi territorial),

timi i suksesshëm në mjedisin bullgar

Ndarja e parimeve të funksionimit mbi

Bashkëpunimi ndër bashkiak është një

bazën e afërsisë gjeografike.

rrugë pragmatiste e autoriteteve vendore:
 Për të ndarë burimet,

Për bashkëpunimin ndërbashkiak duhen
nënvizuar arsyet e mëposhtme:


 Për të rritur vëllimin dhe për të
zvogëluar shpenzimet duke bërë

Ekonomizimi i shpenzimeve në shpërn-

të qartë kostot e shpërndarjes,

darjen e shërbimeve të qytetarëve si

 Për të arritur eficiencën dhe orga-

rezultat i menaxhimit, stafit, pajisjeve

nizimin optimal të punës.

të ndara,


Menaxhimi i përbashkët i infrastrukturës së pandashme në natyrën e saj
– ujësjellës e kanalizime, mbledhja e
mbeturinave,

rrugët,

infrastruktura

sociale,


Është kritike për lidershipin
 Të kapërcejë konkurrencën dhe
diferencat politike,
 Të inkurajojë dhe të nxisë një kulturë të re bashkëpunimi,

Administratë e përbashkët e territor-

 Të zbatojë bashkërisht projekte

eve, që lidhen nga pikëpamja funk-

rajonale, veçanërisht në rastin e

sionale, por janë të ndara nga pikë-

standardeve më të ulëta të jetesës,

pamja territoriale – qendra rrethi;

si dhe të ardhurat e veta dhe buxhetet bashkiake.

Siç kemi njoftuar në numrin e mëparshëm të Gazetës së Bashkive, do të botojmë me radhë përvojat më të mira për bashkëpunimin ndër bashkiak në Ballkan që u përcollën në Konferencën e zhvilluar në Prishtinë.
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Për një Qeverisje të mirë
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Zbatimi i suksesshëm i bashkëpunimit

Roli i Shoqatës Kombëtare të Bashkive

ndërbashkiak mund të zëvendësojë nivelin

të Bullgarisë

e munguar aktualisht të autoriteteve lokale

-

punuar për nevojat specifike të auto-

në Bullgari, të cilat janë kritike për:


riteteve lokale bullgare,

Ekzekutimin e projekteve më të
mëdha infrastrukturore në territorin e

Programi i zhvillimit të trajnimit, i për-

-

Ngritja e grupit të punës të ekspertëve

bashkive fqinje,

nga autoritetet lokale dhe nga qever-



Zhvillimin e pluhurizimit,

ia,



dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës

-

Përzgjedhja e profesionistëve, që

– shëndetësore, arsimore, si dhe ar-

duhet të përgatisin programet më të

ritjen e përfitimit reciprok e reduktimin

përshtatshme të trajnimit,

e pabarazive.

-

Përpjekjet specifike do të fokusohen
në aksionet për krijimin e besimit dhe

Qeveria Bullgare miratoi Strategjinë për

mirëkuptimin reciprok për bashkitë

Decentralizimin në vitin 2006 duke ndarë

pjesëmarrëse dhe udhëheqësit,

politikat sektoriale, si dhe duke siguruar

-

Iniciativa për të përfshirë aktorë të

koordinimin e tyre në të gjitha nivelet. Një

jashtëm – Qeveria Kombëtare, sho-

prej prioriteteve strategjike i adresohet kri-

qatat rajonale dhe shoqëria civile - për

jimit të parakushteve për bashkëpunimin

të përfituar njohuri dhe për të lobuar

ndërbashkiak me synim zbatimin dhe me-

për ndryshimet legjislative drejt inkura-

naxhimin e suksesshëm të projekteve të

jimit të bashkëpunimit ndërbashkiak.

financuara nga BE-ja dhe kusht i shërbi-

-

Transformimi i njohurive në kapac-

meve të interesit të përbashkët të bash-

itete (– trajnim ekspertësh në lidhje

kive pjesëmarrëse.

me zhvillimin rajonal, po ashtu edhe
udhëheqësit politikë, këshilltarët -

Për të arritur qëllimet dhe prioritetet e

anëtarët e Këshillave të Bashkive,

Strategjisë, është miratuar një Program,

- Rritje kapacitetesh dhe kompeten-

që përmban masa të veçanta, përgjegjësi

cash për absorbimin e fondeve të BE-

dhe afate për zbatimin e tyre.

së- rëndësi thelbësore).

Objektiva Specifike

Bashkëpunimit ndërbashkiak dhe Finan-

Të modernizojmë autoritetet lokale bull-

cimi

gare përmes bashkëpunimit ndërbashkiak

- Marrëveshjet e veçanta të bashkëpunimit

për:

për zgjidhjen e problemeve ose zbatimin e

-

Shpërndarje më të mirë e shpenzi-

projekteve, - Shoqata e Bashkive – plani-

meve për qytetarët,

fikimi, lobimi, trajnimi, - OJF-të me synime

-

Përmirësimin e planifikimit rajonal

të veçanta – menaxhimi i mbetjeve, -

-

Zbatimin e suksesshëm të projekteve

legjislacioni – mirëmbajtja e ujësjellës ka-

infrastrukturore rajonale.

nalizimeve, kujdesi shëndetësor.

-

Zhvillimi i Strategjive të Zhvillimit Ven-

ndërbashkiak

dor me popullsi jo më pak se 10000

Faktorë kyç për suksesin: Menaxhimi i

banorë dhe jo më tepër se 100000

mirë i projekteve, angazhimi i fondeve të

banorë.

Për një Qeverisje të mirë

Format dhe Fondet e Bashkëpunimit

qarta, Aftësimi i mjedisit ligjor, Mbështetja
e Qeverisë.

Programi për Zhvillimin e Zonave Rurale – statusi aktual

Avantazhet bullgare janë – pranimi në

Asistenca teknike dhe kontratat e grant-

BE

eve të konsulentëve të certifikuar – men-

Kjo lehtëson dhe inkurajon reformat e

torët për ngritjen e grupeve të iniciativave

qeverisjes vendore ndërsa ne mund të: -

lokale dhe strategji zhvillimi afatgjatë.

Ndjekim rregullat dhe kuadrin Evropian, Të mësojmë nga praktikat më të mira dhe

Produkti: mbulim kombëtar i zonave rurale

rastet e ngjashme, - Të arrijmë standardet

me Grantin e Njësive Vendore aktiv, duke

Evropiane.

plotësuar kriterin e qëndrueshmërisë dhe
mbështetjen financiare – projekti minimal i

Arritja e performancës më të mirë në zhvil-

financuar me 200 000 Euro; lista e projek-

limin e komunitetit.

teve për zbatim deri në 2 milion Euro.
Programi Operacional mbi “Mjedisin”

Akses te fondet strukturore të BE-së

Projektet e investimeve të mëdha në:

përmes shtatë programeve operacionale

-

lizimeve,

sektoriale, që veprojnë.
-

Miratimi i ligjeve të nevojshme specifike,

Fondi i BE/ Partnershipi i projekteve në së
villimi i përbashkët, Zbatimi i përbashkët,

Menaxhimi i mbetjeve me bazë rajonale,

villimin e komunitetit.

paku dy prej kushteve të mëposhtme: Zh-

ndërtimi i uzinës së përpunimit të
mbetjeve dhe / ose modernizimi i saj,

Autoritetet lokale janë aktorët kryesorë –
përfitues në zbatimin e projekteve për zh-

Sektorin e integruar të ujësjellës kana-

-

Disa bashki janë përfituese zakonisht
sipas parimit territorial

Staf i përbashkët, Financim i përbashkët.
Fondi i granteve të Njësive Vendore
Programi për Zhvillimin e Zonave Rurale

Mbështetja financiare e bashkive për zba-

siguron mundësi për veprimtari ndërbash-

timin e suksesshëm të projekteve, - In-

kiake nën iniciativën e LEADER -it (ud-

strumenti i politikës qeveritare për zhvil-

hëheqësit):

limin rajonal për përgatitjen dhe zbatimin e

-

Ngritja dhe menaxhimi i Grupeve të

projekteve - urat e financimit për projektet

iniciativës Lokale me pjesëmarrje de-

e miratuara për fondet strukturore, - hua-

tyruese të bashkive në territor;

marrja e bashkive përfituese në rastin e
projektit të kontraktuar, - statusi financiar
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Asso ci a ti on of Ko so vo M u ni ci pa li t ie s
dhe parashikimet e të ardhurave pozitive të aplikantit si rregull për projektet e BE-së, - financimi është

Regional conference on
“INTER-MUNICIPAL COOPERATION”

kryesisht rimbursimi në fund të projektit.
Mësimet e nxëna

Bashkëpunimi ndërbashkiak është pjesëPrishtinë/Pristina,
e integruar e reformës administrative
të decentralizimit dhe
20 May 2009
zhvillimit ekonomik të Bullgarisë. Kjo mobilizon burime të përbashkëta, ndan vlera dhe fuqizon po-

tencialet e përbashkëta të sinergjive. Ai është një mjet bashkëkohor për shërbimet publike, zhvillimi i
komunitetit dhe kapërcimi i diferencave territoriale.

REKOMANDIME DHE KONKLUZIONE
-

Shoqata po ashtu edhe aktorët e tjerë, apo institucione të tjera dhe shoqëria civile duhet të lobojë

-

Përmes Bashkëpunimit Ndërbashkiak, bashkitë zbatojnë projekte të mëdha infrastrukturore në ter-

The Association of Kosovo Municipalities on May 20 organized Regional
për një legjislacion që nxit Bashkëpunimin Ndërbashkiak;
Conference on Inter-Municipal Cooepration. In this conference participated Mr.
- Është e rëndësishme që ne kemi Bashkëpunim Ndërbashkiak, pasi kjo është një mundësi për ndarBajram
Rexhepi, President of AKM, Deputy Minister of MLGA, Mr. Shpend
jen e burimeve për kushte të efektshme për shërbimet publike në baza territoriale dhe duke ndarë
Tërdevaj, representatives from INTERCOOPERATION / LOGOS, Association of
përgjegjësitë mbi parimin e afërsisë territoriale;
Municipalities
and Towns of Macedonia (ZELS), from National Association of
- Përmes Bashkëpunimit Ndërbashkiak mundet më lehtësisht të shihen kursimet në shpenzimet
Municipalities of the Republic of Bulgaria, Municipality of Stadtverwaltung
për sigurimin
shërbimeve Union
si rezultatofi menaxhimit
të përbashkët,
duke ndarëRegion,
stafin, duke
ndarë
Langenfeld
- eGermany,
Municipalities
of Marmara
Albanian
pajisjet, etj.of Municipalities, representatives from GTZ, SDC, ICO, OSCE, UNDP,
Association
- I rëndësishëm
në këtë
kuptim është
i ndarë i of
infrastrukturës
– ujit dhe
mbetjeve ujore,
Council
of Europe,
Mayors
frommenaxhimi
Municipalities
the Republic
of Kosovo,
memmbledhja
e
mbetjeve
menaxhimi
i
ndarë
i
rrugëve,
infrastruktura
sociale;
bers of AKM Professional Collegia.
e bashkive fqinje dhe ndikojnë drejtpërdrejt në mirëmbajtjen e infrastrukturës sociale.
Theritorin
conference
was supported by:
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

