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Botim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë

SHOQATA E BASHKIVE MORI PJESE NE
NEXPO NALAS, SARAJEVE MARS 2011.
Shqipëria
u
përfaqësua
në
këtë
event nga Shoqata e
Bashkive dhe Komunave të Shqipërisë,
Nga DLDP Swiss Cooperation, si dhe nga
kryetarë dhe staf ekzekutiv prej bashkive dhe
komunave, kryesisht
të qarkut Shkodër
Lezhë, të cilët ishin të ftuar në aktivitete të ndryshme që u organizuan gjatë dy ditëve
të panairit.
Në këtë panair merrnin pjesë rreth 200 kryetarë nga shtetet e Evropës Jug Lindore, të
cilat shfrytëzuan NEXPO 2011 për të diskutuar mbi sfidat e përbashkëta që ata kanë
në vendimarrjen lokale, prezantimin e qëndrimeve inovative dhe bashkëpunimit mes
NJQV-ve të rajonit;
Në përfundim të panairit, kryetarët e pranishëm nënshkruan së bashku Deklaratën e
Përbashkët. Kjo Deklaratë i drejtohet Bashkimit Evropian, Parlamentit Evropian, Këshillit të Evropës, qeverive kombëtare në Europën JugLindore, Shoqatave të autoriteteve
vendore, dhe rekomandon një rol të fortë të qeverisë vendore dhe shoqatave të tyre
në procesin e integrimit evropian, në përdorimin e fondeve IPA si dhe mekanizmave
të tjerë financiarë;
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Në një konferencë kombëtare
Praktikat më të mira nga Shkodra deri në Lezhë
Ambasadorja e Zvicrës: “Duhet të promovojmë praktikat më të mira dhe eksperiencat e arritura deri më sot në Shqipëri”
Zyra e bashkëpunimit Zvicerian dhe Ministria e Brendshme
në datën 3 Mars 2011, mblodhën së bashku aktorët kyç në
procesin e decentralizimit dhe qeverisjes vendore, për ndarjen e praktikave më të mira, mësimet dhe eksperiencat e tyre
në këtë fushë. Përfaqësuesit e bashkive dhe komunave ishin
të pranishëm në këtë tryezë, ku diskutuan metoda të reja mbi
planifikimin strategjik, menaxhimin financiar dhe informimin
publik. Veprimtaria u zhvillua në kuadër të mbështetjes së
Zvicrës për procesin e decentralizimit dhe fuqizimit të njësive
vendore në Shqipëri.
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SHBSH merr pjesë në:

GRUPIN KËSHILLIMOR PËR STRATEGJINË KOMBËTARE TË SEKTORIT TË
FURNIZIMIT ME UJË DHE KANALIZIMEVE
Për përgatitjen dhe hartimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, me qëllim rishikimin, përmirësimin
dhe riformulimin e Strategjisë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve.
Ekspertë të shoqatës janë ftuar për të dhënë mendime Grupit Ministror të Punës, për hartimin, përditësimin dhe
rishikimin e Strategjisë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve; për të kontribuar në përgatitjen
e çdo raporti mbi zhvillimet në sektor me qëllim reflektimin e rekomandimeve në proçesin e rishikimit të Strategjisë;
për të hartuar planin e përbashkët të punës për hapat që do të ndërmerren deri në finalizimin e dokumentit të
Strategjisë.

Përforcimi i Strukturave
Lokale dhe Rajonale të Qeverisjes në Shqipëri
Këshilli i Evropës po zbaton një program për “Përforcimin e Strukturave
Lokale dhe Rajonale të Qeverisjes në Shqipëri”, me mbështetjen e
Agjencisë Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, i cili është zhvilluar mbi
bazën e prioriteteve dhe objektivave të Qeverisë Shqiptare. Bashkëpunimi
Ndër Vendor (BNV) është një nga komponentët e programit i cili parashikon
një vlerësim për nivelin e njohurive për BNV në Shqipëri dhe ka për qëllim
krijimin e një baze të dhënash të iniciativave të bazuara në BNV të ndërmarra
nga njësitë e qeverisjes vendore, identifikimin e fushave të mundshme të
bashkëpunimit midis tyre si edhe pengesat e identifikuara apo idetë për
përmirësime në të ardhmen. Në kuadrin e këtij projekti Ditën e enjte, 24 mars 2011, pranë Hotel “Mondial Shoqata
e Bashkive te Shqipërisë dhe Shoqata e Komunave te Shqipërise organizuan takimin e “Forumit të Politikave për
Bashkëpunimin Ndër Vendor” me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të bashkive dhe komunave nga i gjithë vendi.
Ky takim kishte për qëllim të shërbente si një tryezë për diskutimin e situatës aktuale të BNV në Shqipëri, identifikimin
e problemeve, konsultimin e propozimeve të ekspertëve për përmirësimin e klimës së zbatimit të Bashkëpunimit Ndër
Vendor, mbështetjen e propozimeve për ndryshime ligjore në nivel qëndror dhe lokal, krijimin e burimeve njerëzore
të cilët do të ngrejnë kapacitetet për nxitjen e Bashkëpunimit Ndër Vendor në Shqipëri.

Shoqëria civile firmos paktin e brendshëm për
bashkëpunim drejt barazisë gjinore në Shqipëri
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, Unioni i Gazetarëve dhe OJF-të që punojnë për
barazinë gjinore nënshkruajnë Kuadrin e Bashkëpunimit me mbështetjen e OKB-së
Tiranë, 25 Mars 2011 - U nënshkrua në Tiranë Kuadri i Bashkëpunimit midis Unionit të Gazetarëve dhe 15 OJFve që punojnë për barazinë gjinorë në Shqipëri. Ky proces u mbështet dhe u lehtësua nga Entiteti i Kombeve të
Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave, UN Women.
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Lajmi
Panairi në Sarajevë
Prezantohen praktikat më të mira
Në datat 10-11 Mars në Sarajevë u organizua
Panari NEXPO 2011, i cili mblodhi së bashku 15
shtete të Europës Juglindore, anëtare të NALAS
(Rrjeti i Shoqatave të Europës Jug Lindore), që
përfaqësoheshin respektivisht nga Shoqatat e
njësive vendore pjesëmarrëse si dhe bashkive
dhe komunave përkatëse të këtyre shteteve.
Qëllimi i këtij panairi, ishte prezantimi praktikave
më të mira të të gjithë pjesëmarrësve të ftuar në
këtë organizim, ku përveç bashkive/komunave
dhe shoqatave që ata përfaqësoheshin kishte
dhe organizata të ndryshme jo qeveritare,
donatorë, agjenci turistike, etj.
Shqipëria u përfaqësua në këtë event nga
Shoqata e Bashkive dhe Komunave të Shqipërisë,
Nga DLDP Swiss Cooperation, si dhe nga
kryetarë dhe staf ekzekutiv prej bashkive dhe
komunave, kryesisht të qarkut Shkodër Lezhë, të
cilët ishin të ftuar në aktivitete të ndryshme që u
organizuan gjatë dy ditëve të panairit.
Sipas informacioneve të pjesëmarrësve, ky
panair ishte një mundësi e mirë bashkëpunimi
dhe shkëmbimi eksperience mes pjesëmarrësve
të ftuar. Ai promovoi praktikat më të mira të
bashkive/komunave përfaqësuese si dhe të
shoqatave të tyre, duke rritur njohjen e imazhit
të tyre edhe jashtë kufijve territorial të shtetit
që përfaqësonin. Panairi shërbeu gjithashtu në
vendosjen e kontakteve të reja dhe ruajtjen e
atyre ekzistuese mes bashkive/komunave, OJFtë e ndyshme si dhe donatorë të cilët veprojnë
në nivel lokal, pjesëmarrës në këtë event;
Në këtë panair merrnin pjesë rreth 200
kryetarë nga shtetet e Evropës Jug Lindore,
të cilat shfrytëzuan NEXPO 2011 për të
diskutuar mbi sfidat e përbashkëta që ata
kanë në vendimmarrjen lokale, prezantimin e
qëndrimeve inovative dhe bashkëpunimit mes
NJQV-ve të rajonit;
Në përfundim te panairit, kryetarët e pranishëm
nënshkruan së bashku Deklaratën e Përbashkët.
Kjo Deklaratë i drejtohet Bashkimit Evropian,
Parlamentit Evropian, Këshillit të Evropës,
qeverive kombëtare në Europën JugLindore,
Shoqatave të autoriteteve vendore dhe
rekomandon një rol të fortë të qeverisë vendore
dhe shoqatave të tyre në procesin e integrimit
evropian, në përdorimin e fondeve IPA si dhe
mekanizmave të tjerë financiarë;

Deklaratë

Nënshkuar në NEXPO –NALAS: Panairi
Ndërkombëtar i Bashkive
E Ardhmja e Qeverisjeve Vendore:
Qeverisje e Mirë, Përfshirje Sociale dhe Integrimi
Evropian
Vendet dhe njerëzit e Evropës Jug-Lindore kanë nevojë të
zënë shumë shpejt vendin e duhur te tyre në Bashkimin
Evropian. Kjo do të shënojë një tjetër hap drejt unifikimit
të kontinentit tonë dhe do të fuqizojë qëllimin tonë të
përbashkët për paqe, qëndrueshmëri dhe prosperitet.
Nëse prospektiva e anëtarësimit në BE është të mbetet e
besueshme dhe tërheqëse për qytetarët tonë:

Ne, kryetarët dhe përfaqësuesit
e zgjedhur të qeverive vendore
dhe rajonale të Evropës JugLindore, të takuar së bashku
në Sarajevë me rastin e NEXPO
Panairi Ndërkombëtar i Bashkive
i organizuar nga NALAS, ramë
dakord me Deklaratën:
BE-ja duhet të përcaktojë një afat kohor të qartë, realist dhe
objektiv të udhërrëfyesit për çdo shtet, duke marrë parasysh
gjendjen e saj, dhe mbi bazën që hapat e nevojshme të
merren në kohën e duhur për plotësimin e kritereve për
anëtarësim.
Misioni ynë i përbashkët evropian vendos përgjegjësitë
e mëdha mbi të gjithë ne - Bashkimi Evropian dhe shtetet
anëtare të tij, qeveritë qendrore dhe vendore të rajonit tonë
dhe qytetarëve dhe partnerëve tanë.
Thirrja jonë për Bashkimin Evropian-përfshin qeverisjet
vendore!
Megjithatë, për momentin na duket se institucionet e BE-së
janë duke nën-vlerësuar rolin thelbësor të qeverive vendore
të rajonit në përgatitjen për integrimin në BE. Për shembull,
komunikimi kohëve të fundit të Komisionit Evropian,
“Strategjia e Zgjerimit dhe Sfidat Kryesore 2010-2011”, zor
se përmendet pushteti vendor, ndërkohë që me të drejtë
thekson rolin e shoqërisë civile dhe organizatave lokale të
bazuara në komunitet.
Vijon në faqen 4
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Deklaratë

Nënshkuar në NEXPO –NALAS: Panairi Ndërkombëtar i Bashkive
Ne prandaj, i bëjmë thirrje
institucioneve të BE-së:
Të përfshijnë dimensionin e
qeverisjes vendore në planifikimin
e tij operacional dhe strategjik për
zgjerimin e BE-së.
Të përfshijnë qeverisjet vendore,
vecanërisht nëpërmjet shoqatave
kombëtare dhe rrjetit të tyre të
NALAS-it, në konsultimet dhe
dialogun përkatës.
Për të siguruar që programet
përkatëse të pranimit të lidhura me
financimin janë në dispozicion për
të ndihmuar qeverinë vendore të
përgatitet për hyrje dhe për të arritur
zhvillimin me cilësi të lartë .
Ne i kërkojmë Komitetit të Rajoneve
të përmirësojë bashkërendimin e
punës së tij me rajonin tonë dhe për
të përfshirë NALAS-in si vëzhgues
për të ndihmuar në identifikimin e
çështjeve të përbashkëta dhe për të
nxitur ndër-mësimin.
Propozimi ynë për paraanëtarësimin në BE
Shoqatat tona të qeverive vendore,
duke përfshirë NALAS-in, duhet të
përfshihen nga fillimi në negociatat
për konsultimet për vendosjen e
prioriteteve.
Instrumentet duhet të përfshijnë
prioritetet specifike të qeverisjes
vendore dhe duhet të sigurojnë që
dimensioni i qeverisjes vendore e
prioriteteve të tjera të gjerë është
identifikuar në mënyrë të qartë.
Një pjesë e konsiderueshme e
financimit të para-anëtarësimit

duhet të jetë i dedikuar për qeveritë
lokale, në konsultim me qeveritë
qendrore, për t’u mundësuar atyre të
përgatiten siç duhet për anëtarësim
në BE.
Për këtë qëllim, duhet të ketë
programe të veçanta ose linja
buxheti për qeveritë vendore dhe
rajonale.
Drejt Pranimit në BE-sfidat e
qeverive vendore
Për ne, çështjet e qeverisjes së
mirë dhe integrimit në BE janë të
ndërthurura – ato janë të dy anët
e së njëjtës medalje. Ne përballemi
me të paktën katër sfidat kryesore
në përgatitjen për anëtarësimin në
BE:
Një proporcion shumë i madh i
ligjeve dhe rregullave të BE-së
duhet të zbatohet nga pushtetet
vendore, ose të ketë një ndikim të
drejtpërdrejtë në to.
Si qeveritë më të afërta me qytetarët,
ne kemi nevojë për të ndërtuar një
“Dimension Evropian” për punën
tonë.
Strategjitë tona vendore kanë
nevojë të planifikohen më mirë,
të fokusohen në pjesëmarrjen
e qytetarëve dhe të bëjnë të
mundur përdorimin më të mirë të
programeve territoriale të financimit
(IPA, fondet strukturore etj)
Risia, përfshirja dhe qeverisja e
mirë.
Qëllimi i qeverive vendore është
të sigurojë shërbime në interes

të të gjithëve, kërkon mësim të
vazhdueshëm,
novacion
dhe
përmirësim nga ana e qeverisjes
vendore.
Për këtë qëllim, ne theksojmë
edhe një herë rëndësinë e Kartës
Evropiane të Qeversisjes Vendore,e
cila vendos parimet thelbësore të
qeverisjes vendore, megjithëse
shumë prej tyre nuk arrijnë ta
zbatojnë plotësisht atë.
Në këtë kontekst, ne theksojmë
rëndësinë e Kongresit të Autoriteteve
Lokale dhe Rajonale, si dhe nevojën
për të inkurajuar dhe për të ruajtur
pjesëmarrjen e të gjithë anëtarëve
të saj.
Binjakëzimi dhe partneriteti për
paqe dhe zhvillim
Ne, i kërkojmë CEMR, NALAS-it
dhe shoqatave tona kombëtare
për inkurajim dhe mbështetjen e
pjesëmarrjes nga pushtetet vendore
të rajonit tonë në këto forma të
ndryshme të binjakëzimit dhe
bashkëpunimit trans-kombëtar, në
përputhje me prioritetet e tyre.
Ne gjithashtu i bëjmë thirrje
Bashkimit Evropian për të ruajtur
dhe zgjeruar përkrahjen e saj
për modalitetet e ndryshme të
binjakëzimit pushtetit lokal dhe
partneriteteve ndërkombëtare të
përshtatur sipas nevojave moderne
dhe rrethanave, për periudhën
post-2013.

Përfundim
Ne falënderojmë NALAS, së bashku me Kryetarin e Bashkisë Sarajevë, Këshillin Evropës dhe të gjithë
partnerët, për organizmin në kohë të kësaj konference të rëndësishme.
Ne ftojmë Komisionin Evropian, Parlamentin Evropian dhe Komitetin e Rajoneve të Këshillit të Evropës
së bashku me organizatat dhe shoqatat ndërkombëtare të japin një konsideratë pozitive për këtë
deklaratë dhe të sigurojnë vazhdimësinë e duhur.
Ne ftojmë, NALAS, CEMR dhe shoqatat e tyre kombëtare të qeverive rajonale dhe vendore të
shpërndajnë këtë Deklaratë, të mbështesin dhe të përkrahin konkluzionet e saj.
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Intervistë e kryetarit të Bashkisë Kamëz, z.
Xhelal Mziu,dhënë për “Gazeta e Bashkive”
Investimet në 4 vite- 10 herë më të larta se në 1998-2006

-Z. Mziu, cilat janë sukseset dhe arritjet që do të rreshtonit gjatë 4 viteve të mandatit tuaj?
Katër vjet më parë, kur unë mora mandatin për të kryesuar Bashkinë Kamëz, në pozicionin e kryetarit të saj, komuniteti i
Kamzës më dha besimin, përgjegjësinë dhe mbështetjen e tij për të drejtuar, organizuar dhe menaxhuar këtë institucion.
Kamza gjatë këtyre viteve është përballur me sfida të mëdha e të shumta në të gjitha drejtimet: institucionale,
infrastrukturore, financiare, ekonomike, ligjore, urbane, arsimore, shëndetësore, të rendit, kulturore, sportive, mjedisore
etj. 4 vjet më parë, institucioni i bashkisë paraqitej me një mjedis e strukturë tepër të papërshtatshme për të marrë
përsipër e realizuar detyrat bashkëkohore funksionale, për shërbime administrative në favor të qytetarëve dhe për
të sjellë ndryshimet e nevojshme, për shndërrimin e Kamzës në një mjedis me pamje urbane dhe civile. Shifrat e
buxhetit dhe të ardhurat e vetë bashkisë në këto 4 vite janë të pakrahasueshme në raport me periudhat e mëparshme.
Vetëm buxheti dhe të ardhurat e realizuara në vitin 2010 janë të barabarta me buxhetin dhe të ardhurat e realizuara
9 vite të marra së bashku, pra 1998 – 2006. Në shifra, investimet e bashkisë në këto 4 vite janë 10 herë më të larta se
investimet e tetë viteve 1998 – 2006, të marra së bashku.
Për rrjedhojë, vetëm asfaltim rrugësh u realizuan në Katër vitet që kaluan, vendosën shinat
një gjatësi prej 60 km, pa llogaritur kilometra të tëra
kryesore të ecjes në rrugën e urbanizimit
hapje të hapësirave publike, dhjetëra përmirësime e
rikonstruksione në institucione, ndërtim shkollash e dhe qytetërimit të Kamzës, integrimit
kopshte të reja, komisariati i policisë, pallati i kulturës, të saj në rajonin e Tiranës së madhe
stadiumi, kompleksi skulpturor në qendër të qytetit,
emblema e bashkisë etj., që janë jo vetëm objekte të dhe bashkëpunimeve ndërkombëtare
reja, por vlerësohen në parametrat më bashkëkohorë. evropiane e botërore.
Duke ecur me vendosmëri në këtë rrugë, Bashkia Kamëz
ka njohur bashkëpunime të fuqishme me KE dhe OSBE, Bankën Botërore, IPA, KfW, binjakëzimet më qytetet Maçerata
(Itali), Jena (Gjermani), Kemalpasha (Turqi) dhe bashkëpunimet e korrespondencat me komuna e bashki shqiptare
dhe rajonale dhe me dhjetëra qytete të Evropës dhe të botës. Kjo ka bërë që Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe
mjaft institucione e shoqata të shoqërisë civile ta përfshijnë këtë bashki në shumë veprimtari, seminare, takime,
panaire, brenda e jashtë vendit, si një shembull e model të përparuar zhvillimi, ndër praktikat më të mira të qeverisjes
vendore të zbatuara në Shqipëri. Një progres i vërtetë reformues, që e ktheu institucionin jo vetëm në normalitet,
por në standardet e kohës. Këtu kam parasysh një institucion, ku administrata, shërbimet, informacioni, legalizimet,
publikimet, adresat, pajisja me certifikata, karta identiteti e pasaporta biometrike etj. janë tërësisht të kompjuterizuara
dhe ku qytetarët marrin këto shërbime jo më nga “dritaret prapa hekurave”, por në një qendër me sportele dhe mjedise
komode, në qendrën më të madhe në Shqipëri e rajonin tonë, “One Stop Shop”, i ngritur pranë bashkisë.
-Cilat janë sfidat me të cilat do të përballet bashkia juaj gjatë viteve në vijim?
Një sërë projektesh madhore do të fillojnë zbatimin e tyre qysh në fillim të vitit 2011, për të cilat janë nënshkruar edhe
marrëveshjet me qeverinë dhe institucionet financiare ndërkombëtare, siç është ndërtimi i ujësjellës-kanalizimeve për
të gjithë Kamzën për furnizim 24 orësh me ujë të pijshëm me KfW gjermane, projekti për menaxhimin e plotë të mbetjeve
urbane me fondet e IPA-s (KE), që përfshin plotësimin me kosha të të gjithë pikave të grumbullimit të mbetjeve urbane,
pajisjen me makineri dhe riorganizimin e plotë të ndërmarrjes së pastrim gjelbërimit, projekti për ngritjen qendrës më
të madhe rajonale për formim profesional shumë funksionale me orientim nga tregu i brendshëm dhe i jashtëm etj.
Në fushën urbanizimit të qytetit, do të zbatohet Plani Urban i Rregullimit të Qytetit të Kamzës. Me ngritjen e shkollave
të reja, pallatit të kulturës, për të cilin do të sigurohen të gjitha pajisjet e nevojshme, pallatit të sportit dhe fushave
sportive në shkolla e lagje, jeta e rinisë dhe veçanërisht ajo kulturore sportive do të gjallërohet dhe do të lartësohet
në nivele të pakrahasueshme më parë. Gjithashtu, do të vazhdohet me zgjerime të mëtejshme ndërkombëtare, duke
fuqizuar prezantimin e bashkisë me arritjet dhe objektivat e saj në planin kombëtar e ndërkombëtar.
-Në rast se ju do të rizgjidheshit, mesazhi juaj do të ishte...
Ashtu si në mandatin e parë do të justifikoj besimin e zgjedhësve, duke garantuar transparencë të plotë në çdo aspekt
të veprimtarisë time si dhe të bashkisë në tërësi.
Së bashku do të bëjmë realitet projektet madhore për ta bërë Kamzën një qytet të standardeve evropiane.
Ju faleminderit!
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ShBSh-Instituti De-Gasperi sukses në Bashkinë Kamëz
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë
(SHBSH), në bashkëpunim me
Institutin e Kërkimeve Politike
“De-Gasperi”, është në vazhdim të
zbatimit të projektit të financuar
nga AMSHC, në bashkinë Kamëz.
Projekti synon rritjen e ndikimit

Në një takim të organizuar nga
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë
dhe Instituti i Kërkimeve Politike
De-Gasperi, si pjesë e projektit,
me grupet të shoqërisë civile dhe
stafit të bashkisë Kamëz dhe me
pjesëmarrjen e vetë titullarit të

sistemit të detyrimeve të mbartura
për biznesin dhe familjarët në
pamundësi si pjesë e paketës
së amnistisë fiskale, sistemi i
shërbimeve të gjëndjes civile, i
adresarit të plotë të emërtimit
të rrugëve dhe objekteve socialekonomike;
i
hapjes së degëve
të reja profesionale
dhe ndërtimit të
qendrës
më
të
madhe profesionale
rajonale në vend.
Slogani ynë është
“Me qytetarin për
qytetarin”,
thotë
kryetari i bashkisë z.
Xhelal Mziu.

Projekti SHBSH, së bashku me IKP De-Gasperi është
përqëndruar në Bashkinë Kamëz pasi ajo është një
bashki e re, dhe kërkon ndërtimin e një dialogu të
dyanshëm, për të ofruar shërbime të gjithanshme dhe
me standarde për qytetarin, ajo e ka të nevojshme që
të tërheqë mendimin e qytetarit në të gjitha shërbimet,
veçanërisht në fushën e shërbimeve jetike, siç janë
tregu i mallrave, energjia, uji, mjedisi, transporti etj.
të shoqërisë civile dhe grupeve
të tjera të interesit në proceset e
hartimit, konsultimit, miratimit,
zbatimit dhe monitorimit të
politikave publike në këtë bashki.
Tashmë në këtë njësi vendore
është strukturuar rrjeti i shoqërisë
civile që çdo ditë e më tepër rrit
kapacitetet e veta për t’u bërë
aktor dhe faktor i jetës së tyre
komunitare. Projekti ka realizuar
një sërë aktivitetesh
dhe ka
ndikuar në rritjen e shkallës
së informimit të grupeve të
shoqërisë civile si dhe aktorëve
publik dhe privat të përfshirë apo
të interesuar në këtë proces, në
konsolidimin e përpjekjeve të
institucioneve publike vendore
për të përmirësuar klimën e
bashkëpunimit me shoqërinë civile
në përgjithësi, në përmirësimin e
dialogut midis organizatave të
shoqërisë civile ,institucioneve
lokale dhe organeve të pushtetit
në nivel vendor si edhe konsolidim
i partneriteteve me sektorin privat
apo dhe me grupet e tjera te
interesit.
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bashkisë,
nga
shoqëria
civile
u
kërkua
dhe
sugjerua që në
bashki të ngrihej
edhe një sportel si
Zyrë për Mbrojtjen
e Konsumatorëve.
Premtimi
u bë
realitet dhe në
23.03.2011
në
mjediset e Bashkisë
Kamëz, u hap kjo
zyrë, në një nga sportelet e Qendrës
së shërbimeve One-Stop-Shop, duke
ndërtuar marrëdhënie të ndërsjellta,
të hapura e transparente, midis
bashkisë Kamëz dhe konsumatorit.
Ky bashkëpunim me qytetarin
është vendosur tashmë në
themelin e politikës së bashkisë
Kamëz, për të sotmen dhe për
të ardhmen e pushtetit lokal në
Shqipëri, po merr jetë e fuqizohet
nga dita në ditë në këtë bashki,
duke filluar që nga hartimi, miratimi
dhe zbatimi i buxhetit, përcaktimi i
prioriteteve investuese, rishikimi i

Ndryshimet që kanë
ndodhur në Kamëz
gjatë katër viteve
të fundit,nuk kanë
njësi matëse që të

bëjnë krahasimin, madje arritjet
bëhen edhe më të dukshme kur
hedhim sytë pas në dekadat në
të shkuarën. Kjo ka ardhur sepse
programi qeverisjes lokale i
këtyre viteve të fundit dhe ai që
do të realizohet në vazhdim, ka
përfshirë objektivat më madhore,
për ta bërë Kamzën një qytet ku
qytetarët dhe veçanërisht brezi i ri
të realizojnë interesat dhe kërkesat
e tyre themelore për punë e jetesë
bashkëkohore.
Kadri Gega
Menaxher i projektit
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Mbyllet Advokimi dhe Lobimi
Ekspertët: Strategjia Kombëtare e Mbetjeve:
Ja rekomandimet tona
Në përmbyllje të fushatës së Advokim Lobimit, e cila u realizua me
pjesëmarrjen e disa bashkive dhe komunave u hartua një draft me
rekomandime dhe konkluzione, si fryt i konsultimeve të bëra në
tavolinat e rrumbullakëta gjatë periudhës Janar – Shkurt 2011.

Ja rekomandimet tona
1. Harmonizimi i “Strategjisë Kombëtare të Mbetjeve”, me strategjitë e tjera sektoriale dhe ndërsektoriale si dhe integrimi i saj në strategjinë aktuale të proceseve të tjera reformuese, ku një rol të
veçantë gjen strategjia e rajonalizimit të vendit, apo strategjitë për zbutjen e varfërisë, etj.
2. Përafrimi më i shkallëzuar i Strategjisë Kombëtare me direktivën kuadër të BE-së së Mbetjeve duke
konsideruar se kjo direktivë është e re për vetë Evropën, të shikohet mundësia e përafrimit të saj në
një masë të zbutur.
3. Përcaktimi i një roli më të qartë të secilit institucion qëndror apo lokal në zbatimin e Strategjisë.
Të përcaktohet roli më i qartë i Këshillit të Qarkut, në koordinimin e NJQV-ve në sipërmarrjet për
mbetjet, përcaktimin e fushave rajonale tranzitore, si dhe në lehtësimin e barrës njerëzore dhe
teknike.
4. Përpilimi i një modeli kombëtar për hartimin e Planeve Lokale të Mbetjeve, të cilat të harmonizuar
në metodologji do të lehtësonin kohën e përgatitjes së tyre nga vetë NJQV-të.
5. Duke e vlerësuar si shumë të rëndësishme dhe kritike në aspektin financiar dhe infrastrukturor,
ndarja e mbetjeve të mund të konsiderohet, por së pari me dy rryma, pra në dy kosha e kështu me
radhë. Duke besuar se nëse mundet të arrihet një ndarje në dy kosha, atëhere një fazë e dytë në
ndarje në 3 apo katër, do të qe më e lehtë, e besueshme dhe financiarisht e mundshme.
6. Ashtu si çdo strategji tjetër dhe kjo strategji mund të parashikojë mbrojtjen e shtresave në nevojë
të cilat nuk mund ta përballojnë tarifën. Kjo është padyshim e lidhur me fuqizimin e sektorit dhe
veçanërisht Entit Rregullator.
7. Fuqizimi i rolit të Këshillit të i Qarkut, i cili mund dhe duhet të luajë një rol më aktiv në ndihmë të
pushtetit vendor, sidomos në organizimin, koordinimin dhe asistencën teknike.
8. Ngritja e fondit të mjedisit si një mekanizëm efikas në lehtësimin e barrës fiskale për pushtetin
vendor. Ky fond mund të adresojë në mënyrë imediate, çështjen e mbylljes së pikave jo sanitare të
mbetjeve, pastrimin e trupave ujorë dhe hapësirave publike nga ngarkesa e madhe me mbetje. Ai
mund të shërbejë edhe si një mundësi bashkërendimi me specialistët apo OJF-të në përgatitjen e
planeve të menaxhimit dhe edukimit të qytetarëve.
9. Ngritja e një sistemi kombëtar të standardizimit i cili do të mundësonte jo vetëm një kuptim më të
qartë të prodhimit, por do të mund të bënte të mundur futjen e indikatorëve të tjerë të matjes së
llojeve të mbetjeve, sasisë së tyre dhe elementëve të tjerë të domosdoshëm në hartimin e politikave.
10. Ngritja e Entit Rregullator,i cili do të lehtësonte një vendosje të mirë kontrolluar të tarifës së mbetjeve.
Kjo detyrë mund t’i atashohet dhe Entit Rregullator të Ujit, i cili ka tashmë njohurinë dhe metodikat
për ndërmarrjen e këtyre proceseve.
11. Vendosja e masave “tërheqëse” për biznesin, do të mundësonte një reduktim më të lartë të mbetjeve
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dhe rritjen e shkallës së riciklimit.
12. Pamundësia e buxheteve aktuale të NJQV-ve për t’iu përgjigjur kërkesave që adreson strategjia, jo
vetëm për menaxhimin e mbetjeve të ngurta, por edhe ato të rrezikshme e të tjera.
13. Subvencionimi i NJQV-vë,nga qeveria qëndrore dhe nga donatorë të ndryshëm për përballimin e
kostove të larta të realizimit të impianteve të cilat do të trajtojnë mbetjet.
14. Sanksionimi shprehimisht me ligj, për të mundësuar një angazhim më të qartë për NJQV-të, në
përcaktimin përfundimtar të fushave rajonale dhe lokale.
15. Ndërrmarrja e një procesi aktiv diskutimi dhe ndërgjegjësimi në adresimin e problematikës për
caktimin e fushave të mbetjeve për ta bërë këtë angazhim sa më tërheqës nga ana ekonomike.
16. Vendosja e objektivave të diferencuar për fondet e alokuar nga pushtetit qëndror për bashkitë/
komunat e mëdha dhe të vogla në lidhje me riciklimin dhe kompostimin, pra minimizimin e
mbetjeve.
17. Stimulimi i formave të bashkëpunimit të Partneritetit Publik - Privat, mes pushtetit qëndror dhe atij
vendor që subjektet private që bëjnë riciklimin e mbeturinave në vend, të subvencionohen nga shteti.
18. Krijimi i tregjeve rajonal për riciklimin dhe ndërtimin e stacioneve rajonale të transferimit,si hap i parë që
duhet të ndiqet nga institucionet qëndrore , që të vazhdohet me vendosjen e kontenierëve të veçuar.
19. Bërja e studimeve të fizibilitetit për përcaktimin e vend-depozitimeve brenda një rajoni të caktuar.
20. Ngritja e forumeve kombëtare të diskutimit dhe bashkëpunimit si dhe e një rrjeti të shkëmbimit dhe
rritjes së njohurive. Shoqatat e Bashkive dhe Komunave, luajnë një rol të rëndësishëm në sigurimin
e një platforme diskutimi në lehtësimin e kësaj nisme shumë të rëndësishme.
Këto ishin disa prej rekomandimeve të përbashkëta të dy specialistëve të sipër përmendur të ndërrmara
gjatë këtij procesi.

Shoqëria civile firmos paktin e brendshëm për
bashkëpunim drejt barazisë gjinore në Shqipëri
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë,
Unioni i Gazetarëve dhe OJFtë që punojnë për barazinë
gjinore nënshkruajnë Kuadrin e
Bashkëpunimit me mbështetjen e
OKB-së
Në përshëndetjen e saj, znj. Zineb
Touimi-Benjelloun, Përfaqësuese
e Përhershme e OKB-së në
Shqipëri theksoi se “Kjo tryezë
e rrumbullakët dhe nëshkrimi
i Kuadrit të Bashkëpunimit
midis Unionit të Gazetarëve dhe
shoqërisë civile është një nismë e
parë që i hap rrugë zbatimit të një
programi ambicioz të OKB-së për
5 vitet e ardhshme që parashikon
një fokus të veçantë në forcimin
e
mbikëqyrjes
qytetare,
shoqërisë civile dhe medias për
të rritur përgjegjshmërinë e
institucioneve dhe forcimin e
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angazhimeve rreth arritjes së
barazisë gjinore”
“Kjo është një nismë që vjen në
kohën e duhur si një nevojë për të
ndërtuar një partneritet më të mirë
brenda shoqërisë civile për t’i dhënë
grave më shumë zë dhe vizibilitet”
tha znj. Heba El Kholy, E ngarkuar në
detyrë, UN Women në Shqipëri. “Të
dhënat në shkallë globale tregojnë
se investimi për rritjen e pjesëmarrjes
së gruas në politikë kthehet në
përfitim për të gjithë shoqërinë, jo
vetëm për gratë.”
Nga ana e tij, z. Aleksandër Çipa,
kryetar i Unionit të Gazetarëve
e konsideroi këtë nismë si një
“akt reagues” të komunitetit të
gazetarëve ndaj ngadalsisë me të
cilën po ndodh zgjimi i ndërgjegjes
shoqërore ndaj përfaqësimit të

Vijon nga faqja 2

drejtë të gruas. “Unë jam i sigurt
se debati pasues do të jetë pjesë e
pastër reflektive e një ndërgjegjjeje
në lëvizje, e një ndërgjegjjeje realisht
të shqetësuar për përmirësimin dhe
ndryshimin e realitetit të ndenjur
dhe cinikisht të premtuar “ - tha z.
Çipa.
Unioni i Gazetarëve është organizata
më e madhe e gazetarëve në vend
dhe numëron rreth 850 anëtarë.
57% e anëtarëve të Unionit janë
gazetare.
Kuadri i Bashkëpunimit, i cili hyn në
fuqi sot është subjekt rinovimi në
çdo kohë që palët do ta shohin të
arsyeshme. Kuadri mbetet e hapur
për nënshkrim për të gjitha OJF-të
dhe gazetarët që do të shprehin
vullnetin për t’iu bashkuar këtij
Kuadri Bashkëpunimi.
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Programi i USAID-it për Qeverisjen Vendore në Shqipëri
Organizon Konferencën e Fundit Kombëtare
Tiranë 23 mars 2011
Programi i USAID-it për Qeverisjen
Vendore në Shqipëri (LGPA)
organizoi një konferencë kombëtare
me pjesëmarrjen e përfaqësuesve
të njësive të qeverisjes vendore,
Organizatave jo-qeveritare dhe
sektorit privat për të prezantuar dhe
diskutuar praktikat më të mira dhe
veprimtari e projekte specifike që
rezultuan të suksesshme në bashkitë
pilot dhe që mund të zbatohen
edhe në bashkitë e tjera të vendit.
Në ceremoninë e hapjes së kësaj
konference morën fjalën Presidenti
i Shqipërisë, Bamir Topi, Zv. Ministri
i Brendshëm, Ferdinand Poni si dhe e Ngarkuara me Punë e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara, Deborah Jones.
Që prej vitit 2007, Programi i USAID-it për Qeverisjen Vendore në Shqipëri ka punuar me dhjetë bashki në një sërë
veprimtarish që synojnë të nxisin zhvillimin e ekonomisë vendore, të përmirësojnë qeverisjen dhe të forcojnë
pjesëmarrjen e shoqërisë civile dhe sektorit privat në zhvillimin vendor. Projekti realizoi ngritjen e sistemit të
kompjuterizuar për administrimin e taksave vendore në 10 bashkitë partnere,
mundësoi fillimin e huamarrjes vendore për tetë bashki për financimin e
projekteve të mëdha infrastrukturore, ndihmoi bashkitë të regjistronin dhe
të administrojnë rreth 3,300 prona vendore, si dhe ndihmoi në hartimin e
planeve të plota territoriale për Bashkinë e Kukësit dhe Bashkinë e FushëKrujës. Me anë të këtyre veprimtarive, njësitë e pushtetit vendor mund të
përmirësojnë shërbimet që iu ofrojnë qytetarëve si dhe të jenë më të gatshëm
për t’i përgjigjur nevojave të tyre.
Në fjalën e saj përshëndetëse në ceremoninë e hapjes së konferencës, e
Ngarkuara me Punë e Ambasadës së SHBA-së, Deborah Jones, theksoi
mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për vazhdimin e procesit të decentralizimit në Shqipëri si dhe nevojën e njësive
të qeverisjes vendore për të vazhduar reformat dhe për të përmirësuar administrimin e burimeve, ofrimin e shërbimeve
për qytetarët si dhe mbrojtjen me efektivitet të interesave të komuniteteve të tyre.
Në këtë konferencë dhe në seancat e saj të diskutimeve morën pjesë kryetarët e bashkive partnere të programit të
USAID-it si dhe përfaqësues nga organizatat jo-qeveritare dhe sektori privat, të cilët kanë qenë pjesë e partneritetit
publik-privat nën drejtimin e USAID-it. Që prej vitit 2007, Programi i USAID-it për Qeverisjen Vendore në Shqipëri
(LGPA) po punon me 10 bashki në të gjithë Shqipërinë me qëllim mbështetjen e zhvillimit të ekonomisë vendore,
përmirësimin e qeverisjes dhe forcimin e pjesëmarrjes së shoqërisë civile dhe sektorit privat në zhvillimin vendor.
Bashkitë partnere të Programit LGPA janë: Elbasani, Fieri, Fushë-Kruja, Gramshi, Korça, Kukësi, Lezha, Librazhdi,
Pogradeci dhe Shkodër.
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Në një konferencë kombëtare
Praktikat më të mira nga Shkodra deri në Lezhë
Ambasadorja e Zvicrës: “Duhet të promovojmë praktikat më të mira dhe eksperiencat e
arritura deri më sot në Shqipëri”
Zyra e bashkëpunimit Zvicerian
dhe Ministria e Brendshme
mblodhën së bashku aktorët kyç
në procesin e decentralizimit
dhe qeverisjes vendore, për
ndarjen e praktikave më të mira,
mësimet dhe eksperiencat e tyre
në këtë fushë. Përfaqësuesit e
bashkive dhe komunave ishin
të pranishëm në këtë tryezë, ku
u diskutuan metoda të reja mbi
planifikimin strategjik, menaxhimin
financiar dhe informimin publik.
Veprimtaria u zhvillua në kuadër të
mbështetjes së Zvicrës për procesin
e decentralizimit dhe fuqizimit të
njësive vendore në Shqipëri.
Të ftuar special në këtë konferencë
duke
përfshirë
Ambasadorin
zvicerian Znj. Yvana Enzler, zv.
Ministrin e Brendshëm Z. Ferdinand
Poni dhe Drejtori i Bashkëpunimit

Zvicerian për Shqipërinë , Z. Daniel
Zust.
Merrni pjesë gjithashtu dhe
përfaqësuesit e komunave dhe
bashkive, donatorë ndërkombëtarë,
ekspertë vendor dhe organizata të
shoqërisë civile.
Konferenca u organizua në Hotel
Tirana Internacional si një tavolinë
e rrumbullakët dhe me diskutime të
hapura.
”Kur duhet të mundësojmë një
qeverisje vendore më funksionale,
është e nevojshme të mësojmë
nga praktikat dhe eksperiencat e
të tjerëve”, - u shpreh Ambasadorja
Zviceriane Znj. Yvana Enzler.
“Disa praktika të mira në
decentralizim mund t’i gjejmë
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nga shtete të tjera, por ajo që
është më e rëndësishme dhe ajo
që duhet të promovojmë janë
gjithashtu praktikat më të mira dhe
eksperiencat e arritura deri më sot në
Shqipëri”. Ambasadorja Enzler tha se,
me qëllim që të vazhdojë progresin
drejt demokracisë, për Shqipërinë
është shumë e rëndësishme të ketë
decentralizim dhe të fuqizojë njësitë
e qeverisjes vendore si bashkitë dhe
komunat.
Në fjalën e tij Zv. Ministri i Punëve

komunat.
Aktiviteti
përbënte
një platformë të rëndësishme
shkëmbimi për pjesëmarrësit të
ardhur nga rajone të ndryshme mbi
një numër të sukseshëm praktikash

Znj. Yvana Enzler, Ambasadorja Zviceriane u
shpreh se:
”Kur duhet të mundësojmë një qeverisje vendore më
funksionale, është e nevojshme të mësojmë nga praktikat dhe eksperiencat e të tjerëve. Disa praktika të mira
në decentralizim mund t’i gjejmë nga shtete të tjera, por
ajo që është më e rëndësishme dhe ajo që duhet të promovojmë janë gjithashtu praktikat më të mira dhe eksperiencat e arritura deri më sot në Shqipëri”. Ambasadorja Enzler tha se, me qëllim që të vazhdojë progresin
drejt demokracisë, për Shqipërinë është shumë e rëndësishme të ketë decentralizim dhe të fuqizojë njësitë e
qeverisjes vendore si bashkitë dhe komunat”.
të Brendshme Z.Ferdinand Poni,
përmendi hapat e ndërmarra
nga qeveria për të siguruar një
decentralizim më të shpejtë. Ai
gjithashtu theksoi rëndësinë e
praktikave të suksesshme të vendit
për një process të mëtjeshëm të
decentralizimit.
Në vijim të diskutimeve dhe
prezantimeve,
pjesëmarrësit
u
njohën me një set botimesh të
projektit që shërbyen si një mjet
menaxhimi për bashkitë dhe

të mira në Shqipëri.
Zvicra po financon Decentralizimin
dhhe Programin për Zhvillim Vendor
që po zbatohet në Shkodër dhe Lezhë
nga Intercooperation. Programi ka
si qëllim zgjerimin e impaktit në
nivel kombëtar duke sjellë cështjet
kyce të decentralizimit në debate
kombëtare. Zyra e Bashkëpunimit
Zvicerian në Shipëri ka si prioritet
mbështetjen e decentralizimit dhe
proceset e zhvillimit rajonal për
periudhën 2010-2013.
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LIGJE

Çfarë të reja legjislative sjellin muajt Janar-Shkurt 2011
Këto janë disa prej vendimeve të publikuara në faqen zyrtare të Këshillit të Ministarve, të cilët prekin
pushtetin vendor, gjatë muajve Janar – Shkurt 2011.
•

Vendim për “ Miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Menaxhimin e Zhurmave në Mjedis”.
Ky vendim është mbështetur në ligjin “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, dhe hyn në fuqi pas botimit
në Fletoren Zyrtare.

•

Vendim për “ Shpërblimin e Pronarëve dhe për Sipërfaqet Takuese të pasurive të Paluajtshme, Pronë Private,
që Preken nga Ndërtimet Informale”, i cili është bazuar në Ligjin nr. nr.9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin,
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar.
Në bazë të këtij vendimi:
Bëhet shpërblimi i pronarëve për sipërfaqet takuese të pasurive të paluajtshme, pronë private, të zëna nga ndërtimet
informale në qarqet e Tiranës, të Gjirokastrës, të Lezhës, të Elbasanit, të Korçës, të Durrësit të Fierit, të Beratit dhe të
Shkodrës.
Pronarët e pasurive të paluajtshme, për sipërfaqen e zënë nga ndërtimet informale, shpërblehen në vlerë të plotë, sipas
masës përkatëse që paraqitet në listën që i bashkëlidhet këtij vendimi.
Vlera e përgjithshme për shpërblimin do të përballohet nga fondi i kompensimit të pronave, të parashikuar nga ligji nr.10
239, datë 25.2.2010, “Për krijimin e fondit special të kompensimit të pronave”.
Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, në përputhje më këtë vendim, duhet të kryejë ndryshimet
përkatëse në regjistrat e pasurive të paluajtshme, për kalimin e pasurisë së paluajtshme të kompensuar, në pronësi të
shtetit.
Ngarkohen Ministria e Financave, Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale dhe
Agjencia e Kthimit dhe Kompesimit të Pronave për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren zyrtare.

•

Vendim për një ndryshim në vendimin nr.228, date 16.6.2005, të Këshillit të Ministarve, “ Për miratimin e Listës së
Inventarit të Pronave të Paluajtshme Shtetërore, të cilat I Kalojnë në Përgjegjësi Administrimi Zyrës Qëndrore të
Regjistrimt të Pasurive të Plauajtshme”.
Po citojmë disa prej ndryshimeve të këtij vendimi:
- fjalët “...Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme...”, “...Zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme Tiranë...”,
“Zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme Korçë...” dhe “...Zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme Durrës...”,
zëvendësohen me fjalët “... Ministrisë së Drejtësisë, në përdorim të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme ...”. - fjalët “...
Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme...”, zëvendësohen me “...Ministrisë së Drejtësisë, në përdorim të Zyrës së
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme....”.
Ngarkohen ministri i Drejtësisë, Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike dhe kryeregjistruesi i
Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren zyrtare.

•

Vendim për Propozimin e Projektligjit “ Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”.
Këshilli i Ministrave vendosi propozimin e projektligjit “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, për shqyrtim dhe miratim në
Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit bashkëlidhur këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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Botimi më i fundit i Shoqatës së Bashkive të
Shqipërisë

GUIdë PrAKTIKe
mbI TrAnsferImIn
dHe menAxHImIn
e PronAve vendore
Gazeta e Bashkive mbështetet nga Intercooperation, financuar nga Qeveria Zvicerane (SDC),
në kuadrin e Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal.
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