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Mesazhi i Ministrit                                                                   

 

Të nderuar qytetarë, 

 

 

 

Plani i Integruar i Ministrisë për vitin 2010, sikurse dhe Planet e Integruara të Ministrisë 

të përgatitura vitet e mëparshme, përmbledh në të angazhimet e Ministrisë së Punëve 

Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit gjatë vitit 2010, në kuadër të zhvillimit të 

të gjithë sektorëve të veprimtarisë së saj, përmes së cilave ne do të synojmë 

përmbushjen e objektivave të përcaktuara në Programin e Qeverisë, Strategjinë 

Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2007-2013, detyrimet që rrjedhin nga zbatimi i 

Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit me Bashkimin Evropian dhe anëtarësimi në NATO, 

realizimi i të cilave mbështetet tërësisht në Programin Buxhetor Afatmesëm 2008-2010. 

 

Hartimi i këtij plani synon të mbështesë përpjekjet tona për të arritur një zhvillim 

ekonomiko – social që do të ndikojë në përmirësimin e jetës së qytetarëve tanë. 

 

Synimi kryesor i zhvillimit të sektorit të transportit është integrimi i rrjetit rrugor 

shqiptar në atë rajonal dhe evropian, duke përshpejtuar ritmet e zbatimit të projekteve 

të infrastrukturës së transportit me ndikim kombëtar, rritjen e standardeve të sigurisë 

rrugore, përmirësimin e kushteve që do të mundësonin lëvizjen e lirë të njerëzve dhe të 

mallrave.    

 

Komercializimi dhe studimi i rajonalizimit të sektorit të ujësjellës – kanalizimeve si dhe 

përmirësimi i cilësisë së shërbimit në këtë fushë do të jenë një tjetër drejtim i 

rëndësishëm ku do të vazhdojë të fokusohet puna jonë gjatë vitit 2010. 

 

Thellimi i reformës së decentralizimit të strehimit dhe ngritjes së kapaciteteve të nivelit 

vendor, vis-a-vis me nxitjen e sektorit privat janë prioritete të politikave të strehimit të 

kësaj Ministrie, të cilat synojnë përmirësimin e kushteve të banimit të popullsisë. 
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Puna jonë do të mbështetet fuqimisht edhe në bashkëpunimin e ngushtë me donatorët e 

huaj dhe institucionet ndërkombëtare financiare, prezenca e të cilëve ka qenë e 

dukshme dhe domethënëse për të gjithë sektorët e veprimtarisë së MPPTT. 

 

Në përfundim, dëshiroj të theksoj se PIM-i i vitit 2010 do të shërbejë si një tregues 

monitorimi dhe vlerësimi i punës së MPPTT-së gjatë këtij viti dhe si bazë për hartimin e 

planeve të tjera të integruara që do të hartohen në vitet e ardhshme.   

 

 

 

 

 

 

 

Sokol Olldashi 

Ministër i Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit 
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1 Misioni i Ministrisë 

Misioni i MPPTT është formulimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave, programeve, 

normave dhe standarteve kombëtare për infrastrukturën rrugore, transportet, shërbimet 

publike, planifikimin hapësinor dhe strehimin, me synim sigurimin e një zhvillimi të 

qëndrueshëm dhe promovues për investimet private dhe rritjen ekonomike, duke 

përdorur burimet e disponueshme në mënyrë sa më produktive, efektive dhe të drejtë. 

 

Fusha e veprimtarisë së MPPTT 

 

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit vepron mbështetur në 

Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, si dhe në akte ligjore dhe nënligjore. 

 

Objekti i veprimtarisë së Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe 

Telekomunikacionit, në përbërje të strukturës së Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 

është: 

 

Përgatitja dhe zbatimi i objektivave dhe politikës ekonomike të Qeverisë Shqiptare për 

zhvillimin e punëve publike, transportit dhe telekomunikacionit në të gjithë elementet 

përbërës të tij (infrastrukturë, mjete, operim, etj), në shkallë kombëtare e 

ndërkombëtare; Hartimi i politikave të zhvillimit të punëve publike, transportit rrugor, 

hekurudhor, detar, ujor, ajror dhe telekomunikacion dhe ndjekja e zbatimit të këtyre 

politikave në hallkat e varësisë; 

 

Përcaktimi i tendencave dhe prirjeve nga analizat e llojeve të punëve 

publike,transportit dhe telekomunikacionit mbi bazën e statistikave dhe sistemeve të 

informacionit në ndërtim, transport dhe telekomunikacion dhe hartimi i treguesve 

makro-ekonomike të zhvillimit të përgjithshëm të ndërtimit dhe transportit afatshkurtër 

dhe afatgjatë; hartimi, zbërthimi dhe ndjekja e treguesve të projekt – programeve 

ekonomike financiare, të investimeve, etj;  

 

Grumbullimi i projektplaneve vjetore të njësive shtetërore në varësi të saj për hartimin 

e projekt programeve makro – ekonomike të degës së ndërtimit, transportit dhe 

telekomunikacionit për mbikëqyrjen dhe pasqyrimin e parametrave e të treguesve të 

strategjive të zhvillimit të ndërtimit, transportit dhe telekomunikacionit; 
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Negocimi dhe bashkërendimi i punës me ministritë e tjera dhe institucionet 

ndërkombëtare financiare e shtete të ndryshme për sigurimin e burimeve të financimit 

të domosdoshme, në mënyrë që të krijojë mundësi zhvillimi dhe harmonizimi të llojeve 

të ndërtimit dhe transportit, për të mbështetur zhvillimin e ekonomisë së vendit, 

përmirësimin e lëvizjes së udhëtarëve dhe të kërkesave të transportit evropian; 

 

Drejtimi, menaxhimi, mbikqyrja dhe vendosja e standardeve teknike të infrastrukturës 

së rrjeteve rrugore e hekurudhore, të porteve, pontileve e kalatave (në digat e 

hidrocentraleve) dhe aeroporteve; 

 

Krijimin e një atmosfere të sigurtë pune në Portet e hapura të Republikës së Shqipërisë 

(porti i Durrësit, Vlorës, Shëngjinit, Sarandës), mjetet detare që kryejnë veprimtari në 

këto porte dhe të gjithë përdoruesit e tjerë, duke vendosur kontrolle  të rrepta të 

hyrjeve, patrulla në toke dhe det si dhe duke përdorur pajisjet e vëzhgimit. 

 

Shqyrtimi dhe propozimi i burimeve të financimit të brendshëm e të jashtëm (me 

donatorë të huaj) të harmonizuar me burimet ekonomike të ndërtimit dhe transportit 

për të mbuluar nevojën e zhvillimit të ndërtimit dhe transportit, si dhe rishpërndarja e 

tyre sipas fushave të ndryshme të veprimtarisë së MPPTT-së. 

 

Zhvillimi i hapësirës së iniciativës së lirë private në aktivitetet e shërbimit të llojeve të 

transportit, si dhe krijimi i kushteve për një konkurrencë të drejtë ndërmjet llojeve të 

transportit, në veçanti në transportin e udhëtarëve (me autobusë, mikrobusë,taksi e 

trena), nëpërmjet ndërtimit të sistemit fiskal vetëveprues e deri në hartimin e tarifave 

tavan, zhvillimin e konkurrencës në sistemin e liçensimit, etj. 

 

Hartimi i platformës së privatizimit të aktiviteteve të sektorëve përkatës strategjik, si 

dhe përgatitja dhe krijimi i kushteve për transferimin e pronësisë shtetërore në pronë 

private. 

 

Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm ligjor, financiar dhe institucional, në mbështetje të 

nismës private  dhe të reformës së decentralizimit, me synim rritjen e aksesit në strehim 

të përballueshëm të familjeve shqiptare, përmirësimin e kushteve të tyre të banimit dhe 

ruajtjen dhe rritjen e vlerës së banesave ekzistuese. 
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Drejtimi dhe synimi për përmirësimin, zgjerimin dhe zhvillimin e shërbimeve të 

informacionit në ndërtim, transport dhe telekomunikacion për sigurimin e burimit të të 

dhënave të gjithanshme e të vazhdueshme për drejtimin e ndërtimit, transportit dhe 

telekomunikacionit, për krijimin e kushteve lehtësuese të të gjithë përdoruesve dhe 

operuesve vendas e të huaj, si dhe të përshtatshme e të adaptueshme për t’u inkuadruar 

në sistemet evropiane të informacionit. 

 

Përcaktimi dhe vendosja e standardeve për të gjithë llojet e mjeteve të transportit dhe 

organizimi i drejtimit e kontrollit shtetëror të sigurisë teknike në sferën e shfrytëzimit. 

 

Përcaktimi dhe miratimi i dokumentacionit teknik dhe ekonomik të domosdoshëm për 

kryerjen e proçesit të transportit për të gjithë llojet e mjeteve të transportit. 

 

Organizimi i kontrollit ekonomiko - financiar dhe administrativ në institucionet dhe 

njësitë ekonomike në varësi të Ministrisë. 

 

Hartimi i politikës së zhvillimit të burimeve njerëzore të punëve publike, transportit dhe 

telekomunikacionit si dhe organizimi dhe drejtimi i përgatitjes dhe kualifikimit të 

specialistëve në sistemin e ndërtimit, transportit dhe telekomunikacionit. 

 

Zhvillimi i negocimit, kryerjes së përgatitjeve dhe nënshkrimit (me autorizim të 

organeve kompetente) të marrëveshjeve në fushat e ndërtimit, transportit dhe 

telekomunikacionit me shtete të ndryshme, duke rregulluar marrëdhëniet 

ndërkombëtare në bazë të legjislacionit kombëtar e ndërkombëtar, si dhe i referohet 

rekomandimeve të Komunitetit Evropian dhe të organizatave ndërkombëtare të 

ndërtimit, transportit dhe telekomunikacionit, në të cilët vendi ynë aderon dhe ndjekja 

e zbatimit të tyre. 

 

Kryerja e negocimeve për zgjerimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e 

ndërtimit, transportit dhe telekomunikacionit, si dhe përgatitja e domosdoshme për 

zgjerimin e aderimit të vendit tonë në organizatat ndërkombëtare dhe ndjekja e 

zbatimit të tyre. 

 

Përgatitja e një sistemi ligjor e rregullues, sipas kërkesave e standardeve Europiane. 



Plani i Integruari i Ministrisë 2010 

  8 

 

Përgatitja e projekt-ligjeve dhe projekt-akteve nënligjore për përmirësimin e zhvillimit 

të llojeve të ndërtimit, transportit dhe telekomunikacionit e të shtrirjes së teknologjisë 

e të standardeve të reja në sferën e operimit të ndërtimit, transportit dhe 

telekomunikacionit, të rregullave e të standardeve të reja në fushën e teknikës së 

prodhimit, shërbimit e të mirëmbajtjes së mjeteve të ndërtimit, transportit dhe 

telekomunikacionit. 

 

Kryerja, përmirësimi dhe zhvillimi i reformës institucionale në sektorët e ndërtimit, 

transportit dhe telekomunikacionit, me synim transformimin e përgatitjen shkallë - 

shkallë të institucioneve në fjalë për të qenë sa më afër standardeve evropiane. 

 

Hartimi i politikave kombëtare në fushën e planifikimit urban që shërbejnë si bazë në 

hartimin e kuadrit të plotë ligjor dhe në përmirësimin e mëtejshëm të tij. Koordinon e 

bashkërendon punën në fushat e tjera të ekonomisë dhe të pushtetit vendor. Ka 

përgjegjësinë e monitorimit, programimit dhe menaxhimit të të gjitha aktiviteteve për 

zbatimin e programit të Qeverisë për planifikimin territorial, duke respektuar 

legjislacionin në fuqi. 

 

Hartimi i politikave të zhvillimit në fushën e qarkullimit dhe sigurisë rrugore, që bëjnë 

të mundur parandalimin dhe minimizimin e aksidenteve rrugore, nëpërmjet aplikimit të 

normave, standardeve dhe direktivave evropiane, të pasqyruara në legjislacionin bazë të 

transportit rrugor, për të gjithë komponentët me karakter institucional dhe legjislativ, 

në shërbim të sigurisë së lëvizjes të përdoruesve të rrugës. 

 

Përafrimi i legjislacionit në fushën e sigurisë rrugore, me vëmendje kryesore në futjen e 

proçedurave të reja të auditimit dhe inspektimit të infrastrukturës rrugore, si dhe 

ndotjen e mjedisit nga mjetet, vendosjen e standarteve në nxjerrjen e gazrave nga 

automjetet e rënda dhe nivelet e zhurmave, duke synuar rritjen e sigurisë rrugore. 
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2 Dokumentet strategjikë të Ministrisë 

 

Strategjia sektoriale e planifikimit urban dhe e strehimit  

Me fillimin e punës së Agjencise Kombetare të Planifikimit të Territorit, e cila është 

miratuar me VKM Nr.1190, datë 13.11.2009, do të vijojë puna për hartimin dhe 

finalizimin e Strategjisë Sektoriale të Planifikimit Urban dhe Strehimit si dhe akteve të 

tjera nënligjore parashikuar në ligjin “Për planifikimin e territorit”. Ne kuadër te 

strategjise se ndërmjetme te Planifikimit Urban dhe Sterhimit, objektivat qe synohet te 

arrihen gjate vitit 2010 jane: 

 Të sigurojë kushtet për strehimin e rreth 11% të familjeve të cilat kanë aplikuar 

pranë bashkive;  

 Vazhdimi i punimeve civile për përmirësimin e infrastrukturës dhe sistemit të 

ujësjelles-kanalizimeve për zonen bregdetare; 

 Hartimi i planit Rregullues te qarkut Elbasan dhe financimi i studimeve për 

përfundimin e planeve rregullues të qyteteve Durrës, Shkodër, Kamëz, Vlorë; 

 Legalizimi dhe përpunimi  informacionit  tekniko ligjor për rreth 100 000 pasuri 

informale. 

 

 

Strategjia sektoriale e furnizimit me ujë dhe shërbimit të kanalizimeve 
të ujrave të përdorura 

Strategjia sektoriale e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve të ujrave të përdorura është 

diskutuar në Komitetin e Planifikimit Strategjik (KPS), është konsultuar me komunitetin 

e donatorëve dhe grupet e interesit. U reflektuan komentet dhe sugjerimet e dhëna dhe 

është dërguar për mendim në Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Brendshme, Ministrinë 

e Financave dhe Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës.  

Strategjia i kaloi fazat e konsultimeve, dhe në kuadër të inisiativave ligjore dhe 

administrative të Reformes në sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, të 

ndërmarra me mbështetjen dhe mbikqyrjen e Bankes Botërore, pritet finalizimi i 

Strategjisë nga Banka Botërore dhe miratimi në Këshillin e Ministrave.  

 

Strategjia sektoriale e transportit 

Strategjia sektoriale e transportit është miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave 

nr. 1214 datë 3.09.2008 (Fletore Zyrtare nr. 145/08). Plani i Veprimit për zbatimin e 
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strategjisë sektoriale të transportit është miratuar nga Ministri i Punëve Publike, 

Transportit dhe Telekomunikacionit.  Plani i Veprimit përfshin periudhën 2008-2013. 

Qëllimet 

 

Politika e institucionit të MPPTT është hartuar për të kontribuar në arritjen e qëllimeve 

të mëposhtme afatgjata: 

Përmirësimi në vazhdimësi i aftësive drejtuese të stafit të Ministrisë së Punëve Publike, 

Transportit dhe Telekomunikacionit dhe niveleve të tjera të vendimmarrjes, nëpërmjet 

zhvillimit të karrieres si dhe trajnimit sipas nevojave të nëpunësve, në mënyrë të tillë 

që formulimi dhe zbatimi i politikës së institucionit të jetë i mirëkoordinuar  dhe 

veprimtaria e saj të jetë eficente dhe efektive nga pikëpamja ekonomike si dhe e 

shërbimeve të tjera që ministria ofron; 

Zbatimi me korrektësi i legjislacionit të shërbimit civil; 

Përafrimi i legjislacionit në fushën e sigurisë rrugore me direktivat e BE-së; 

Rritja e sigurisë së qarkullimit rrugor, reduktimi i aksidenteve rrugore, në mbështetje të 

nismës Europiane “Vizion zero”  me pikësynim në uljen 10% për vitin e parë duke shkuar 

në 50 % deri në vitin 2014; 

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit duke rritur orët e furnizimit me ujë në shkallë vendi 

me 18 orë/ditë deri në vitin 2015; 

Rritja e mundësive të furnizimit nga sistemet e ujësjëllësit, për popullsinë e zonave 

urbane deri në 95%, dhe të zonave rurale deri ne 77%, parashikuar deri në vitin 2013;(kjo 

mund te hiqet) 

 

Rritja e mundësive të furnizimit nga sistemet e ujësjëllësit, për popullsinë e zonave 

urbane deri në 95%, dhe të zonave rurale deri ne 77%, parashikuar deri në vitin 2013; 

Rritja e mundësive të furnizimit nga sistemet e ujësjëllësit, për popullsinë e zonave 

urbane deri në 98%, dhe të zonave rurale deri në 83%, parashikuar deri në vitin 2015; 

Rritja e mundësive të lidhjes me sistemet e kanalizimeve, për popullsinë e zonave 

urbane deri në 85%, dhe të zonave rurale deri ne 69%, parashikuar deri në vitin 2015; 

Rritja e cilësisë së shërbimit për popullsinë e lidhur me sistemet e KUZ nëpërmjet 

trajtimit të ujrave të zeza deri në 50%, deri në vitin 2015; 

Përafrimi i kostos totale të shitjes së ujit dhe largimit të ujrave të përdoruara  me 

çmimin mesatar ujësjellës-kanalizime; 
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Sigurimi furnizimit me ujë pa ndërprerje 24 orë/ditë dhe lidhje me sitemin e 

kanalizimeve për të gjithe popullsinë e  zonave turistike; 

Krijimi i një sistemi rregullator dhe ligjor sipas kërkesave dhe standardeve evropiane, i 

cili do të garantojë lehtësimin e hyrjes në treg të transportuesve, operime optimale të 

shërbimeve të transportit në bazë të një konkurrimi të nivelit të lartë si dhe uljen e 

barrierave jo-fizike; 

Përafrimi i legjislacionit të transportit rrugor me direktivat e BE-së; 

Krijimi i një infrastrukture rrugore të integruar në planin kombëtar, rajonal dhe pan-

Evropian, synimi final i të cilës është krijimi i një rrjeti unik transporti pa bllokime dhe 

ndërprerje, që do të mundësonte afrimin e tregjeve, rritjen e mobilitetit, evitimin e 

zonave të super populluara, në mbështetje të zhvillimit ekonomik; 

Zhvillimi i rrjetit bazë (Core Network), që mundëson shtrirjen ndërkombëtare të rrjetit 

drejt shteteve fqinje në kuadrin e zhvillimit rajonal. Realizimi i korridoreve të 

transportit rrugor: “Korridori VIII” që përfshin aksin transnacional Juglindor, “Korridori 

Durrës-Morinë” që siguron lidhjen me Korridorin X, “Aksi Veri-Jug” që lejon lidhjen e 

Greqisë me Malin e Zi nëpërmjet territorit shqiptar dhe “Boshti Qëndror-Jugor (deri në 

vitin 2014); 

Ndërtimi i rrugës së Arbërit (degëzim i Korridorit VIII) lidhje më e shkurtër midis Shkupit 

dhe Tiranës, si dhe i rrugës Koman-Fierzë që shmang vështirësitë e kalimit aktual dhe 

lidhje më e shkurtër me Kosovën, nëpërmjet Gjakovës (deri në vitin 2015); 

Përmirësimi i mirëmbajtjes së rrjetit rrugor kombëtar nëpërmjet sistemit të menaxhimit 

të pasurive rrugore (SMPRr), bazuar në Planin Kombëtar të Transportit dhe synimi për 

privatizimin plotësisht të shërbimeve.  

Rritja e transportit hekurudhor të mallrave, sepse ky transport gjeneron të ardhura të 

konsiderueshme; 

Kryerja e transportit hekurudhor të udhëtarëve në kushtet e një sistemi hekurudhor 

funksional. Parashikohet operimi i shumë trenave në transportin publik, me standarde të 

përmirësuara të shfrytëzimit, sidomos në zonat më të populluara; 

Përmirësimi i gjendjes së infrastrukturës hekurudhore, që të ketë një nivel normal të 

sigurisë, të besueshmërisë dhe të ketë një nivel të lartë të shpejtësisë. Bazuar në 

trafikun e pritshëm, parashikohet të ndërhyhet fillimisht në trungun kryesor hekurudhor 

Tirane-Durrës-Elbasan dhe Vore-Shkodër-Kufi, me qëllim rritjen e trafikut të mallrave që 

të gjenerohen të ardhura për administrimin e infrastrukturës. 

Integrimi i rrjetit tonë hekurudhor në rrjetin rajonal dhe evropian në përputhje me 

Marrëveshjen shumëpalëshe “Për ngritjen e një rrjeti hekurudhor, të performancës së 
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lartë, në Evropën Juglindore”, miratuar me Ligjin nr. 9620, datë 16.10.2006 (Fletorja 

Zyrtare nr. 188, datë 17.11.2006, faqe 4731); 

Përmirësimi i kuadrit ligjor, nëpërmjet hartimit të Kodit të ri Hekurudhor; 

Vazhdimi i ristrukturimit të Hekurudhës Shqiptare sha. për ndarjen e mëtejshme të 

llogarive midis njësive të biznesit; 

Ndjekja e implementimit të studimeve të realizuara në fushën e transportit hekurudhor; 

Ndërhyrje minimale në infrastrukturën hekurudhore dhe në mjetet lëvizëse ne përputhje 

me fondet e akorduara. 
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3 Programet buxhetore të Ministrisë 

Sipas programeve buxhetore të ministrisë, të vendoset qëllimi i politikës së secilit 
program. 

3.1 PLANIFIKIM, MENAXHIM, ADMINISTRIM  

 

Politika e këtij programi konsiston në përmirësimin e funksionimit dhe menaxhimit të 

Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, nëpërmjet zhvillimit 

të kapaciteteve të saj menaxhuese në hartimin dhe zbatimin e politikave, të cilat do të 

bëjnë të mundur përmbushjen e standardeve të vendosura nga BE-ja dhe që do të 

garantojnë përmirësimin dhe përdorimin e vazhdueshëm të burimeve njerëzore dhe 

financiare të Ministrisë. Ndërtimi i një sistemi të integruar duke krijuar një ambjent 

informatik bashkëkohor. 

 

3.2    UJËSJËLLËS KANALIZIME  

Politika e këtij programi konsiston në sigurimin e një ambienti të përshtatshëm ligjor, 

administrativ dhe financiar në zhvillimin e infrastrukturës së ujësjellës - kanalizimeve 

për të mundësuar krijimin e shërbimeve efikase të ujit dhe të sanitetit, të krahasueshme 

me standardet evropiane, në zonat urbane dhe rurale. Kjo do të arrihet nëpëmjet 

kryerjes së disa reformave në sektor si: Reforma teknike dhe menaxhimi i kërkeses; 

Reforma ligjore dhe institucionale; Reforma financiare; Reforma e komunikimit dhe 

informimit të publikut; Sinergjia me Strategjitë e tjera Sektoriale dhe Përputhshmëria 

me Direktivat e Bashkimit Evropian për Ujin; Fuqizimi i planifikimit; Reforma e 

monitorimit dhe masave detyruese.  

 

3.3    STREHIMI DHE URBANISTIKA   

Qëllimi i Politkës së Programit Strehimi dhe Urbanistika është që, deri në vitin 2015: 

1)     a)Të zgjerojë zbatimin e programeve sociale të strehimit nga bashkitë deri në 

vitin 2015, për të mundësuar akses në strehim për 9500 ose 35% e nevojave të 

familjeve me të ardhura të ulta sipas kategorive të percaktuara në nenin 5 të 

ligjit 9232;  

     b)Të asistojë bashkitë e tjera të arrijnë standardet e nevojshme për t’u 

financuar; 

 c) Të mbeshtesë zbatimin e projekteve të përmirësimit të banesave ekzistuese 

në bashkëpronësi, me synimin parësor ruajtjen e eficiencës së energjisë. 
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2)  Përfundimi i legalizimit 100% të objekteve Informale dhe urbanizimi i rreth 300 

mijë ha tokë, përmiresimi i GIS & IT; 

3) Të mbrojë burimet bregdetare natyrore & vlerat kulturore dhe të nxisë zhvillimin 

& menaxhimin e shëndetshëm të bregdetit shqiptar. 

 

3.4  SHËRBIMET PUBLIKE  

Përmirësimi i administrimit të mbetjeve, me qëllim që të pakësohen rreziqet që i 

kanosen shëndetit njerëzor dhe mjedisor me anë të përmbushjes së kërkesave të KE-së. 

Qëllimet: 

Përmirësimi i legjislacionit të menaxhimit të mbetjeve nëpërmjet transpozimit të 

direktivave të KE-së; 

Trajtimi në menyrë të kontrolluar sanitare i mbetjeve të ngurta urbane nëpermjet 

ndërtimit të 12 landfilleve rajonale, deri në vitin 2020; 

Vendosja në gjendje sigurie (mbyllja) të 65 venddepozitimeve ekzistuese të mbetjeve 

deri në vitin 2020. 

 

3.5     TRANSPORTI RRUGOR 

 

Rrjeti i Rrugëve Nacionale 

Politika e këtij programi konsiston në zhvillimin dhe rehabilitimin e rrjetit rrugor 

kombëtar me burimet e nevojshme financiare, që mbështet dhe inkurajon zhvillimin e 

ekonomisë dhe plotëson kërkesat e transportit evropian. Me anën e kësaj politike do të 

zbatohen reformat ekonomike nëpërmjet privatizimit të veprimtarive dhe të rritjes së 

efektivitetit të investimeve publike; krijimit të një sistemi rregullator ligjor në 

përputhje me kërkesat dhe standardet evropiane, integrimin me legjislacionin evropian 

dhe plotësimin e detyrimeve si anëtare e plotë në procesin e Stabilizim - Asociimit; 

zhvillimin dhe zbatimin e reformave institucionale mbështetur në sugjerimet e Planit 

Kombëtar të Transportit për sektorin rrugor, dhe nxitjen e trafikut të mallrave duke ulur 

koston e transportit rrugor, aksidentet dhe bllokimet. Përmirësimi i mirëmbajtjes së 

rrjetit rrugor kombëtar dhe përmirësimi i sigurisë së qarkullimit rrugor.  
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3.6 MENAXHIMI I TRANSPORTIT   

Politika e këtij programi konsiston në kryerjen e studimeve për të përmirësuar dhe 

zhvilluar transportin detar, hekurudhor, rrugor dhe ajror në drejtim të infrastrukturës, 

legjislacionit, në përputhje me direktivat e KE-së dhe MSA-së. 

 

3.7 PORTET 

Politika e këtij programi konsiston në: plotësimin e ligjshmërisë kombëtare në fushën e 

transportit detar; Krijimin e Administratës Detare Shqiptare me strukturat përkatëse 

sipas standardit të IMO-s; Rritjen e kapaciteteve përpunuese dhe të nivelit të 

shërbimeve në portet detare, nëpërmjet rritjes së investimeve në infrastrukturë, 

superstrukturë dhe nivelit të menaxhimit; Komercializimin e shërbimeve në porte, dhe 

realizimin me efektivitet të investimeve mbi bazën e Master - Planeve të zhvillimit në 

perspektivë të porteve; Rritjen e shkallës së sigurisë në portet e hapura të Republikës së 

Shqipërisë (portet e Durrësit, Vlorës, Sarandës dhe Shengjinit) duke përmirësuar në 

vazhdimësi legjislacionin kombëtar në përputhje me kërkesat e Kodit të Sigurisë në 

Porte dhe Anije, si dhe direktivave e rezolutave të Komunitetit Evropian për rritjen e 

standardeve të sigurisë. 

 

3.8 HEKURUDHAT 

Politika e Programit “transporti hekurudhor” parashikon përmirësimin gradual të 

infrastrukturës hekurudhore, të kuadrit ligjor të transportit hekurudhor dhe të inventarit 

të mjeteve lëvizëse me qëllim garantimin e standardeve të sigurisë dhe integrimin e 

rrjetit kombëtar hekurudhor në rrjetin rajonal. 

 

3.9 TRANSPORTI AJROR 

Zhvillimi i politikave dhe i kuadrit ligjor, rregullator dhe operues, për garantimin e 

eficencës së transportit ajror, sigurisë, parrezikshmerisë dhe qëndrueshmerisë, duke ju 

përgjigjur objektivave të zhvillimit ekonomik të vendit. Arritja e standardeve 

ndërkombëtare, nëpërmjet zhvillimit dhe zbatimit të infrastrukturës ligjore dhe 

operuese, përmirësimit të strukturave rregullatore dhe të mbikqyrjes për arritjen e 

optimizimit të elementeve të liberalizimit të tregut ajror, sigurisë, komoditetit e 

lehtësimit të levizjes së lirë të njerëzve dhe të mallrave e shërbimeve. 
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4 Përmbledhje e angazhimeve kryesore në 2010 

 

Sipas programeve buxhetore të ministrisë, të renditen objektivat e politikave dhe 

produktet e secilit programit për vitin 2010. 

 

4.1     PLANIFIKIM, MENAXHIM, ADMINISTRIM  

 

Objektivat e politikës: 

Sigurimi i formimit profesional të stafit,nëpërmjet trajnimit me karakter të posaçëm për 

kryerjen e detyrave të veçanta, duke përcaktuar më parë nevojat për trajnim, si dhe 

trajnimit për zhvillimin e njohurive profesionale, zhvillimit të karrieres.  Trajnimi i stafit 

të ri dhe atij ekzistues do të bëhet sipas kerkesave në rritje që diktojnë zhvillimet 

politike dhe ekonomike në vend,  në bashkëpunim me ITAP dhe organizma të tjerë, që 

mund të ofrojnë asistencën e tyre në fushën e transportit,  punëve publike, rregullimin e 

territorit, etj. 

Përmirësimi  dhe zbatimi i legjislacionit të shërbimit civil.  

Produktet kryesore që do të ofrohen:  

Gjatë vitit 2010 do të vazhdojë trajnimi i stafit të Ministrisë në përputhje me nevojat e 

sektorëve apo drejtorive, jo vetëm i nëpunësve ekzistues por edhe i atyre që do të 

rekrutohen gjatë këtij viti. 

 

4.2    UJËSJËLLËS KANALIZIME  

Objektivat e politikës:  

Rritja e cilesise se sherbimit per furnizimin me uje ne zonat urbane ne 87% dhe ne zonat 
rurale 51%, te totalit te popullsise.  

Rritja e perqindjes se popullsise qe eshte e lidhur ne rrjet kanalizimesh te permiresuara 
ne zonat urbane ne 75% dhe rurale 45 %.  

Permiresimi i ndjeshem i performances se sektorit per te mundesuar sherbime cilesisht 
te qendrueshme dhe zvoglim te mases se subvencioneve nga buxheti shtetit deri ne 
nivelin e atyre te domosdoshme.   

Kohezgjatja mesatare e oreve te furnizimit me uje do te jete 12 ore/dite. 
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Sigururimi i furnizimit të qëndrueshëm me ujë të sigurt, në sasi të mjaftueshme dhe me 

cilësinë e duhur për të gjjithë popullsinë e vendit si në zonat urbane ashtu edhe ato 

rurale deri 24 orë/ditë; 

Sigurimit të shërbimeve cilësore të grumbullimit, trajtimit e shkarkimit të ujrave të zeza 

në përputhje me standardet e mbrojtjes së shëndetit publik dhe mjedisit;  

Përmirësimi i ndjeshëm i performances së sektorit dhe përafrimi me treguesit e 

Bashkimit Europian për të mundësuar shërbime cilësisht të qëndrueshme dhe zvogelim të 

masës së subvencioneve nga buxheti i shtetit deri në nivelin e atyre të domosdoshme 

duke patur në qendër të vëmendjes shtresat në nevoje; 

Rehabilitimi i rrjeteve më të amortizuara të ujësjellesave dhe kanalizimeve, zgjerimi i 

këtyre rrjeteve dhe shtimi i impianteve të trajtimit të ujrave të përdorura; 

Përcaktimi i tarifave sa më të drejta për të gjitha kategoritë e klientëve, të cilat në 

kohe duhet të vijnë duke iu përafruar kostove të shitjes, me tendencë mbulimin e të 

gjitha elemteve të saj duke përfshirë edhe kostot kapitale, për të dy shërbimet 

ujësjelles kanalizimeve. 

Produktet kryesore që do të ofrohen:  

QARKU BERAT 

 

Rikonstruksion i rrjetit shperndares, stacion pompimi, Poshnje, Berat, furnizimi me ujë i 

18.000 banorëve; 

Ndërtim ujësjellesi i Urës Vajgurore dhe fshatrave përreth, punime ne kaptash, furnizimi 

me ujë i 26.000 banorëve; 

Ndërtim ujësjellësi rajonal Agim-Kuc-Hingë, komuna Poshnjë Berat. Objekt në vazhdim. 

Furnizimi me ujë për 2.500 banorë;   

Rikonstruksion i linjës së ujësjellësit Depo Nr. 1 puseta vezak, Lagje Çlirimi, Sh.a u, 

Berat. Objekt në vazhdim, permiresimi i rrjetit të furnizimit me ujë për 27.000 banorë; 

Rikonstruksion linje ujësjellësi Stacioni i pompave Çiflik depo uji “1 Maji” Kuçovë. 

Objekt në vazhdim, përmiresimi i rrjetit të furnizimi me ujë për 31.083 banorë;  

Investime bazuar në performancë; 

QARKU DIBER 
 

Burime Peshkopi-Rethim Vepra e marrjes së ujit, depo uji dhe pus shuarje Radomirë. 

Furnizimi me ujë për 2.000 banorë; 
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Ndërtim ujësjellësi qyteti Klos. Objekt në vazhdim, Furnizimi me ujë per 4.000 banorë; 

Rrjeti i brendshëm i ujësjellësit Bulqizë. Objekt në vazhdim, Furnizimi me ujë për 8.000 

banorë; 

 

QARKU DURRES 

 

Ndërtimi i rrjetit të jashtëm të ujësjëllësit për zonat e plazhit të Durrës - Kavajë nga 

pus shpimet e Rrogozhinës; objekt në vazhdim,  furnizim me ujë i 150,000 banorëve dhe 

turistëve; 

Furnizimi me ujë i zonës të Këneta Durrës, objekt në vazhdim, furnizimi me ujë i 18`000 

banorëve; 

Furnizim me ujë i fshatrave të Bashkisë Sukth, objekt në vazhdim,furnizim me ujë i 

30`000 banorëve; 

Ndërtim i rrjetit të ujësjellesit Perroj i Agajt-Plepa, Durres. Objekt në vazhdim, furnizim 

me ujë i 16.000 banorëve; 

Rikonstruksioni i linjes se ujësjellesit Unaze, bashkia Durres, objekt në vazhdim, 

furnizimi me ujë i 10.000 banorëve; 

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellesit në zonën e banuar Sauk në rrugën e Plepave, objekt në 

vazhdim, furnizimi me ujë i 1.800 banorëve; 

Studim projektim për furnizimin me ujë të zones së Durrësit. 

Studim projektim për furnizimin me ujë të zonave të plazhit Durres – Kavajë nga pus 

shpimet e Rrogozhines (Kontratë e Lidhur); 

 

QARKU FIER  
 

Rikonstruksion Ujësjellësi Clirim, komuna Qender, Fier, objekt në vazhdim. Përmirësimi i 

rrjetit të ujësjellesit për 2.000 banorë; 

Furnizim me ujë me pus cpime i plazhit Divjake dhe zgjerimi i rrjetit Divjake, objekt në 

vazhdim,  furnizim me ujë i 20`000 banorëve dhe 15.000 pushues; 

Rehabilitimi i puseve ne Kafaraj, linjat e furnizimit 
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Rikonstruksion ujësjellësi Agimi, komuna Libofshë Fier. Objekt në vazhdim, përmirësimi i 

rrjetit të furnizimi me ujë për 9.000 banorëve; 

Ndërtim ujësjellësi fshati Kasnicë, komuna Ruzhdie Fier. Objekt në vazhdim, furnizimi 

me ujë për 460 banorë;  

 

QARKU ELBASAN 

 

Rikonstruksion rrjeti i brendshëm i ujësjellesit Cerrik, bashkia Cerrik, Faza e II, objekt 

në vazhdim, furnizimi me ujë i 15.000 banorëve; 

Furnizimi me ujë i qytetit Peqin,objekt ne vazhdim, furnizim me ujë i 10`000 banorëve; 

Ujësjellësi i fshatit Korre, Komuna Funar, Elbasan. Objekt në vazhdim,furnizimi me ujë i 

300 banorëve; 

Ndërtim i KUZ fshati Prrenjas, bashkia Prrenjas. Objekt në vazhdim, furnizimi me ujë i 

1.200 banorëve; 

Rikonstruksioni  ujësjellesi i fshatit Hotoloshit - Qender, komuna Hotolisht, Librazhd. 

Objekt në vazhdim, përmirësimi i rrjetit të furnizimit  me ujë per 700 banorëve; 

Studim projektim për furnizimin me ujë të zones së Dumresë, Elbasan; 

 

QARKU GJIROKASTER 

 

Rrjeti i brendshëm i ujësjellësit Bularat (faza e dytë) komuna Dropulli i Sipërm, 

Gjirokastër. Furnizimi me ujë  për 1.300 banorë; 

Ujësjellësi Livadhja, komuna Livadhja, Sarandë;  

Ujësjellësi i jashtëm i fshatit Lazarat. Objekt në vazhdim, furnizimi me ujë për 3.000 

banorë;  

Ndërtim i kolektorit kryesor të ujrave të zeza Sarande, derdhja në IPUZ. Objekt në 

vazhdim. Shërbimi për 50.000 banorë; 

Rikonstruksion Ujësjellësi Delvinë, (rrjeti i brendshëm), objekt në vazhdim, furnizimi me 

ujë i 12.000 banorëve; 

Ndërtimi i linjës së ujësjellësit linjat 1, 2, 3, Sarande. Objekt në vazhdim; 

Ujësjellsi i fshatrave Serrile, Bylysh, Mirine, kom Memeliaj. Objekt në vazhdim, furnizimi 

me ujë i 600 banorëve; 
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Ujësjellësi rajonal Aliko, komuna Aliko, Sarande. Objekt në vazhdim, furnizimi me ujë i 

8.600 banorëve; 

Ndërtim ujësjellësi Sopanike (varianti me veterrjedhje), objekt në vazhdim, furnizimi 

me ujë i 8.000 banorëve; 

Ujësjellësi i Ksamilit (faza e II) objekt në vazhdim, furnizim me ujë i 37`000 banorëve; 

 

QARKU KORCE  
 

Ujësjellesi i fshatit Arze, komuna Miras, Korce. Objekt në vazhdim, furnizimi me ujë i 

8.500 banorëve; 

 

QARKU KUKES 
 

Ujësjellësi i jashtëm i qytetit Bajram Curri, objekt në vazhdim, Furnizim me ujë i 24`000 

banorëve; 

Furnizimi me ujë i qytetit Kukës dhe të 14 fshatrave rreth saj, objekt në vazhdim, 

Furnizimi me ujë i 37`800 banorëve; 

Ndërtim ujësjellesi rajonal Novosej-Shishtavec-Borje, Komuna Shishtavec, Kukës 

furnizim me ujë i 5.000 banorëve; 

Rikonstruksioni i rrjetit të brendshëm Krume, objekt në vazhdim, furnizim me ujë i 

10`000 banorëve; 

 

QARKU LEZHE  
 

Ujësjellësi Shëngjin (faza e II) objekt në vazhdim, furnizimi me ujë i 35`000 banorëve;  

Rikonstruksioni i rrjetit të brendshëm ujësjellës kanalizime Laç, objekt në vazhdim 

përmirësimi i furnizimit me ujë dhe kanalizimeve për 58`000 banorë;  

Ujësjellës kanalizime Mamurras, objekt në vazhdim, përmirësimi i furnizimit me ujë dhe 

kanalizimeve për 18,000 banorë; 

Ujësjellësi Kodër Marlekaj, Bashkia Lezhë, objekt në vazhdim, përmirësim furnizimit me 

ujë dhe i kanalizimeve për 16`000 banorë;  

Furnizim me ujë i zonës Balldre I Ri, fshatrat Torovice, Kolajkaj, Shkami i Kuq, komuna 

Balldre, Lezhe. Objekt në vazhdim, furnizim me ujë i 8.500 banorëve; 
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Ndërtim ujësjellesi rajonal komuna Bradashesh për fshtrat Bradashesh, Fikas, Shijon, 

Karakullak, Bales, Kusari, Katundi i Ri, objekt në vazhdim, furnizim me ujë i 8.000 

banorëve; 

Furnizimi me ujë i zonave rurale Rrëshen, rrjeti shperndares, Faza e II. furnizim me ujë i 

7.532 banorëve; 

QARKU SHKODER  
 

Ujësjellësi Velipojës (faza e II) objekt në vazhdim, furnizimi me ujë i 60`000 banorëve;  

Furnizimi me ujë i qytetit Pukë, rrjeti i jashtëm dhe i brendshëm, objekt në vazhdim 

furnizim me ujë i 11`000 banorëve;   

Rikonstruksioni i ujësjellësit të Rjollit Shkodër, objekt në vazhdim, furnizimi me ujë i 

48`000 banorëve; 

Ndërtim ujësjellësi rajonal për fshatrat Kosmac, stajke, Plezhe, Komuna Bushat, Shkoder 

objekt ne vazhdim, furnizimi me ujë i 68`000 banorëve; 

Ndërtim ujësjellësi fshati Bardhas, Komuna rrethina Shkoder, furnizim me ujë i 2.000 

banorëve;  

Furnizimi me ujë i zonave rurale Malësi e Madhe, rrjeti shpërndarës, Faza e II-te - 6 

fshatra, objekt ne vazhdim, furnizimi me ujë i 11.285 banorëve; 

Rrethimi i kaptazheve të ujësjellesit Shkoder, objekt në vazhdim, furnizimi me ujë i 

50.000 banorëve; 

Ndërtim i kolektorit kryesor në qytet të ujrave të bardha 9 paruce-Teatër) l=387 ml, 

bashkia Shkodër. Objekt në vazhdim, ndërtim i kanalizimeve për 10.000 banorë; 

 

QARKU TIRANE  
 

Shtimi i sasisë së ujit dhe sistemimi i lidhjeve të abonentëve në linjën kryesore të 

ujësjellësit Stacioni i Pompimit Fushë-Krujë-Vorë. objekt në vazhdim, furnizimi me ujë i 

20`000 banorëve dhe turistëve;  

Rikonstruksion i ujësjellesit të fshatit Petrele, komuna Petrele. Objekt në vazhdim. 

Përmiresimi i rrjetit të ujësjellesit për 860 banorë;  

KUZ Lunder, komuna Farke. Objekt në vazhdim.  Shërbimi për 1.500 banorë; 
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KUZ dhe KUB të rrugës "Rruga nacionale – Mjull Bathore", komuna Farke. Objekt në 

vazhdim.  Shërbimi për 1.500 banorë; 

KUZ zona e banimit "Ura e Beshirit", komuna Ndroq, Tirane. Objekt në vazhdim, 

Shërbimi për 2.500 banorë; 

KUZ të fshatrave Marqinet-Gerdec, bashkia Vore. Objekt në vazhdim, ndërtim i 

kanalizimeve për  5.000 banorë; 

Rikonstruksion i ujësjellesit të fshatrave Gërdec, Marqinet 2 dhe Marqinet 1, bashkia 

Vore.  Objekt në vazhdim, përmirësimi i rrjetit të furnizimi me ujë per 5.000 banorëve; 

Rrjeti i ri i KUZ të fshatit Mbrostar - Ura ( Faza e pare). Objekt në vazhdim, komuna 

Mbrostar, Fier shërbimi për 3.500 banorë; 

Kanalizimi i ujrave të zeza Zona e Vilave Mullet komuna Petrele, Tiranë. Objekt në 

vazhdim, ndërtim i kanalizimeve për 2.000 banorë;  

Furnizimi me ujë i Zonës Rezidenciale, komuna Petrelë. Objekt në vazhdim, furnizimi 

me ujë për 700 banorë;  

 

QARKU VLORE 
 

KUZ të rrjetit sekondar dhe tercial në qytetin e Vlorës. Shërbimi për 55.000 banorë; 

Ndërtim ujësjellësi qyteti Selenicë. Objekt në vazhdim, Furnizimi me ujë per 8.652 

banorë;   

 

Furnizim dhe vendosje matsash uji të mëdhenj, objekt në vazhdim; 

Trajtimi i vepres H/C Banje; 

Studim i fizibilitetit dhe projektet e detajuara për progrmin IPA 2007 të Komunitetit 

Evropian në zonën bregdetare (Kontratë e Lidhur); 

 

4.3    STREHIMI DHE URBANISTIKA   

 

Objektivat e politikës: 

Të sigurojë kushtet për strehimin e rreth 11 % të familjeve të cilat kanë aplikuar pranë 

bashkive;  
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Vazhdimi i punimeve civile për përmirësimin e infrastrukturës dhe sistemit të ujësjelles-

kanalizimeve për bregdetin; 

 

Hartimi i planit Rregullues te qarkut Elbasan dhe financimi i studimeve për përfundimin 

e planeve rregullues të qyteteve Durrës, Shkodër, Kamëz, Vlorë 

 

Legalizimi dhe përpunimi  informacionit  tekniko ligjor për rreth 100 000 pasuri 

informale. 

Produktet kryesore që do të ofrohen:  

Siperfaqe ndërtimi për Banesat sociale me qira;  

Numer familjesh që perfitojnë subvencion të interesit të kredisë;  

Punime civile për menaxhimin e  pastrimin e zonës  bregdetare; 

Plane rregulluese të njësive vendore për Menaxhimin e Tokës dhe Zhvillimi Urban; 

4.4  SHËRBIMET PUBLIKE  

Objektivat e politikës: 

Trajtimi i mbetjeve në menyrë të kontrolluar sanitare që i përgjigjet një popullsie prej 

850.000 banorësh; Vazhdimi i punimeve për landfillin e Sharrës, Bushatit, Rreshenit dhe 

fillimi i punimeve për landfillin e Prrenjasit. 

Produkti: Përpunimi i 250 000 ton mbetje në vit. 

Përgatitja dhe përshtatja e Direktives  2000 / 53 te KE për «Administrimin e makinave të 

dala jashtë përdorimit ». 

Produkti: rregullore për zbatim. 

Identifikimi i vendepozitimeve ekzistuese dhe përgatitja për mbylljen e tyre. 

Produkti: Projekte të gatshem për zbatim. 

Identifikimi i vendepozitimeve të reja dhe përgatitja për ndërtimin e tyre. 

Produkti: Projekte të gatshme për zbatim. 

 

4.5     TRANSPORTI RRUGOR 

Rrjeti i Rrugëve Nacionale 

Objektivat e politikës 

Objektivat e politikës së këtij programi mund të ndryshojnë nga parashikimet e bëra në 

PBA 2010-2012, pasi ato janë ripunuar në përshtatje me buxhetin e miratuar në Nëtor 

2009, për vitin 2010. 
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Produktet kryesore që do të ofrohen:  

Ndërtimi i 120 km rrugë kombëtare me dy dhe katër korsi, me financim të brendshëm 

dhe të huaj prej 30,640 milion lekë. Përfundimi i ndërtimit të seksionit: Milot-Rrëshen, 

Rrëshen-Kalimash përfshirë tunelin e Thirës dhe Kalimash-Morinë (pjesë të Korridorit 

Durrës-Kukës-Morinë), Bulqizë-Bllatë U.Çerenecit, Dragobi-Valbonë etj. Vazhdimi i 

ndërtimit të segmentit rrugor: Qukës-Qafë-Plloçë, Kardhiq-Delvinë, Milot-Fushë Krujë 

(dublimi i superstradës), By Pass Plepa-Kavajë-Rrogozhinë, rrugës së Porto Romanos 

Durrës etj. Fillimi i ndërtimit të seksionit rrugor: Ura e Brarit-Hyrje Tuneli Qafë Murrizë 

(vazhdim i rrugës së Arbërit), dublimit të rrugës Milot-Rrëshen, rikonstruksionit të 

Unazës së Durrësit dhe synimi për fillimin e ndërtimit të Unazës së Re të Tiranës dhe të 

rrugës Tiranë – Elbasan; 

Rikonstruksioni i 80 km rrugë me dy dhe katër korsi (sistemimi e asfaltimi i tyre) me 

financim të buxhetit prej 3,083 milion lekë. Sistemim asfaltimi i rrugëve: Superstradës 

Tiranë-Durrës, Tre Urat-Leskovik, Gjirit të Lalzit, rrugës Liqenasit, të Dardhës dhe të 

Voskopojës Korcë, të Gjinarit Elbasan, Librazhd-Qafë Stude, Kuçovë-Belsh-Cerrik, Ura e 

Çerenecit-Peshkopi, Qafë Thanë-Lin-Pogradec, Lushnje (pushimi i shoferit)-Divjakë, të 

rrugëve hyrëse Kavajë, Sarandë, etj.; 

Ndërtimi i 95 ml ura dhe mbikalime me financim të huaj e të brendshëm gjithsej 404 

milion lekë; 

Përmirësimi i mirëmbajtjes së rrjetit rrugor kombëtar (prej 3656 km) nëpërmjet sistemit 

të menaxhimit të pasurive rrugore dhe synimi për privatizimin bazuar në kontrata 

performance me shtrirje prej rreth 40 % (1500 km të rrjetit rrugor); 

Kompletimi me elemente të sigurisë rrugore, sinjalistikë rrugore dhe riparimi i pikave të 

rrezikut në akset rrugore kombëtare. 

Projektet e rrugëve janë grupuar sipas kategorive dhe produktet kryesore që do të 

ofrohen janë: 

Rrugë të ndërtuara Tip A2 (2x2) korsi 22 km; 

Rrugë të ndërtuara Tip A2’ (2x2) korsi 4 km; 

Rrugë Interurbane Kryesore të ndërtuara Tip B’ (2x1) korsi 15 km; 

Rrugë Interurbane Kryesore të ndërtuara Tip B1’ (2x1) korsi 50 km; 

Rrugë Interurbane Dytësore të ndërtuara Tip C2 (2x1) korsi 23 km; 

Rrugë Interurbane Dytësore të ndërtuara Tip C2’ (2x1) korsi 6 km; 

Rrugë të rikonstruktuara Tip A2’ (2x2) korsi 5 km; 

Rrugë Interurbane Dytësore të rikonstruktuara Tip C2 (2x1) korsi 44 km; 

Rrugë Interurbane Dytësore të rikonstruktuara Tip C2’ (2x1) korsi 31 km. 
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4.6 MENAXHIMI I TRANSPORTIT  

Objektivat e politikës 

Studime dhe Projekte mbështetëse për rishikimin e Planit Kombëtar të Transportit për 

fushat përkatëse të llojeve të transportit si rrugor, detar, hekurudhor, ajror dhe të 

kombinuar drejt një transporti të qendrueshëm. 

Produktet kryesore që do të ofrohen: 

Krijimi i një databaze të sektorit të transportit për secilin lloj të tij dhe të dhëna që do 

të përdoren bashkërisht për të gjitha veprimtaritë e sektorit të transportit, mirëmbajtja 

dhe përditësimi i këtij databaze;  

Mirëmbajtja dhe përditësimi i Planit Kombëtar të Transportit (PKT) dhe programeve të 

investimeve lidhur me to; 

Rishikimin dhe përditësimin e politikave të sektorëve të transportit, rregulloreve dhe të 

reformave institucionale;  

Kryerjen e punimeve dhe shërbimeve të tjera studimore në fushën e transportit si dhe 

vlerësime, oponenca, ekspertiza, trajnime, etj. për Ministrinë e linjës dhe për të tretë; 

Përditësimi i Rrjetit rrugor Kombëtar dhe përfundimi i hartës se këtij rrjeti sipas 

programeve ARC View Map. 

 

4.7 PORTET 

Objektivat e politikës: 

Mbi bazën e Ligjit Nr.10109, date 2.04.2009 “Për Krijimin e Administratës Detare” do të 

hartohen aktet nënligjore dhe do të miratohen nga Kryeministri, për krijimin e 

Administratës Detare; 

Vazhdimi i investimeve me buxhetin dhe donatorë të huaj për përmirësimin e 

infrastrukturës dhe superstrukturës mbi bazën e Master – Planeve të zhvillimit të 

porteve;  

Kompletimi i ndërtimit të terminalit të pasagjerëve dhe fillimi i procedurave për 

rikonstruksionin e kalatave 7 e 8 në Portin e Durrësit, me financim prej 40 MLN EURO 

nga  BEI, BERZH, KE dhe Qeveria Shqiptare; 

Fillimi i procedurave të përzgjedhjes së firmës së ndërtimit për përmirësimi e 

infrastrukturës dhe superstrukturës në portin e Vlorës, me një financim prej 15,3 MLN 

EURO nga Kooperacioni Italian; 
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Përmirësimi i infrastrukturës dhe superstrukturës në portet e Shëngjinit dhe të Sarandës, 

me financim nga Buxheti i Shtetit dhe donatorët e huaj: 

 Për Portin e Sarandës, ndërtimi i kalates së përpunimit të anijeve turistike Kruiz 

me një financim prej rreth 5 MUSD, do te fillojnë procedurat e përzgjedhjes se 

firmës së ndërtimit; 

 Për Portin e Shëngjinit, ndërtimi i kalates së re të përpunimit të mallrave, me 

financimin prej 3,6 MEURO nga programi IPA dhe Qeveria Shqiptare, do të fillojë 

puna për projektin e detajuar dhe dokumentet e tenderit. 

Vazhdimi i punimeve të ndërtimit për mbrojtjen e tunelit të Komanit nga shembja e 

gurëve;  

Blerje nga ana e Kapitenerisë së Porteve e pajisjeve navigacionale dhe komunikimi për 

kontrollin dhe monitorimin e trafikut detar;  

Kryerja e Investimeve të vazhdueshme për pajisjen e forcave të sigurisë në porte me 

logjistikën e kërkuar, trajnimi i personelit të Autoritetit të Sigurisë në Porte dhe Anije si 

dhe personelit të forcave të sigurisë në porte (kostot e këtyre aktivitete mbulohen nga 

vetë të ardhurat e porteve). 

 

4.8 HEKURUDHAT 

Objektivat e politikës: 

Përmirësimi i gjendjes së linjës hekurudhore nëpërmjet vendosjes së traversave të reja 

në 3.8 km linjë hekurudhore dhe në 13 ndërruese; 

Riparimi i pritave lumore në km 93+100 në Mirakë me qëllim rivendosjen e qarkullimit të 

trenave të udhëtarëve;  

Rritja e koeficientit të gatishmërisë teknike të mjeteve në masën 0.1 për qind 

nëpërmjet importit të agregateve, pajisjeve dhe pjesëve te këmbimit;  

Kontrolli i vazhdueshëm mbi sigurinë e lëvizjes së trenave dhe infrastrukturës 

hekurudhore; 

Hartimi i politikave të zhvillimit dhe përgatitja e draftit të Kodit të ri Hekurudhor në 

përputhje me legjislacionin evropian. 
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4.9 TRANSPORTI AJROR 

Objektivat e politikës: 

Administrimi i reformës ligjore nëpërmjet zbatimit të Kodit Ajror dhe Marrëveshjes  

Shumëpaleshe (Faza e II  tranzitore) e lidhur kryesisht me harmonizimin e shërbimeve 

ajrore në tregun e brendshëm dhe atë ndërkombëtar;  

Administrimi i reformës institucionale, transformimi i DPAC-së në Autoritet të Aviacionit 

Civil, në zbatim të Kodit Ajror të RSH-së dhe të Marrëveshjes Shumëpalëshe (ECAA) 

ngritja e Entit Kombëtar të Incidenteve dhe të Aksidenteve në Aviacion;    

Ruajtja e investimeve të kryera në aeroportin e Kukësit dhe mundësi për venien në 

eficencë të transportit të brendshëm ajror për qëllime transporti udhëtarësh, qëllime 

turistike dhe transport mallrash;  

Zbatimi i standarteve të njehsuara të sigurisë dhe të parrezikshmërisë, nëpërmjet 

implementimit të dokumentacionit Kombëtar të Sigurisë në Aviacionin Civil; 

Vendosja e standardeve të informacionit dhe të dokumentimit elektronik kombëtar të 

shërbimeve në aviacion nëpërmjet ngritjes së infrastrukturës së sistemit të 

informatizuar të "Librarisë Elektronike të Aviacionit";  

Plotësimi i detyrimeve financiare, që rrjedhin nga antarësimi në organizmat 

ndërkombëtare të fushës së aviacionit. 

 

Produktet kryesore që do të ofrohen:  

Përfshirja e shpejtë dhe me të drejta të plota të Shqipërisë në Zonën e Përbashkët 

Evropiane të Aviacionit dhe në iniciativat evropiane të “Qiellit të Vetëm Evropian” 

(Single European Sky); 

Krijimi i një strukture me autonomi financiare, që do të mundësojë forcimin 

institucional dhe teknik si një ent rregullator i specializuar i fushës së aviacionit; 

Përmirësim të sigurisë ajrore duke mundësuar kryerjen e shpejtë të investigimeve me 

synim parandalimin e aksidenteve dhe incidenteve; 

Standarde të larta të sigurisë dhe parrezikshmërrisë në operime dhe fluturimeve dhe 

rritja e nivelit të shërbimeve aeroportuale të cilat bëjnë të mundur rritjen e fluksit të 

pasagjerëve dhe rritjen e destinacioneve ajrore;  

Rritja e lëvizjes së lirë të pasagjereve dhe mallrave. me synim vënien ne funksionim dhe 

përdorimin e transportit ajror të brendshëm dhe rajonal. 
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Tabela Buxheti 2010 sipas programeve dhe llojeve të shpenzimeve, milion Lek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programet 

Pagat dhe 

kontribute 

e 

sigurimeve 

shoqërore 

600, 601 

Mallra dhe 

shërbime 

602 

Subvecionet 

603 

Të tjera 

transferta 

korrente 

604, 605 

Transferta për 

buxhetet 

familiare dhe 

individët 

606 

Shpenzime 

kapitale 

230, 231 

Total 

Planifikimi, menaxhimi dhe 

administrimi 
192 46 0 23 41.8 2.8 305.6 

Rrjeti i rrugëve nacionale 376 1121 0 0 0 18454.7 19951.7 

Menaxhimi i Transportit 
16 7 0 0 0 0 23 

Portet 46 18 0 0 0 302 366 

Hekurudhat 
12.5 7 284 0 0 50 353.5 

Aviacioni Civil 
33 25 0 14 0 26 98 

Ujësjellës Kanalizime 50.8 24 790 0 0 3512.5 4377.3 

Strehimi dhe Urbanistika 249 100 0 0 300 367.4 1016.4 

Shërbimet publike 122 45 0 0 0 236 403 

Total 1097.3 1393 1074 37 341.8 22951.4 26894.5 
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5 Plani i Monitorimit i Ministrisë  

Identifikoni dhjetë produktet/treguesit më të rëndësishëm që do të monitorojnë arritjet e 
ministrisë gjatë vitit 2010. Këta tregues të diskutohen e përzgjidhen paraprakisht në 
bashkëpunim me Departamentin e Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimin e Ndihmës së 
Huaj. 

Treguesit (Emërtimi i treguesit) Njësia 
Sasia (cili është niveli i 
treguesit që synohet të 
arrihet për vitin 2010) 

Fluksi i fluturimeve ajrore; 
Fluksi i udhëtarëve; 
Numri i destinacioneve; 
Numri shoqërive ajrore; 
Rritja e numrit të fluturimeve;    
Rritja e numrit të pasagjerëve;    

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
% 
% 

Rreth 21 000 
Rreth 1 500 000 

Rreth 40 
Rreth 18 
Rreth 5  

Rreth 7 – 8  

Sipërfaqe ndërtimi për banesat sociale me qira  m2 25166 

Numër familjesh që përfitojnë subvencion të interesit të kredisë  
Nr. 
 

 
1, 209 

Punime civile për menaxhimin e  pastrimin e zonës bregdetare Nr. 
 

5 

Numer kontratash per Plane Rregulluese të 8 njësive vendore për 
Menaxhimin e Tokës dhe Zhvillimin Urban 

Nr. 2 

Reduktimi i numrit të aksidenteve rrugore në përkrahje të nismës Europiane 
“Vizion zero” 

% 10 

Banorë që perfitojnë për here të parë  
Banorë që do t’u përmirësohet furnizimi me ujë të pijshëm   
Banorë që do të përfitojnë nga ndërtimi i rrjetit të KUZ   

Nr. 
Nr. 
Nr. 

60.607  
150.000  
51.700  

Rrugë nacionale të ndërtuara 
Rrugë nacionale të mirëmbajtura (me performance) 
Rrugë nacionale të rikonstruktuara 

 
Km.  

120   
1500   

80  

 
RRITJA E NUMRIT TË PASAGJERËVE NË PORTE  
Durrës 
Vlorë 
Shëngjin  
Sarandë  
RRITJA E MALLRAVE 
Durrës  
Vlorë 
Shëngjin 
Sarandë  

 
Rritja në % 
ndaj nivelit 

të 2009 

 
 

3 
3 
3 
3 
 

9 
2 
3 
3 



Plani i Integruari i Ministrisë 2010 

  30 

Aneks 1 Programi i përgjithshëm analitik i projektakteve për vitin 2010 
 

 

Nr.  PROJEKT-AKTE OBJEKTI  DHE QELLIMI I PROJEKTAKTIT MINISTRI PROPOZUES 
AFATI I PARAQITJES NE 
KESHILLIN E MINISTRAVE 

SHËNIM 

1 Projekt-vendim “Per 
propozimin e projektligjit 
Per punimet e ndërtimit” 

Eshte ligj i ri qe do te zevendesoje ligjin 
ekzistues nr. 8402, date 10.09.1998.  

Ministri  

Puneve Publike, 
Transportit dhe 

Telekomunikacionit 

Katërmujori I-rë 

 

 

2 Projekt-vendim “Per 
propozimin e projektligjit 
për krijimin e urdherit te 
inxhinierit dhe arkitektit” 

Eshte ligj i ri ne kuadrin e perfarimit te 
legjislacionit me ate te BE-se.  

Ministri  

Puneve Publike, 
Transportit dhe 

Telekomunikacionit  

Katërmujori I-rë  

3 Projekt-vendim “Për 
propozimin e Projekt-ligjit 
Për disa ndryshime dhe 
shtesa në Ligjin Nr.8378, 
datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor 
i Republikës së Shqipërisë”, 
të ndryshuar” 

Përafron Rregulloren 3821/85/EEC dhe i 
hap rrugë hartimit të Projektvendimit 
mbi pajisjet e regjistrimit dixhitale në 
transportin rrugor 

Ministri  

Puneve Publike 
Transportit dhe 

Telekomunikacionit 

Katermujori i IIte  
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4 Projekt-vendim “Për 
propozimin e Projekt-ligjit 
per aderimin ne protokoll te 
vitit 2002, ne lidhje me 
bashkepunimin per 
parandalimin e Ndotjes prej 
Anijeve dhe ne rastet e 
Emergjences, luften kunder 
ndotjes ne Detin Mesdhe. 

Ky akt siguron bashkepunimin e 
Shteteve Mesdhetare per parandalimin e 
ndotjes detare ne Detin Mesdhe. 

Ministri  

Puneve Publike 
Transportit dhe 

Telekomunikacionit 

 

 

Ministri i Puneve te 
Jashtme 

Katermujori i I-rë  

5 Projekt-vendim  “Per  
aderimin ne Konventen  per 
transportin e mallrave te 
rrezikshme dhe helmuese 
HNS 96” 

Ky akt do te siguroje kompesimin e 
nevojshem per demtimin e personave 
dhe prones nga transporti i mallrave te 
rrezikshme. 

Ministri  

Puneve Publike 
Transportit dhe 

Telekomunikacionit 

 

Ministri i Puneve te 
Jashtme  

Katermujori i II-të  

6 Projekt-vendim “Per 
Parandalimin e Ndotjes 
Detare nga Hedhja e 
Mbeturinave apo Materialeve 
te Tjera,1972 (Konventa e 
Londres) 

 

Ky akt kontribuon per kontrollin 
nderkombetar  dhe parandalimin e 
ndotjes se ambjentit detar. 

Ministri  

Puneve Publike 
Transportit dhe 

Telekom unikacionit  

 

Ministri i Puneve te 
Jashtme  

Katermujori i III-të  
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7 Projekt-vendim “Per 
miratimin e rregullores “Per 
sigurimin ne pune, ne 
kantieret e ndertimit” 

Ne zbatim të ligjit nr.8402, 
dt.10.09.1998 dhe ka për qëllim 
percaktimin e rregullave, masave dhe 
personat pergjegjes per sigurimin e 
shendetit ne kantieret e perkoheshme 
dhe te levizeshme.  

Ministri  

Puneve Publike, 
Transportit dhe 

Telekomunikacionit. 

Katërmujori III-të 

 

(Pas miratimit të ligjit 
integral “Për sigurimin në 

kantier”)  

 

8 Projekt-vendim “Mbi tarifat e 
studimit dhe projektimit të 
objekteve publike“ 

Ne zbatim të projektligjit “Per punet 
publike” (ligjit nr. 8402, date 
10.09.1998) dhe ka për qëllim 
percaktimin e tarifave te studimit, 
projektimit, mbikqyrjes dhe kolaudimit.  

Ministri  

Puneve Publike, 
Transportit dhe 

Telekomunikacionit. 

Katërmujori III-të 

 

(Pas miratimit të 
projektligjit “Për urdhërin 

e Inxhinierit”)  

 

 

9 Projekt-vendim “Per 
miratimin e manualeve 
teknike te çmimeve te 
punimeve te ndertimit dhe te 
analizave teknike te tyre” 

Ne zbatim te ligjit nr. 8402, date 
10.09.1998 dhe ligjit nr. 9920, date 
19.05.2008, ka per qellim percaktimin e 
vleres limit per investimet buxhetore 
duke perditesuar çdo gjashte muaj 
manualet teknike te çmimeve. 

Ministri  

Puneve Publike, 
Transportit dhe 

Telekomunikacionit. 

Katërmujori II-të dhe i III-të  

 

 

10 Projekt-vendim “Rregullat 
dhe procedurat per 
inspektimin e 
bashkepronesive  

“Ne zbatim te nenit 37, pika 4 te ligjit 
nr. 10112, date 09.04.2009 

Ministri  

Puneve Publike 
Transportit dhe 

Telekomunikacionit 

Tremujori i IIIte  

11 Projekt-vendim “Mbi 
miratimin e rregullores për 
pajisjet e regjistrimit 
dixhitale në transportin 
rrugor” (tahograf) 

Me qellim përafrimin me Rregulloren 
3821/85/EEC 

Ministri  

Puneve Publike 
Transportit dhe 

Telekomunikacionit 

Katërmujori I-rë  
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12 Projekt-vendim “Per 
miratimin e rregullores mbi 
modelin e kontrates qe lidhet 
midis asamblese dhe 
administratorit”  

Ne zbatim te nenit 20, pika 3 te ligjit 
“Per administrimin e ndertesave te 
banimit” dhe ka per qellim te miratoje 
nje format standard per tipin e 
kontrates qe lidhet midis asamblese se 
bashkepronareve dhe administratorit. 

Ministri  

Puneve Publike 
Transportit dhe 

Telekomunikacionit  

 

 Ministri i Drejtesise 

Katermujori i IIte  

13 Projekt-vendim “Per 
miratimin e rregullores Mbi 
kërkesat dhe procedurat per 
tu regjistruar si 
administrator”  

Ne zbatim te nenit 22, pika 1 te ligjit 
“Per administrimin e ndertesave te 
banimit” dhe ka per qellim te 
percaktoje profilin profesional dhe 
teknik te subjekteve qe do te 
regjistrohen si administratore te 
bashkepronesive. 

Ministri  

Puneve Publike 
Transportit dhe 

Telekomunikacionit 

Katermujori IIte  

14 Projekt-vendim “Per 
miratimin e rregullores per 
furnizimin me ujë te pijshem 
dhe shkarkimet ne 
kanalizimet e ujrave te 
ndotura ne zonen e sherbimit 
te sh.a.ujësjelles-
kanalizimeve”. 

Qëllimi kryesor i kësaj Rregulloreje 
është rregullimi ligjor i marrëdhënieve 
ndërmjet konsumatorëve, të furnizimit 
me ujë dhe kanalizimeve dhe dhënësit 
të këtyre shërbimeve (shoqërive 
ujësjellës kanalizimeve) që veprojnë në 
emër të pronarit pra pushteteve 
vendore si përgjegjës ligjor të tyre.  

 

Ministri  

Puneve Publike 
Transportit dhe 

Telekomunikacionit 

Tremujori i I-rë Eshte approvuar me 
VKM nr.1304, date 
11.12.2009 

 

Duhet hequr 

15 Projektudhezim “Mbi 
dokumentacionin teknik të 
nevojshëm që mbahet në 
objekt sipas fazave të 
ndërtimit”. 

Ne zbatim të projektligjit “Per punet 
publike” (ligjit nr. 8402, date 
10.09.1998) dhe ka për qëllim 
percaktimin e tarifave te studimit, 
projektimit, mbikqyrjes dhe kolaudimit.  

Ministri  

Puneve Publike, 
Transportit dhe 

Telekomunikacionit. 

Katërmujori III-të  

 (6 muaj pas miratimit dhe 
hyrjes në fuqi të ligjit “Për 

punimet e Ndërtimit 
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16 Projektudhezim “Mbi 
metodollogjine per 
llogaritjen e tarifes se 
administrimit”  

Bazuar ne nenin 26 te ligjit 
nr.10112/2009 dhe ka per qellim tu vije 
ne ndihme asambleve te 
bashkepronareve mbi menyren e 
llogaritjes se tarifes se administrimit 

Ministri  

Puneve Publike 
Transportit dhe 

Telekomunikacionit. 

Katermujori i IIte  

17 Projektudhezim “Mbi 
klasifikimin dhe strukturen e 
shpenzimeve te ndertim-
montimit” 

Ne zbatim te ligjit nr. 8402, date 
10.09.1998 dhe ka per qellim 
percaktimin e vleres se plote te 
ndertimit te nje objekti publik. 

Ministri  

Puneve Publike, 
Transportit dhe 

Telekomunikacionit. 

Katërmujori III-të  

 

 

18 Projekt Vendim “ Për 
miratimin e Strukturës se 
Pagave të Autoritetit të 
Aviacionit Civil”  

Ky akt përmbush detyrimet e 
përcaktuara në ligjin Nr. 10040, date 
22.12.2008 “Kodi Ajror i RSH-se”, Ne 
ligjin Nr.9658, datë 18.12.2006, 

“Për ratifikimin e Marrëveshjes 
Shumëpalëshe…”  

Ministri i Punëve 
Publike, Transportit 
dhe 
Telekomunikacionit 

Katërmujori i I Ministria e Drejtësisë; 

Ministria e Financave 

Departamenti 
Administrates Publike 

19 ProjektVendim “Per krijimin 
e Entit Kombetar te Hetimit 
te Incidenteve dhe 
Aksidenteve ne Aviacion 
Civil” 

 

Ky akt përmbush detyrimet e 
përcaktuara ne ligjin nr.9658, datë 
18.12.2006, 

 

Ministri i Punëve 
Publike, Transportit 
dhe 
Telekomunikacionit 

Katërmujori i III DPAC, 

Ministria  Drejtësisë; 

Ministria Brendshme 

Ministria Financave; 

Ministria Integrimit 
Europian 

Konsulent i KE-se 
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20 Projekt-Vendim “Për 
përcaktimin e orarit të punës 
në aviacionin civil”  

 

Ky akt, përmbush detyrimet e 
përcaktuara në ligjin nr.9658, datë 
18.12.2006, 

 

Ministri i Punëve 
Publike, Transportit 
dhe 
Telekomunikacionit  

 

Ministri i Punes, 
Ceshtjeve Sociale dhe 
Shanseve te 
Barabarta 

Katërmujori i III Ministria e Drejtësisë; 

Ministria e Punës e 
Shanseve të Barabarta 
dhe e Çështjeve 
Sociale; 

Konsulent i KE-se  

21 
Projektvendim "Për 
miratimin e Programit 
Kombëtar te Sigurisë ne 
Aviacionit” 

Ky akt përmbush detyrimet  e 
përcaktuara në ligjin nr.9658, datë 
18.12.2006, 

 

Ministri i Punëve 
Publike, Transportit 
dhe 
Telekomunikacionit 

Katërmujori i III Ministria e Drejtësisë; 

Ministria e 
Brendshme; 

Konsulent i KE-se  

 

22 
Projektvendim “Per 
miratimin ne parim te 
Marreveshjes Per Sherbimet 
Ajrore me shtetin e Katarit 

 Ministri i Punëve 
Publike, Transportit 
dhe 
Telekomunikacionit 

Katërmujori i III Ministria e Drejtesise 

Ministria e Jashtme 

23 
Projektligji ose ndryshime ne 
Kodin Rrugor “Per miratimin 
e tipeve te 
mjeteve(homologimin)se 
bashku me projektvendimin 
perkates 

Synon perputhshmerine me 
legjislacionin europian ne fushen e 
mjeteve motorike 

 

 Ministri i trasportit 

 

Katermujori i III 

 

 

Ministria e Ekonomise 
Tregtise dhe 
Energjitikes 
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Aneks 2 Rezultate që lidhen me Integrimin Evropian 

Të paraqiten angazhimet më të rëndësishme lidhur me integrimin europian të 
planifikuara nga ministria për vitin 2010. 

 

Zbatimi dhe implementimi i Marrëveshjes Shumëpalëshe (Ligji Nr.9658, datë 18.12.2006) 

për krijimin e një Zone të Përbashkët të Aviacionit Europian dhe zbatimi i Kodit Ajror të 

Republikës së Shqipërisë (Ligji Nr.10 040, date 22.12.2008) do të mundësojnë: 

- Pjesëmarrjen e RSH në Zonën e Përbashkët të Aviacionit Civil me synim e 

përfshirjen në tregun ajror evropian me te drejta te plota dhe te barabarta si 

operatoret ajrore evropiane si dhe liberalizimin e tregut ajror shqiptar; 

- Njehsimin e procedurave të licensimit të aktiviteteve dhe operatorëve ajrorë, 

sipas standarteve evropiane; 

- Lehtësimin e procedurave të blerjes dhe marrjes me qera të pajisjeve fluturuese 

nga shoqërite ajrore, duke garantuar mbrojtjen ligjore ndërkombëtare; 

- Përmiresimin e standarteve të sigurisë dhe sigurimit ajror, në favor të 

operatorëve  ajrore dhe pasagjerëve. 

- Hapjen e tregjeve të reja në favor të përdoruesve ajror. 

 

Bashkëpunimi dhe koordinimi, nëpërmjet marrjes së eksperiencave me vende anëtare të 

BE, në lidhje me përmirësimet e nevojshme që po aplikohen në objektivat e strategjisë 

kombëtare të furnizimit me ujë dhe shërbimit të kanalizimeve të ujrave të përdorura. 

 

Hartimi i Rregullores për transportin hekurudhor të udhëtarëve dhe bagazheve në 

përputhje me Kodin Hekurudhor dhe direktivat e BE-së; 

 

Hartimi i Rregullores për kushtet e pranimit teknik dhe të pranimit për shfrytëzim të 

mjeteve hekurudhore.   

 

Hartimi dhe miratimi i projektvendimit “Manuali shqiptar (Standartet) për projektimin 

dhe ndërtimin e rrugëve”. 

 

Projekt-vendim për pajisjen e regjistrimit në transportin rrugor (tahograf). 
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Aneks 3 Investimet publike 

Lista e investimeve publike, me kostot përkatese që do të kryej ministria për vitin 2010 

Emërtimi i projektit të investimit publik Kosto (në milion lekë) 

TRANSPORTTI AJROR 

Investime per Aeroportin e Kukesit (Mirëmbajtjen Operative e Aeroportit)  17.5  

Investime për njehsimin me standartet ndërkombëtare te Sigurisë ne Aviacionin Civil 
(Ngritja e Grupit te Punes per hartimine e draftit te Programit Kombëtar të Sigurisë dhe i 
Kualitisë në Aviacionin Civil) 

0.5 

Investime per ngritjen e Sistemit te “Librarisë Elektronike” të Aviacionit Civil Shqiptar(realizimi i 
infrastructures se sistemit te informatizuar) 

8 

STREHIMI DHE URBANISTIKA  

Ndertimi i banesave sociale me qira  253.28 

Projekti i Menaxhimit te integruar dhe pastrimit te zones bregdetare 91 

Projekti i Menaxhimit te tokes dhe zhvillimit urban 23.2 

TRANSPORTI HEKURUDHOR  

Blerje traversa betoni + aksesore (financim nga vitit 2009)  40.8 

Blerje agregate dhe pjese këmbimi per lokomotiva dhe vagona 9.2 

TRANSPORT RRUGOR  

Rrjeti i rrugeve nacionale gjitësej (financim i brendhem & financim i huaj) 26910.7 

Me financim të brendshëm: 18454.7 

Ndertim rrugesh 14771.0 

Rreshqitje ne akse nacionale  11.5 

Sistemim asfaltime  1516.8 

Ndertim urash dhe mbikalimesh  31.6 

Garanci objektesh , shpronsime, leje mjedisore, vendime gjygjesore  51.9 

Supervizion punimesh  209.2 

Studime projektime  234.4 

Fond i Ngrire 8.1 

Siguri rrugore 1.0 

TVSH dhe kosto lokale 1584.2 

Menaxhimi, funksionimi, Mirembajtja pajisjeve dhe operimi i tunelit Autostrada Reshen-Kalimash  35.0 

Ndertim rrugesh me financim të huaj 8456 
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Aneks 4 Aneks 4 Projekte të ndihmës së huaj 

 

EMËRTIMI I PROJEKTIT 

 

GRANT/KREDI 

 

DONATORI 

VLERA E 
PROJEKTIT 

(NË MLN/LEKË) 

 

PLANI 2010 

(NË MLN/LEKË) 

RRJETI I RRUGEVE NACIONALE   8,456 

Ndertimi i segmentit rrugor 
Konispol - Sarande 

Grant Qeveria greke 858.6 2100 

Ndertim rruga Leskovik 3 Urat 
(CARDS + Qeveria Shqiptare) 

Kredi KE 61 25 

Ndertimi i segmentit rrugor Fier 
(Levan) - Tepelene 

Kredi BEI/BERZH 1089 1862 

Ndërtimi i rrugës Kalimash - 
Rexhepaj Loti 8  ( km 0 -5.6 ) 40 
mln 

Kredi BIZH 1300 800 

Ndertim segmenti rrugor Fier - 
Vlore (Levan - Vlore) 

Kredi BEI/BERZH 1600 1330 

Ndertimi i segmentit rrugor 
Shkoder - Hani i Hotit 

Kredi Qeveria Italiane 549 900 

Projekti i Transportit Milot - 
Rreshen 

Kredi IDA/IBRD/OPEC 1164 500 

Projekti i Transportit 
Mirembajtje Tirane - Kukes 

Kredi BB 30 30 

Projekti I Transportit 
(Konsulence) 

Kredi BB 182 67 

Ndertim Nyja e Vorës (Rruget 
paralele Vore) 

Kredi BIZH 212 300 

Ndertim By Passi i Shkozetit Kredi Fondi Kuvajtian 407 342 

Ndertimi I Ures se re te Bunes Kredi BIZH 181.8 200 

TRANSPORTI DETAR   

Ndertim i terminalit te 
Pasagjereve ne Portin e Durres 

Kredi BEI 380 1300 

STREHIMI   

Ndertimi i banesave sociale me 
qira 

Kredi Banka CEB 1.845 510 

UJESJELLESA KANALIZIME   4318.846 
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Periferite Urbane te Tiranes 
(komponenti infrastrukturor) 

 

Kredi Q. Italiane 318.624 13.0 

Menaxhimi i mbetjeve Urbane 
te Tiranes 

Grant / 

Kredi 

Q. Italiane 780.8 124.56 

Projekti i menaxhimit te 
integruar te ujrave dhe 
ekosistemit 

Grant / 

Kredi 

B. Boterore 

(GEF) Luksemburg 

2,100 343.591 

Projekti Bashkiak I furnizimit 
me ujë (+projektet e OPEC) 

Kredi B. Boterore/ IDA 1,828.764 10.0 

Mbrojtja e liqenit te Ohrit, 
komponenti i ujit te 
pijshem+kanalizimet 

Grant/ 

Kredi 

KFW 2,422.584 70.0 

Projekti i kanalizimeve te 
ujrave te zeza Kavaje 

Grant/ 

Kredi 

KFW 1,508.595 48.076 

Mbeshtetja e Rrjetin Hidrik  
Tirane (AT fin.per NUK 20.3mld 
ITL+ 32.9 mid IT)  

Grant/ 

Kredi 

Q. Italiane 3,379.680 135.46 

Ujësjelles Kanalizime Berat 
Kucove 

Kredi KFW 817.566 85.6 

Kanalizime Korce (Financim i 
BEI) 

Kredi BEI 1,783.5 650.0 

Studim fizibiliteti te Burimeve 
te Shqiperise se Jugut 

Grant Q. Italiane 123. 36.9 

Ujësjellesi Vlore (Q.Hollandeze) 

Grant/ 

Kredi 

Q. Hollandeze 3,075. 1481.023 

Projekti i kanalizimeve te 
Tiranes se madhe 

 

Kredi Q.Japoneze 13.901 95.0 

Furnizimi me ujë i zones se 
Vlores (Orikum, Dukat, Tragjas, 
Radhime) 

Kredi B. Islamike 1,230 82.630 

Ujësjellesi dhe ujrat e 
perdorura Shkoder 

Kredi KFW, SECO,ADA 1,845 75.647 

Rehabilitimi  i sistemit 
kanalizime ne zonen industriale 
ne qytetin Shkoder, IPA 2007 

Grant 

K. Europian 

IPA 

123 18.5 

Rehabilitimi i sistemit te KUZ 
ne Shengjin, IPA 2007 

Grant 

K. Europian 

IPA 

430.5 147.833 
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Ndertimi i sistemit te KUZ dhe 
impianti i trajtimit te ujrave te 
zeza ne Velipoje, IPA 2007 

Grant 

K. Europian 

IPA 

861 184.847 

Ndertimi i sistemit te ri te KUZ 
ne zonen turistike Golem, IPA 
2007 

Grant 

K. Europian 

IPA 

615 135.0 

Ndertimi i sistemit te ri te KUZ 
ne zonen turistike Durres, IPA 
2007 

Grant 

K. Europian 

IPA 

922 312.333 

Decentralizimi i Sektorit te 
ujrave  

   6.5 

Projekti i furnizimit me uje i 
Shkodres  

Kredi   262.346 
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Aneks 5 Plani i veprimit antikorrupsion për vitin 2010  

PLANI I VEPRIMIT (MPPTT), për vitin 2010 
 

 

 

NR OBJEKTIVAT MASAT 

INSTITUCIONET 

PERGJEGJESE / 

BASHKEPUNUESE 

AFATI I 

REALIZIMIT 

BURIMET E 

ZBATIMIT 
TREGUESIT MONITORUES 

Kreu 3, Paragrafi B, Pika 1 Reforma rregullatore e Licencimit 

1.  Reduktimi i 

hapësirave për 

korrupsion duke 

reformuar procesin e 

komunikimit dhe 

publikimit (nëpërmjet 

krijimit të shërbimit të 

monitoruar me 

ambiente-sportele me 

vete) 

1.1 Urdhër Ministri për 

ngritjen e një 

strukture të tillë dhe 

përcaktimin e 

rregullores së 

funksionimit të saj. 

Drejtoria e 

Shërbimeve 

Mbështetëse/ 

Drejtoria e 

Shërbimeve 

Juridike / Drejtoria 

e Licencimit pranë 

MPPTT 

Brenda 6 

mujorit te 

pare 2010 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare për 

MPPTT. 

Personel – do 

të kryhet nga 

strukturat 

ekzistuese të 

licencimit dhe 

t`ë 

marrëdhënieve 

me publikun. 

Ambjente – 

Zyre me vehte 

me sistem 

monitorimi. 

Pajisje 

teknike – 

sistem 

monitorimi, 

Urdhri i ministrit i miratuar dhe 

rregullorja funksionale 

 

1.2 Urdhër Ministri për 

krijimin e ambienteve 

përkatëse pranë 

Ministrisë si dhe ngritja 

e strukturës dhe fillimi i 

funksionimit të saj. 

Brenda 

muajit 

Dhjetor 2010 

Struktura funksionale dhe numri i 

punonjesve te MPPTT i shtuar.  
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NR OBJEKTIVAT MASAT 

INSTITUCIONET 

PERGJEGJESE / 

BASHKEPUNUESE 

AFATI I 

REALIZIMIT 

BURIMET E 

ZBATIMIT 
TREGUESIT MONITORUES 

pajisje zyre 

(tavolina, 

karike, 

kompjutera, 

rafte, etj) 

Kosto 

financiare- 

vetem per 

sisitemin e 

monitorimit 

Kreu 3. Paragrafi B, Pika 2  Reforma e Shërbimeve Publike 

2. 

Shpërndarja objektive 

e subvencioneve për 

njësite që operojnë në 

sektorin e ujësjellës 

kanalizimeve. 

2.1 Shpërndarja e 

subvencioneve sipas 

treguesve te 

monitorimit. 

 

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Ujësjellës 

Kanalizimeve, 

Ministria e 

Financave 

 

Çdo 6 muaj 

 

Burimi i  

financimit për 

këtë  objektiv 

është GTZ dhe 

vlera  e 

financimit 

është 3000 

Euro. 

Raportet e monitorimit / kontrollit 

të përpiluara.. 

2.2 Publikimi ne 

website te treguesve. 

 

Çdo vit 

 

Raportet e monitorimit të 

publikuara 
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  -  

3.  Ruajtja, se paku ne 

nivelin e miratuar, e 

eficiences dhe 

efektivitetit të 

përdorimit të fondeve 

publike për strehim 

nga subjektet zbatuese 

te programeve  

 

3.1 Identifikimi i 

treguesve të monitorimit 

për çdo Projekt në 

zbatim. 

 

Drejtoria e 

Politikave të 

Strehimit (DPS)  

 

Mars – Prill 

2010 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

 

Numri i tregueseve të identifikuar 

dhe të shpërndarë. 

 

3.2 Ndërhyrje ligjore 

për krijimin e një 

sistemi të pavarur të 

mbikëqyrjes. 

DPS, Subjekte të 

pavarur 

 

Tetor 2010 - 

2012 

 

Buxheti i 

shtetit 

 

Akti ligjor përkatës i miratuar. 
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4. Shmangia e 

subjektivizmit në 

ndarjen e fondeve 

buxhetore për 

strehimin në nivel 

vendor 

4.1 Përcaktimi i 

kritereve të qarta dhe 

transparente për 

pjesëmarrje në 

konkurrime për përfitim 

nga buxheti i shtetit. 

DPS, Drejtoria 

Juridike DJ, OQV, 

sektori privat  

 

Sa here hapet 

një projekt i 

ri 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

Kriteret të hartuara dhe miratuara 

 

4.2 Përgatitja e 

ndryshimeve ligjore, 

nëse shihet e 

nevojshme, me qëllim 

miratimin e kritereve 

dhe/ose formulave për 

shpërndarjen e fondeve  

 

DPS, DJ, Ministria 

e Financave (MF), 

Ministria e 

Brendshme (MB) 

2011 Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

 

Ndryshimet ligjore të miratuara. 

Kreu 3. Paragrafi B, Pika 3 Reformimi i procedurave administrative 

5. Reformimi dhe 

fuqizimi i auditimit të 

brendshëm nëpërmjet 

forcimit të Drejtorisë 

së Auditimit të 

Brendshëm (DAB) në 

MPPTT 

5.1 Zbatimi i programit 

vjetor te auditimit, i cili 

është hartuar  në bazë të 

Ligjit nr. 9720, datë 

23.04.2007 ”Për 

auditimin e brendshëm 

në sektorin publik” dhe 

MPPTT 

 

Gjatë vitit 

2010 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

 

Raportet tre mujore te DAB dhe 

publikimi i tyre ne site ose ne 

broshura informative. 
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mbi bazë të vlerësimit të 

riskut dhe i miratuar me 

shkresën e Ministrit nr. 

7059, datë 03.12.2008 

5.2 Bashkëpunimi me 

Drejtorinë e 

Përgjithshme të 

Auditimit dhe ndihmesa 

në hartimin e manualit 

të procedurave të 

auditimit dhe zbatimi i 

standarteve të auditimit 

në sektorin publik me 

qëllim, uljen e numrit të 

shkeljeve të konstatuara 

nga një mision auditimi 

në tjetrin 

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Auditimit 

Gjatë vitit 

2010 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

 

Manuali i hartuar. 

 

5.3 Auditimi për 

periudha sa më të 

shkurtra kohore për 

subjekte me aktivitet te 

madh ekonomik e 

financiar 

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Auditimit 

Gjatë vitit 

2010 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

 

Shkurtimi i periudhës së kryerjes së 

auditimit  
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5.4 Njohja dhe zbatimi 

i praktikave 

ndërkombëtare të 

auditimit nëpërmjet 

përditësimit të 

njohurive nga stafi i 

DAB në MPPTT 

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Auditimit 

Gjatë vitit 

2010 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

 

Stafi DAB i Trajnuar me metodat 

bashkëkohore të auditimit 

 

5.5 Dhënia e asistencës 

teknike dhe 

profesionale, 

strukturave të auditimit 

të subjekteve të 

varësisë 

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Auditimit 

Gjatë vitit 

2010 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

 

Stafi i strukturave te auditivit të 

Institucioneve  të varësisë i trajnuar 

Kreu 3, Paragrafi C, Pika 2 Forcimi i Standarteve në sektorin e biznesit 

6. Hartimi i akteve 

nënligjore nga 

Agjencia Kombëtare e 

Planifikimit të 

Territorit, në zbatim të 

ligjit për planifikimin e 

territorit.  

 

 

Hartimi i draft-

rregulloreve te 

zhvillimit urban dhe 

publikimi i tyre 

 

 

 

 

Agjencia 

Kombëtare e 

Planifikimit te 

Territorit. (AKPT)  

Njësitë e 

qeverisjes vendore 

Dhjetor 2010 

 

 

Burime 

financiare nga 

buxheti i  

MPPTT dhe 

donatore. 

Rregullore te zhvillimit urban të 

hartuara dhe publikimi i tyre në 

regjistër. 
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7.  Krijimi i Regjistrit të 

Planifikimit të 

Territorit me qëllim 

bërjen transparente të 

procesit të planifikimit 

në përgjithësi dhe 

hedhjen e të dhënave. 

7.1 Identifikimi i 

burimeve dhe mbledhja 

e të dhënave ekzistuese 

që do të botohen në 

regjistër. 

 

AKPT – Njësitë e 

qeverisjes  

vendore 

 

Qershor 

2010 

 

Burime 

financiare nga 

buxheti i  

MPPTT dhe 

donatore 

 

Baza e të dhënave e gatshme për tu 

hedhur në softin përkatës (GIS). 

7.2 Trajnimi i stafit te 

AKPT dhe stafit te 

njësive vendore. 

 

AKPT 

USAID 

 

Shtator 2010 

 

Burime 

financiare nga 

buxheti i  

MPPTT dhe 

USAID 

 

Staf i gatshëm trajnues për 

mirëmbajtjen dhe përdorimin e të 

dhënave. 

 

7.3 Krijimi i portalit 

përkatës të regjistrit 

kombëtar të 

planifikimit. 

AKPT Dhjetor 2010 Buxheti i  

MPPTT dhe 

donatore 

Websit-i i gatshëm për t’u përdorur 

nga publiku. 

Kreu 3, Paragrafi C, Pika 3, Forcimi i shërbimit civil 

8.  Zbatimi i legjislacionit 

në fushën e konfliktit 

të interesave 

 

8.1 Plotësimi dhe 

dorëzimi brenda afateve 

i deklaratave të 

interesave private, nga 

subjektet që mbartin 

ILDKP  

Autoriteti 

Përgjegjës i  

Shkurt – 

Mars 2010 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

Dorëzimi i deklaratave në ILDKP i 

subjekte që mbartin këtë detyrim 

(rreth 40) 

 



Plani i Integruari i Ministrisë 2010 

  48 

NR OBJEKTIVAT MASAT 

INSTITUCIONET 

PERGJEGJESE / 

BASHKEPUNUESE 

AFATI I 

REALIZIMIT 

BURIMET E 

ZBATIMIT 
TREGUESIT MONITORUES 

detyrim për deklarim MPPTT/Sektori i 

Burimeve 

Njerëzore 

Institucionet e 

varësisë 

 

Autoriteti 

Përgjegjës i 

MPPTT-së ILDKP 

 

 

LDKP 

Autoriteti 

Përgjegjës i 

MPPTT dhe 

Sektori i Burimeve 

Njerëzore 

MPPTT. 

 

8.2 Plotësimi i 

autorizimit dhe 

deklaratës së konfliktit 

të interesit nga të gjithë  

nëpunësit e MPPTT. 

Mars –Prill 

2010 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

 

Evitimi 100% i rasteve me 

konfliktit interesi, rast pas rasti apo 

te vazhdueshëm. 

 

8.3 Përshtatja e 

Rregullores nr 53, datë 

01.04.2008 “Për 

parandalimin e 

konfliktit  te interesave  

ne ushtrimin e 

funksioneve publike ne 

MPPTT, si dhe 

institucionet  e 

varësise”,  me aktet e 

fundit  ligjore dhe vënia 

e saj në dispozicion, te 

gjitha drejtorive/ 

institucioneve të 

varësisë 

Gjatë vitit 

2010 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

 

Rregullorja e Përshtatur dhe e vene 

në dispozicion të të interesuarve 

 

9.  Forcimi, zhvillimi, 

menaxhimi i 

kapaciteteve të 

burimeve njerëzore, në 

9.1 Zbatimi korrekt i 

procedurave të 

rekrutimit: 

DAP si institucion 

përgjegjës  në 

seleksionimin e 

kandidaturave, për  

shkurt –maj 

2010 

 

5000 leke për 

pozicion pune 

i lire. Kosto 

totale rreth 60 

-Publikimi ne faqen e internentit 

dhe ne gazeta zyrtare i vendeve te 

lira te punes, me kërkesat e 

përgjithshme, te veçanta si dhe 
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përputhje me 

ndryshimet 

strukturore  

 

-shpallja e vendeve të 

lira, ku kërkesat  e 

veçanta të jenë të 

specifikuara qarte dhe 

në përputhje me 

pozicionin e punës; 

-zhvillimi i procesit të 

konkurrimit dhe 

përzgjedhjes se 

kandidaturave në 

mënyrë objektive; 

- zhvillimi i karrierës, 

nxitja fillimisht e 

nëpunësve ekzistues në 

konkurrimin për  

pozicionet e lira; 

 

procesin e 

konkurrimit, 

MPPTT Sektori i 

Burimeve 

Njerëzore 

 

 

000 leke 

Pagesa e 

pedagogeve ne 

masen 6500 

leke per person 

, per cdo 

konkurrim 

Kosto totale 1 

560 000 leke 

Kostoja totale 

eshte ne varesi 

te ndryshimeve 

strukturore 

gjate vitit 

2010. 

(afërsisht  1 

620 000 leke) 

 

fushat e testimit, rreth 12 pozicione 

pune. 

-Publikimi i rezultateve dhe 

kandidatit te përzgjedhur duke 

respektuar afatet e përcaktuara ne 

ligjin per shërbimin civil 

9.2 Raportimi në DAP i 

të gjitha procedurave, që 

lidhen me shërbimin 

civil.  

 

MPPTT Sektori i 

Burimeve 

Njerëzore 

 

Çdo fund 

muaji 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

 

Çdo emërim, lirim, largim, 

pezullim ne/nga shërbimi civil dhe 

masat disiplinore transparente. 
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9.3 Trajnimit te 

personelit/stafit, 

ekzistues dhe 

punonjësve te rinj, ne 

përputhje me ligjin për 

statusin e nëpunësit 

civil. 

 

Sektori i burimeve 

Njerëzore 

 

Gjate vitit 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

 

Trajnim i  rreth 40 % te nëpunësve 

të MPPTT në përputhje me 

nevojat/pozicionet e punës 

10.  Përmbushja e qëllimit 

dhe objektivave të 

përcaktuara në 

përshkrimet e punës 

nga secili nëpunës 

 

10.1 Vlerësim objektiv 

periodik i nëpunësve të 

MPPTT  

 

Sektori i burimeve 

njerëzore /  

 

Çdo katër 

mujor 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

 

Vlerësimi objektiv i perfomancës 

së punonjësve  sipas kritereve te 

përcaktuara ne formularin e  

përshkrimit te punes (-nga 1 deri ne 

4 ) 

10.2 Vlerësimi  

përfundimtar 

Të gjitha drejtoritë 

 

Tetor 2010 Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

 

Vlerësimi objektiv i perfomancës 

së punonjësve  sipas kritereve te 

përcaktuara ne formularin e  

përshkrimit te punes (-nga 1 deri ne 

4 ) 
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Kreu 3. Paragrafi C, Pika 7 Reformimi i sistemit te buxhetimit dhe te planifikimit te te ardhurave dhe shpenzimeve 

11. Minimizimi i 

subjektivizmit dhe 

spontanitetit ne 

shpërndarjen e 

investimeve  ne 

sektorin e ujësjellës 

kanalizimeve. 

11.1 Përgatitja e temave 

të referencës për 

Hartimin e një Master 

Plani  Kombëtar për 

Furnizimin me Ujë dhe 

Kanalizimet, për 

shpërndarjen e 

investimeve në sektor. 

 

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Ujësjellës 

Kanalizimeve, 

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Politikave 

Rajonale të 

Ujësjellës 

Kanalizimeve 

Mars 2010 

 

Burimi i 

financimit janë 

donatorët dhe 

kosto e këtij 

objektivi është 

përcaktuar  në 

vlerën 650 000 

euro. 

Temat e referencës të hartuara. 

 

11.2 Fillimi i 

procedurave të 

tenderimit për këtë 

studim. 

Qershor 

2010 

 

Përfundimi i procedurave te 

tenderit dhe shpallja e fituesit. 

11.3 Përfundimi i 

studimit të Master Planit 

Kombëtar. 

Korrik 2011 

 

Dokumenti i Master Plani 

Kombëtar i përfunduar, i publikuar 

dhe i shpërndarë. 
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Kreu 3. Paragrafi C, Pika 14 Decentralizimi i shërbimeve publike dhe lufta kundër korrupsionit në nivel vendor 

12. Rishikimi i kritereve 

dhe procedurave për 

përzgjedhjen e 

familjeve që përfitojnë 

nga programet sociale 

të strehimit në nivel 

vendor, rritja e 

transparencës, si dhe 

përmirësimi i procesit 

të animimit. 

12.1 Rishikimi i ligjit 

nr. 9232/2004 

 

DPS, DJ, OQV, 

donatore 

 

Shtator 2010 

– Prill 2011 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT, por 

nevojitet 

asistence 

teknike 

 

Projektligji i dërguar për miratim 

në KM 

 

12.2 Koordinimi i 

subvencioneve / 

granteve për strehim 

me ndihmën ekonomike  

DPS, MPÇSSHB, 

MF, OQV, 

donatore 

 

2011 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT, por 

nevojitet 

asistence 

teknike 
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12.3 Përcaktimi me ligj i 

kufijve të të ardhurave 

për familjet që 

përfitojnë nga 

programet sociale të 

strehimit, në raport me 

të ardhurat mesatare të 

popullsisë  

 

DPS, INSTAT 

 

2011 

 

Janë kosto për 

INSTAT  

 

Niveli mesatar i te ardhurave sipas 

qyteteve i nxjerre, se paku nje here 

ne dy vjet nga INSTAT,  

Rregullimi ligjor i miratuar  

 

 12.4 Projekt pilot për 

krijimin e një sistemi 

elektronik të aplikimeve 

 

DPS, donatore 

 

2012 Donatore ose 

buxheti i 

shtetit (fondi i 

paidentifikuar) 

Nevojitet 

ekspertize e 

huaj/vendase 

 

Zbatimi i projektit ne nje prej 

bashkive pilote 

Krijimi i jane modeli per 

koordinimin e ndihmes ekonomike 

me ndihmat per strehim 

13.  Shkurtimi i afateve 

dhe burokracisë në 

procedurën e 

plotësimit të 

dokumentacionit 

paraprak dhe 

aplikimit për leje 

ndërtimi. 

13.1 Krijimi i zyrës për 

ofrimin e shërbimit “one 

stop-shop”  pranë 

njësive vendore. 

 

Njesite e 

qeverisjes vendore 

 

Shtator 2010 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

 

Hapja dhe funksionimi i zyrave 

sipas përcaktimit ligjor. 
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13.2 Pajisja me leje 

sheshi dhe leje ndërtimi 

në një procedure të 

vetme. 

 

Njesite e 

qeverisjes vendore 

 

Shtator 2010 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

 

Marrja e lejes së ndërtimit  brenda 

afatit 35 ditor dhe përshpejtimi i 

realizimit të investimit. 

 

13.3 Parimi i miratimit 

të heshtur (Kur njësia e 

urbanistikës, në 

përfundim të afatit 35-

ditor, nuk dërgon në 

adresë të kërkuesit 

sqarimet përkatëse për 

kalim në shqyrtim të 

dosjes ose jo, atëherë 

kërkesa konsiderohet e 

pranuar në heshtje dhe 

dokumentacioni i 

përcillet për shqyrtim 

dhe miratim KRRT-së 

së njësisë vendore). 

Njesite e 

qeverisjes vendore 

 

Shtator 2010 

 

Nuk 

shoqërohet me 

kosto 

financiare 

shtesë për 

MPPTT. 

 

Numri total i dosjeve-kërkesave 

për leje ndërtimi, të miratuara. 

 

 

 
 
 

 


