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HYRJE
Ndërkohë që procesi i transferimit të pasurive të paluajtshme nga Qeveria Qëndrore tek njësitë e
qeverisjes vendore (NJQV-të) po shkon drejt përfundimit, NJQV-të janë duke kërkuar mënyra më
efiçente dhe krijuese për përdorimin e aseteve të tyre të reja me qëllim përmirësimin e cilësisë dhe
sasisë së shëbimeve që u sigurohen qytetarëve të tyre.
Për të plotësuar këto nevoja, Programi i Qeverisjes Vendore në Shqipëri (LGPA) përgatiti dhe
publikoi Manualin për Menaxhimin e Aseteve Vendore (Mars 2009) i cili trajtonte çështje që
lidheshin me transferimin, hartografimin dhe regjistrimin e këtyre aseteve. Manuali ishte disenjuar për
të siguruar një rritje të ndërgjegjësimit të zyrtarëve vendor përgjegjës për vendimmarrjen në lidhje me
asetet vendore si dhe për të qenë një mjet ndihmës operativ për stafin vendor përgjegjës për
regjistrimin, monitorimin dhe menaxhimin e aseteve.
Manuali siguronte një pamje të përgjithshme të kuadrit ligjor që rregullonte mekanizmat e ndryshme
të përdorimit të aseteve. Megjithatë, kuadri ligjor që rregullon veprimtarinë e NjQV-ve përsa u përket
aseteve të tyre, bazohet në një mori ligjesh, udhëzimesh dhe Vendimesh të Këshillit të Ministrave,
disa prej te cilëve janë kontradiktorë, duke rezultuar kështu në një pasiguri në nivel vendor. Një tjetër
mangësi e në kuadrin ligjor ekzistues – që ka ardhur si rezultat i faktit se bashkitë janë bërë vetëm së
fundmi pronare të pasurive të paluajtshme – është se shumë prej çështjeve që lidhen me menaxhimin e
aseteve (sidomos ato që kanë të bëjnë me shitjen/privatizimin, transformimin e ish-ndërmarrjeve
shtetërore/publike në kompani aksionere, qeradhënia dhe konçensionet) janë trajtuar vetëm nga
këndvështrimi i Qeverisë Qëndrore. Për këtë arsye ka pak ligje, akte nënligjore dhe VKM që i
referohen menaxhimit të aseteve në nivel vendor.
Kjo situatë ka sjellë për NJQV-të konfuzion në lidhje me hapësirën e tyre të kompetencave – “çfarë”
gjen zbatim “ku dhe kur”. Për shkak të kësaj pasigurie dhe konfuzioni NJQV-të duhet të tregohen
tepër të kujdesshme për të qenë të sigurta se procedurat që zbatojnë janë ligjërisht korrekte dhe nuk
krijojnë përplasje me pjesë të tjera të legjislacionit apo nuk tejkalojnë kufijtë e autoritetit vendor.
Udhëzuesi për Menaxhimin e Aseteve në Nivel Vendor, tenton të sqarojë kuadrin ligjor që lidhet me
menaxhimin e aseteve në nivel lokal, duke evidentuar njëkohësisht edhe mospërputhjet dhe kufizimet
që ekzistojnë në legjislacion. Udhëzuesi është disenjuar për të qenë një dokument praktik dhe
lehtësisht i përdorshëm për njësitë e qeverisjes vendore (NjQV-të) me qëllim përmirësimin e
teknikave të tyre të menaxhimit të aseteve dhe përmirësimin e sigurimit të shërbimeve publike. Për
këtë arsye, Udhëzuesi, në ndryshim nga Manuali, është disenjuar për të informuar dhe udhëzuar
vendimmarrësit e një niveli më të lartë – p.sh. Kryetarët e NJQV-ve dhe Këshillat Vendor – mbi hapat
dhe procedurat që duhet të ndiqen për përdorimin në mënyrën e duhur të aseteve të paluajtshme
vendore.
Udhëzuesi është i organizuar në dy pjesë:
Pjesa e parë trajton konceptet bazë të menaxhimit të aseteve dhe rekomandon një Sistem hapash të
Menaxhimit të Aseteve Lokale. Më tej, Pjesa e Parë sqaron rolin dhe përgjegjësitë ligjore të aktorëve
të ndryshëm përfshi këtu njësitë e qeverisjes vendore (aspektin legjislativ dhe ekzekutiv të tyre) dhe
institucionet në varësi të qeverisë qëndrore për aspekte të ndryshme që lidhen me menaxhimin e
aseteve.
Pjesa e Dytë paraqet një udhëzues të detajuar mbi legjislacionin që rregullon format e përfitimit,
privatizimin/shitjen (përfshi atë për qëllime strehimi) si dhe dhënien me qera të aseteve lokale nga
njësitë e qeverisjes vendore. Më tej, Pjesa e Dytë përshkruan se si NjQV-të mund të përdorin me
efektivitet asetet e tyre në rastet e Parteriteteve Publike Private.
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1.0 MENAXHIMI I ASETEVE
PUBLIKE NË NJËSITË E
QEVERISJES VENDORE
Ndërkohë që në Shqipëri vazhdon zbatimi i reformave të decentralizimit, NJQV-të përballen me një
nivel në rritje të kërkesave të qytetarëve përfshi arsimin, shëndetin, shërbimet sociale dhe kulturore si
dhe shërbime për ujin e pijshëm, kanalizimet dhe trajtimin e mbetjeve urbane. Këto kërkesa për
shërbime më të shumta dhe më të mira do të vazhdojnë të rriten me përmirësimin e standarteve të
jetesës në Shqipëri si dhe përparimin e vendit drejt hyrjes në Bashkimin Evropian. Me qëllim
plotësimin e këtyre kërkesave në rritje, NJQV-të duhet të menaxhojnë në mënyrë më efektive burimet
e tyre, përfshi këtu asetet publike. Kjo gjë kërkon hartimin e një strategjie të menaxhimit të aseteve që
përputhet me prioritetet lokale dhe me strategjitë e përgjithshme të komunitetit si dhe kryerjen e një
analize të vazhdueshme për të siguruar që asetet publike mirëmbahen në mënyrën e duhur për tu
shërbyer edhe brezave të ardhshëm.
1.1

CFARË ËSHTË MENAXHIMI I ASETEVE?

Asetet e NJQV-ve përfshijnë asete financiare
(Aktive Afatëshkurtër) të tilla si para, bono etj.,
si dhe asete fizike (Aktive Afatëgjatë) ose të
paluajtshme të tilla si toka, infrastruktura,
ndërtesa si dhe asete të luajtshme (ose Aktive
Afatëgjata Materiale) si aksione, investime
financiare afatëgjata etj., të cilat lidhen me investimin.
Menaxhimi i Aseteve është një proces i
strukturuar vendim-marrjeje i cili maksimizon
sigurimin sasior dhe cilësor të shërbimeve
ndërkohë që minimizon kostot dhe risqet
përgjatë jetës së përdorimit të këtyre aseteve.

Në kuptimin e këtij Udhëzuesi, ne do të fokusohemi në pasuritë e paluajtshme të cilat përbëjnë pjesën
më të madhe të aseteve ose të Aktivëve Afatgjatë (AA) të NJQV-ve, të tilla si toka, ndërtesat,
infrastruktura, rrjetet e furnizmit me ujë dhe të kanalizimeve dhe sistemet e lidhura me to, rrjetet
rrugore, sistemet e transportit e të komunikacionit, sistemet e mbledhjes dhe trajtimit të mbeturinave
etj., të këtij lloji, siç janë përcaktuar në nenet 2,3 dhe 4 të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001, amenduar me
ligjin nr.9558, date 06.06.2006, “ Për pronat e paluajtshme të shtetit”
Konceptet dhe principet bazë të menaxhimit të aseteve në Shqipëri duhet të marrin në konsideratë tre
faktorë kryesorë:
1. Për shkak të decentralizimit, NJQV-të kanë përgjegjësi më të mëdha dhe duhet të sigurojnë një
numër në rritje të shërbimeve publike, gjithsesi me burime financiare të kufizuara;
2. Pjesa më e madhe e aseteve të paluajtshme të pushtetit vendor nuk krijojn të ardhura (si p.sh.
rrugët,shkollat, parqet etj.) dhe kostoja e operimit të këtyre aseteve rritet vazhdimisht për shkak të
inflacionit, rritjes së kërkesave për mirëmbajtje dhe rritjes së kërkesës për shërbime. Mbajtja në
kontroll e këtyre kostove kërkon një menaxhim efiçent të aseteve publike.
3. Asetet publike mund të ofrojnë mundësi të shkëlqyera për gjenerimin e të ardhurave në rastet kur
NJQV-ja zotëron asete të cilat nuk përdoren për sigurimin e shërbimeve. Kapitalizimi i këtyre
mundësive kërkon aplikimin e metodave efiçente të menaxhimit të aseteve.
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1.2

ROLI DHE FUNKSIONET E NJQV-VE PËR MENAXHIMIN E ASETEVE

Autoriteti i NJQV-ve për menaxhimin e aseteve të
tyre dhe ushtrimin e të drejtës së pronësinë dhe
përcaktohet në ligje dhe rregullore të ndryshme.
Reforma e decentralizimit në Shqipëri ka zhvilluar
një kuadër ligjor i cili inkurajon NJQV-të për një
vendimarrje autonome në menaxhimin e aseteve
për të rritur të ardhurat dhe përmirësuar shërbimet
publike për të cilat ato janë përgjegjës, ndërkohë
që në të njëjtën kohë ngre edhe sfida të reja për
këto njësi.
Një vështrim mbi legjislacionin shqiptar na tregon
se NjQV-të kanë disa funksione të veta bazë për të
cilat ato kanë përgjegjësi dhe autoritet të plotë
administrativ, shërbimi, investimi dhe rregullator.
Megjithëse vendosja e standardeve dhe normave
minimale bëhet në nivel kombëtar, ky kuadër
ligjor krijon oportunitete domethënëse për NJQVtë që të përcaktojnë vetë nivelin e shërbimeve të
siguruara sipas nevojave dhe prioriteteve të
qytetareve.

Ligji nr 8652 (neni 10) percakton se NJQV-të
kanë autoritet të plotë mbi funksionet në fushat e
infrastrukturës dhe shërbimeve publike,
shërbimet me karakter social e kulturor, dhe
zhvillimin ekonomik. Përveç, disa fushave të tjera
si arsimi, mjedisi etj, të cilat janë përcaktuar si
funksione të përbashkëta, NJQV-të ushtrojne
autoritet të mjaftueshëm.
Ligji gjithashtu përkufizon njësitë vendore si
persona juridik me të drejta pronësie (neni 8.II
dhe 8.IV), p.sh. të drejta bazë që nëpërmjet
zbatimit të koordinuar ligjeve të tjera (ligjet për
koncensionet dhe shoqëritë tregtare dhe
tregtarët) sigurojnë një hapësirë motivuese për
një menaxhim efiçent të aseteve nga NJQV-të.
Kuadri ligjor plotësohet me ligjin nr. 8744 “Per
transferimin e pronave te paluajtshme publike te
shtetit ne njesite e qeverisjes vendore i cili
ransferon në pronësi të NJQV-ve asetet e
paluajtshme që përbëjnë infrastrukturën bazë për
realizimin e funksioneve të veta dhe disa prej
atyre të cilat ata i ndajnë me Qeverinë Qëndrore.

Dispozitat e ligjit 8652 të Qeverisjes Vendore
(QV) kanë vendosur të drejtat dhe përgjegjësitë e
NJQV-ve për menaxhimin e aseteve (pronave). Ligje të tjera përcaktojnë procesin e transferimit të
pronave dhe disa prej mënyrave të fitimit të pronave nëpërmjet shpronësimit apo metodave të tjera.
Një grup tjetër aktesh japin mënyrat e vlerësimit, të regjistrimit, dhe instrumentet e përdorimit si
forma të ndryshme të qiradhënies, koncensioneve, krijimit të shoqërive të përbashkëta etj. Ndërsa
ligje të tilla që adresojnë çështjet e planifikimit të territorit dhe mbrojtjen e mjedisit, vendosin për
rolin dhe kushtet nëpërmjet të cilave NJQV-të rregullojnë përdorimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm
të aseteve.
Kushtetuta e Shqipërisë dhe Ligji 8562
për Organizimin dhe Funksionimin e
Pushtetit Vendor e përcaktojnë pushtetin
vendor si një person juridik dhe si i tillë
ai gëzon të drejtën e pronës; të dyja këto
pjesë të rëndësishme të legjislacionit
sigurojnë të drejtën e menaxhimit të
pavarur të aseteve nga NjQV-të.

Një paketë e veçantë ligjore mundëson përdorimin e
aseteve vendore për qëllime tregu dhe zhvillimin e
programeve sociale të strehimit. Kjo paketë lejon
aplikimin e formave të ndryshme dhe veçanërisht nxit
dhe siguron ligjërisht pjesëmarrjen e sektorit privat në
këtë proces.

Procesi i legalizimit dhe legjislacioni që e rregullon atë
pritet të ketë një ndikim të ndjeshëm në asetet e njësive vendore. P.sh. legjislacioni kërkon që NJQVTjetërsimi i pronës shtetrore në formën e shitjes nëpërmjet privatizimit dhe transformimit në
forma të ngjashme me strukturat e biznesit privat, është një kompetencë e Qeverisë Qëndrore
që rregullohet nëpërmjet Vendimit të KM Nr.1638, datë 17.12.2008, i ndryshuar, për “Kriteret e
vlerësimit të pronës shtetërore, që privatizohet apo transformohet dhe për procedurën e shitjes”.
Megjithëse roli i NJQV-ve është periferik, ato nuk janë të përjashtuara nga ky proces; ato luajnë rolin
e propozuesit dhe dhënies së mendimit për privatizimin e pronës shtetërore pronë vendore që
ndodhet në territorin e tyre.
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të të sigurojnë shërbime publike për zona e
legalizuara rishtazi. Kjo do të kete pasoja financiare
për NJQV-të duke rritur keshtu peshën që duhet të
përballojnë asetet e NJQV-ve.

Situata e një cash flow negativ është një
situatë kur shuma e parave të paguara (cash
outflow) nga NJQV-të për investimet,
operimin dhe mirëmbajtjen e një objekti
është me e madhe se sa shuma e parave
(cash inflow) që NJQV merr nga përdorimi,
operimi apo mirëmbajtja e këtij objekti.

NJQV-të janë përgjegjëse edhe për zhvillimin
ekonomik dhe social. Në mënyrë që të kenë sukses
në realizimin e këtyre funksioneve, NJQV-të duhet
të përshtaten me tendencat globale të zhvillimit ekonomik, veçanërisht me ato të cilat janë më shumë
të bazuara në zgjidhjet që ofron tregu, të tilla si:
Transformimi nga një dhënia e drejtëpërdrejtë e shërbimeve në sigurimin e kushteve dhe
identifikimin e mundësive qe do te lejonin sektorin privat të siguronte kete shërbim;
Perdorimi i aseteve të paluajtshme si të mira publike produktive.
Menaxhimi i aseteve për qëllime të funksioneve të detyrueshme duhet orientohet drejtë:
Rritjes së efiçencës së përdorimit të aseteve publike;
Minimizimit të kostove operative; dhe
Reduktimit të përdorimit të aseteve të paluajtshme për qëllime të tjera përveçse shërbimeve
publike.
Menaxhimi i aseteve për disa funksione të veta të tilla si furnizimi me ujë dhe shërbimi i
kanalizimeve, pastrimi, mbledhja dhe përpunimi i mbetjeve duhet të bazohet në objektiva të tilla si:
Minimalisht, mbulimi i kostove operative; dhe
Minimizimi i subvencioneve, në mënyrë që burimet financiare të lirohen për të mira publike të
cilat nuk krijojnë të ardhura dhe që kanë një cash flow negativ.

Dhënia me qera apo shitja nëpërmjet privatizimit e aseteve të paluajtshme jo-publike (si objekte
industriale toka ose troje etj.) krijon të ardhura. Nëse mënyra të tilla menaxhimi nuk janë të mundura,
atëhere objektivi kryesor duhet të jete minimizimi i kostove të mirëmbajtjes ndërkohë që ruhet vlera e
tregut të këtyre aseteve.
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2.0 PROCESI I MENAXHIMIT
TË ASETEVE VENDORE
Në të gjithë botën njësitë e qeverisjes vendore përpiqen të përmirësojnë metodologjitë e tyre të
menaxhimit të aseteve në një përpjekje të vazhdueshme për uljen e shpenzimeve, përmirësimin e
shërbimeve dhe rritjen e të ardhurave. Në të gjithë botën metodat e ndryshme të menaxhimit të
aseteve janë në focus të punës kërkimore pasi ato konsiderohen si burimet kryesore publike.
Shumë modele janë krijuar për menaxhimin e aseteve në nivel vendor bazuar në legjislacionin dhe
kontekstin lokal si dhe në pritshmëritë në lidhje me sigurimin e shërbimeve. Niveli i komplikimit dhe
i kompletimit të këtyre modeleve është gjithashtu i larmishëm dhe i përgjigjet stadit të zhvillimit të
një vendi dhe kapaciteteve vendim-marrëse dhe administrative në lidhje me menaxhimin e aseteve.
Në vijim është përshkruar një Proces i rekomandueshëm i Menaxhimit të Aseteve për njësitë e
qeverisjes vendore në Shqipëri, bazuara në kontekstin shqiptar si dhe në praktikat më të mira
ndërkombëtare.
FIGURA 1 – PROCESI I MENAXHIMIT TË ASETEVE VENDORE - HAPAT PËR ZBATIM

Qëllimi kryesor i Procesit të përshkruar në Figurën 1 është që ti japë Njësive të Qeverisjes Vendore në
Shqipëri një mjet që do të ndihmojë në rritjen e përfitimit nga përdorimi i aseteve të paluajtshme
publike. Procesi përshkruan hapat e nevojshme që duhet të ndiqen për ngritjen e një sistemi të
qëndrueshëm të menaxhimit të aseteve. Ndërsa këto hapa të Procesit të Menaxhimit të Aseteve mund
të zbatohen në mënyrë konsekutive (që pasojnë njëra tjetren), disa prej aktiviteteve mund të zbatohen
edhe njëkohësisht. Secili prej hapave është përshkruar në mënyrë më të detajuar më poshtë.
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2.1

TRANSFERIMI I PRONAVE NË NJQV

Procesi i inventarizimit dhe transferimit të pronave të paluajtshme publike shtetërore mbështetet në
1
nje paketë ligjesh, aktesh nënligjore dhe udhëzimevesh .
Procesi i inventarizimit dhe transferimit të pronave të paluajtshme në NJQV-të zhvillohet sipas tre
fazave.
Kuadri ligjor për Transferimin e Pronave

Faza e Parë. Kjo fazë parashikon përfshirjen e
NJQV-ve në përgatitjen dhe aprovimin e
inventarit të pronave të paluajtshme publike të
cilat ndodhen në juridiksionin territorial të një
Njësie Vendore. Pas aprovimit nga Këshilli i
njësisë, kjo listë paraqitet në Agjencinë e
Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave të
Paluajtshme Publike. Agjencia përgatit pas kësaj
procedurat për prezantimin dhe aprovimin nga
Këshilli i Ministrave të listës paraprake të
pronave të paluajtshme të NJQV-së.

Ligji nr.8743, datë 22.02.2001 “Për pronat e
paluajtshme të shtetit”, I ndryshuar.
Ligji nr.8744, datë 22.02.2001 “Për transferimin e
pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë
e qeverisjes vendore”, i ndryshuar; dhe
Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.500, datë
14.08.2001 ”Për inventarizimin e pronave të
paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave
në njësitë e qeverisjes vendore”, i ndryshuar.

Faza e Dytë. Bazuar në inventarin paraprak të aprovuar nga Këshilli i Ministrave, çdo Njësi Vendore
përgatit listën paraprake të pronave që njësia kërkon të transferohen në pronësi të saj. Pas aprovimit
nga Këshilli i njësisë, lista paraprake paraqitet në Agjencinë e Inventarizimit dhe Transferimit të
Pronave të Paluajtshme Publike. Agjencia përgatit procedurat për prezantimin dhe aprovimin nga
Këshilli i Ministrave të listës së pronave të paluajtshme që tranferohen në Njësinë Vendore.
Faza e Tretë. Kjo fazë hap rrugën për aprovimin e listës finale të pronave publike që do transferohen
në pronësi ose përdorim pranë një NJQV-je. Menjëherë sapo aprovohet lista paraprake, NJQV-ja
fillon afishimin publik të listës së pronave në vende të dukshme dhe gjithashtu njofton komunitetin
dhe organet e tjera të interesuara për këto prona. Gjatë kësaj faze lista mund të rishikohet ose
ndryshohet në varësi të ndonjë problemi të identifikuar gjatë procesit të afishimit publik (prona që
mungojnë në listë e inventarit, probleme me kufijtë, etj). Lista shpallet publikisht për të paktën një
muaj. Çdo ndryshim reflektohet në listën përfundimtare e cila aprovohet nga këshilli lokal dhe pastaj
paraqitet në AITPP pranë Ministrisë së Brendshme, e cila ndjek të njëjtat procedura sikurse në fazat
një dhe dy.
2.2

NDARJA E PËRGJEGJËSIVE PËR MENAXHIMIN E ASETEVE NË NIVEL
VENDOR

Ligji 8652 mbi Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore shpërndan të drejtat dhe
përgjegjësitë për administrimin e pronës brenda struktures së pushtetit vendor në Shqipëri.
NJQV-ja është pronare e aseteve dhe Këshilli vendor ushtron të drejtën e pronës sipas ligjeve të
tjera në fuqi. Këshilli përcakton politikat dhe aprovon strategjitë për menaxhimin e aseteve
vendore;
1

Udhëzimi nr.1, datë 15.02.2002 “Për plotësimin e formularit për inventarizimin dhe transferimin e ambjenteve
administrative në pronësi të njësive të qeverisjes vendore”; Udhëzimi nr.2, datë 30.04.2002 “Për inventarizimin e pronave
të paluajtshme të shtetit dhe plotësimin e formularëve”.
Udhëzimi nr.3, datë 18.07.2002 “Për inventarizimin e pronave të palujtshme të shtetit nga njësitë e qeverisjes vendore”;
Udhëzimi nr.15, datë 30.05.2003 “Për mënyrën e paraqitjes nga njësitë e qeverisjes vendore të kërkesave për transferimin
në pronësi të tyre të pronave të paluajtshme publike”;
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Kryetari dhe personeli i tij në nivelin e ekzekutivit vendor, propozon dhe/ose zbaton politikat dhe
strategjitë për menaxhimin e aseteve vendore. Ekzekutivi vendor gjen dhe zbaton mënyra dhe
teknologji të reja për të maksimizuar efiçencën dhe efektivitetin e përdorimit të aseteve vendore.
Manuali i Menaxhimit të Aseteve Vendore i përgatitur në vitin 2009 me mbështetje të USAID nga
ARD Inc. në kuadër të LGPA, ka detajuar plotësisht ndarjen e të drejtave dhe detyrave për
menaxhimin e aseteve në nivel lokal.
Figura 2 në vijim jep në mënyrë të përmbledhur ndarjen e përgjegjësive për menaxhimin e aseteve në
nivel lokal. Skema evidenton rolin vendimarrës të Këshillit Vendor si pronar me të drejta të
patjetërsueshme, rolin e ekzektutivit në strukturën e Kryetarit të njësisë si dhe detyrat e Njësisë së
Menaxhimit të Aseteve.
FIGURA 2 – SHPËRNDARJA E PËRGJEGJËSIVE PËR MENAXHIMIN E ASETEVE NË NIVEL
LOKAL

Këshilli Vendor
(Pronar i Aseteve)

Aprovon politikat
dhe vendos
prioritetet

Kryetari
(Ekzekutivi)

Krijon Njësinë e
Menaxhimit të Aseteve

Njësia e Menaxhimit
të Aseteve

Inventarizimi (Baza
e të Dhënave

Regjistrimi

Vlerësimi
Sistemi i Menaxhimit të
Aseteve
Klasifikimi

Analiza financiare

Planifikimi dhe
Buxhetimi
Monitorimi dhe
Raportimi

Planifikimi
Strategjik
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2.3

REGJISTRIMI I ASETEVE TË PALUAJTSHME VENDORE

Regjistrimi i aseteve në ZRPP i jep NJQV-ve vetëm ose si bashkëpronar, të drejtën për të disponuar
asetet e paluajtshme. Procedurat e regjistrimit të aseteve të paluajtshme vendore rregullohen nga ligji
7843/13.07.1994, “Për Regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. Regjistrimi përfshin çdo dokument
nëpërmjet të cilit vërtetohet ose transferohet pronësia mbi asetet e paluajtshme vendore të cilat
regjistrohen në “Kartelën e Pasurisë”, si dhe “Plani i Rilevimit“ i cili tregon kufijtë e asetit/pasurisë të
inkorporuara në “ Hartën treguese të regjistrimit (HRT)“.
Në ZRPP, njësia vendore regjistron ose kërkon nga të tretët me të cilët ajo është në marrëdhënie për
menaxhimin e aseteve që të regjistrojnë kontratat e kalimit të pronësisë, qirasë, vendimet e gjykatës,
hipotekimet për efekt të përdorimit të asetit si kolateral dhe dokumenta të tjerë ligjorë të cilët kanë
efekt mbi të drejtat mbi asetin/pasurinë. Informacioni i regjistruar në Kartelën e Pasurisë dhe HRT,
përbën gjithë informacionin e nevojshëm të çdo aseti/pasurie që do të përfshihet në në
regjistrin/inventarin/bazën e të dhënave të aseteve të NJQV-ve.
2.4

SISTEMI I INVENTARIZMIT TË ASETEVE VENDORE

Sistemi i inventarizimit të aseteve është i një rëndësie thelbësore për menaxhimin e aseteve të NJQVve. Çdo njësi vendore duhet të ndërtojë një sistem inventarizimi të tillë që të japë informacion të plotë
dhe të shpejtë për asetet në pronësi dhe në përdorim të NJQV-ve.
Sistemi i inventarizimit duhet të bazohet në një format inventari të kompjuterizuar, i cili mund të
inkorporojë gjithashtu një vlerë kontabël të asetit dhe të prodhojë periodikisht raporte të periodike mbi
gjendjen e çdo aseti i cili është në pronësi ose në përdorim të NJQV-ve. Rekomandohet që sistemi të
jetë unik për të gjitha njësitë vendore. Një sistem i kompjuterizuar për inventarizimin e aseteve të
NJQV-ve duhet të sigurojë dhe informacionin gjeografik lidhur me vend-ndodhjen dhe topografinë e
asetit.
Manuali i Menaxhimit të Aseteve i cili është mundësuar nga USAID në kuadër të Programit të
Qeverisjhes Vendore në Shqipëri, siguron një përshkrim të detajuar për një sistem inventarizimi dhe
shoqërohet me një program me bazë MS ACCESS që lejon NJQV-të të regjistrojnë dhe të prodhojnë
raporte për asetet e tyre në pronësi ose në përdorim. Ky program mund të plotësohet me nje modul
vlerësimi paraprak për vlerën e kontabilizuar të asetit dhe një modul tjetër për lidhjen me
informacionin gjeografik.
Sistemet më të avancuara të inventarizimi të aseteve kombinojnë dhe lidhin të dhënat financiare me të
dhënat e inventarit si dhe informacionin mbi pozicionimin e tyre gjeografik, p.sh. Sistemi i
Informacionit Gjeografik (SIG). Në mënyrë të thjeshtëzuar, SIG mund të përshkruhet si një kombinim
i shtresave të ndryshme të informacionit që mundëson një analizë më të mirë si dhe menaxhimin e
rasteve specifike. Kombinimi i këtyrë shtresave të informacionit varet nga nevojat specifike të
përdoruesit të sistemit. Mbi të gjitha, SIG lejon përdoruesin t‟i shohë të dhënat në formën e një
materiali hartografik.
Aplikimet e SIG në menaxhimin e pronave janë të shumta. SIG mund t‟i tregojë një njësie vendore se
sa afër janë gjeografikisht asetet e përdorura për të njëjtin qëllim ndaj njëra tjetrës. Për shembull, SIG
mund të vendosë në hartë në mënyrë selektive të gjitha ndërtesat e shkollave ose klinikave
shëndetësore. Ky lloj informacioni mund ta ndihmojë bashkinë të vendosë se cilës prej ndërtesave
duhet t‟i jepet prioritet për riparime, ose nëse ka një ulje në numrin e studentëve, cila shkollë duhet
mbyllur bazuar në gjendjen më të keqe dhe afërsisë me shkollat e tjera ku mund të dërgohen studenët
e shkollës që do mbyllet.
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Kjo lloj analize mund të shtrihet në shumë fusha të tjera të menaxhimit të pronës dhe varet nga cilësia
dhe sasia e të dhënave të shtuara në sistem dhe nga analiza e kryer nga NJMA. Çfarë duhet për të
mundësuar ngritjen e një SIG?
Një SIG i kompletuar kërkon sa më poshtë:
Mjete/pajisje
‒

SIG nuk kërkon pajisje kompiuterike speciale. Specifikimet teknike të pajisjeve diktohen nga
madhësia e arkivës.

Program kompjuterik
‒

Ka disa programe SIG. Për menaxhimin e aseteve të një bashkie me anë të SIG do të ishte i
mjaftueshëm versioni Arc View 3.2, si një program i gatshëm dhe efikas nga pikëpamja e
kostove,.

Të dhënat
‒

SIG-të mbështeten në formate të ndryshëm të mbledhjes së të dhënave përfshirë këtu ato
alfanumerike dhe hartografike. Inventari i Aseteve përmban një sasi të mirë informacioni për
të cilën një Njësi e Menaxhimit të Asteve mund të ketë nevojë ti përfshijë në një SIG.
Megjithatë aty mund të përfshihen fusha shtesë në varësi të nevojave specifike të bashkisë.

Personel i kualifikuar për asetet
‒

2.5

Në fazat fillestare të ngritjes së SIG dhe ndërlidhjes së inventarit të aseteve me informacionin
gjeografik nevojitet ekspertizë specifike. Pas ngritjes së sistemit, personeli bashkiak me aftësi
bazë në teknologjië e informacionit mund të trajnohet për të përdorur sistemin për futjen
ditore të të dhënave, krijimin e fushave shtesë dhe hartimin e raporteve.
KLASIFIKIMI I ASETEVE

Jo çdo aset që bashkia zotëron apo përdor është i rëndësishëm në tërësinë e stabilitetit ekonomik dhe
social të komunitetit. Disa asete janë më të rëndësishme se të tjerat dhe kështu duhet të marrin
respektivisht më shumë vëmendjë dhe fonde nga bashkia. Atëherë ështe e rëndësishme të dihet cilat
asete nevojiten për përmbushjen e shërbimeve publike. Përcaktimi i aseteve më të rëndësishme është
një çështje që shqyrtohet nga Njësia e Menaxhimit të Aseteve me aprovimin e këshillit vendor.
Aseteve mund t‟u jepen klasifikimet e rëndësisë që tregohen në Tabelën e mëposhtme:
TABELA 1. KLASIFIKIMET E RËNDËSISË
Klasifikimi i rëndësisë

Përshkrimi

E rëndësishme

Një pronë e përdorur për përmbushjen e shërbimeve thelbësore

E rëndësishme – Me
tepricë

Një pronë që përmbush shërbime thelbësore por është e tepërt, siç është një
shkollë e vjetër fillore në një kohë kur ka shkolla të tjera fillore që kanë
kapacitete të mjaftueshme për fëmijët e zonës.
Një pronë që përdoret për realizimin e shërbimeve jo thelbësore të cilat
konsiderohen të pëlqyeshme për komunitetin siç janë sportet dhe kultura.

Jo – e rëndësishme
E tepërt

Një pronë jo – e rëndësishme që nuk përdoret për të realizuar shërbime
thelbësore ose jo – thelbesore të pëlqyeshme për komunitetin.
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Asete të rëndësishme. Këto janë asete që nevojiten nga njësia vendore dhe duhet të mbesin për
përdorim përveç kur aseti do të zëvendësohet apo nxirret jashtë përdorimit. Shembuj të aseteve të
rëndësishme janë ndërtesat e shkollave, kanalet e vaditjes dhe rrugët. Secili prej këtyre aseteve
siguron funksione publike thelbësore të cilat janë të natyrës ekonomike dhe të detyrueshme nga ligjet
e nxjerra nga qeveria qëndrore. P.sh. të gjithë fëmijët duhet të shkojnë në shkollë për t‟u shkolluar
(çka do i shërbejë funksioneve të ardhshme të qeverisë vendore), kanalet e vaditjes janë thelbesore për
tregtine lokale dhe ndërkombëtare, dhe rrugët janë thelbësore për transportin dhe sigurinë publike.
Asetet në gjendje të keqe do të duhet të riparohen menjëherë për të bërë që shërbimet thelbësore për
publikun të përmbushen ose në rastet kur një pronë nuk mund të riparohet siç duhet, ajo duhet
zëvendësuar ose me një pronë tjetër nga grupi i atyre të Rëndësishme – Të tepërta ose nëpërmjet
blerjes apo ndërtimit të një të reje.
Asetet të rëndësishme – Të tepërta. Këto janë asete që në parim sigurojnë shërbime të kërkuara nga
qeveria vendore, por ato shërbime nuk nevojiten për shkak të kapacitetit të lartë dhe/ose gjendjes së
keqe. Për shkak se natyra e pronës është e rëndësishme, ajo duhet të mbahet nën pronësinë e bashkisë
deri në përdorimin e ardhshëm. Shembull është kur ka disa ndërtesa administrative që akoma s‟janë
mbushur në kapacitet të plotë dhe konsolidimi i një ose më shumë prej këtyre ndërtesave përmirëson
kapacitetin e asaj ndërtese dhe lejon një koordinim dhe komunikim më të mirë mes sektorëve
administrativë.
Nëse aseti do të përdoret së shpejti, atëhëre NJQV-ja duhet thjesht të paguajë për mirëmbajtjen e
pronës në kushte të mira. Pasi aseti futet në përdorim, ai rigrupohet tek Grupi i Aseteve të
Rëndësishme. Nëse aseti nuk pritet të përdoret në të ardhmen e afërt, bashkia mund të konsiderojë
dhënien me qira një pale të tretë. Duke e dhënë më qira, bashkia ul koston e mirëmbajtjes dhe rrit të
ardhurat. NJQV-ja kur përcakton kohëzgjatjen e qirasë duhet të marrë në konsideratë kohën se kur
aseti do të vihet në përdorim.
Nëse aseti është në gjendje të keqe ose bashkia ka kapacitete të bollshme shtesë, NJQV-ja mund të
konsiderojë kalimin e pronës nga grupi i aseteve të Rëndësishme – Të tepërta në atë Të tepërta.
Asetet jo – të rëndësishme. Këto janë asete përdorimi i të cilave i siguron shërbime shtese
funksioneve të detyrueshme të qeverisë vendore. Këto asete normalisht sigurojnë shërbime argëtimi
apo kulturore për komunitetin dhe shpesh gjenerojnë të ardhrura për qeverinë vendore. Këto asete
pëlqehen nga komuniteti por nuk janë të nevojshme për funksionet e qeverisë vendore. Këto asete
mund të mbahen në pronësi dhe mirëmbahen për sa kohë ka fonde buxhetore të mjaftueshme.
Shembuj janë teatrot, kinematë, parqet dhe mjediset sportive.
Asete të tepërta. Këto janë asete që nuk nevojiten për përmbushjen e shërbimeve të
detyrueshme/thelbësore apo suplementare. Ato klasifikohen si të tepërta dhe mbahen ose për të
gjeneruar të ardhura me anë të qirasë ose jepen për të lehtësuar defiçitet buxhetore. Qëllimi i
menaxhimit të këtyre aseteve është të maksimalizojë të ardhurat nga ato (çka kërkon përdorimin më të
mirë të mundshëm të pronës) dhe të kontrollojë kostot. Këto asete mund të jepen me qira për të
gjeneruar të ardhura ose mund të shiten/privatizohen për të gjeneruar të ardhura dhe taksa pronësie.
Disa shembuj janë ish-ndërtesa industriale dhe fabrika, parcela të vogla toke nën pronësine e bashkise
të cilat duhen shitur.
Në mënyrë që të caktojë një shkallë rëndësie, Njësia e Menaxhimit të Aseteve mund t‟i hartojë vetë
karakteristikat e çdo klasifikimi rëndësie ose mund të vendosë të përdorë përshkrimet e mësipërme
nëse i sheh të arsyeshme. Duke përdorur shkallën e rëndësisë, Njësia e Menaxhimit të Aseteve duhet
t‟i japë një shkallë rëndësie çdo prone. Niveli i rëndësisë duhet të shënohet në Inventarin e Aseteve
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dhe do shërbejë si bazë për menaxhimin e mëtejshëm të pronës. Pasi NJMA-ja (Njësia e Menaxhimit
të Aseteve Aseteve) ka përcaktuar nivelin e mundshëm të rëndësisë, kryetari i NJQV-së, nëpërmjet
NJMA-së, duhet t‟a paraqesë listën e aseteve dhe nivelet respektive të rëndësisë për miratim pranë
këshillit vendor.2 Është thelbësore që këshilli vendor të kuptojë rëndësinë e caktimit të nivelit të
rëndësisë për cdo pronë. Miratimi i klasifikimit sipas rëndësisë nga këshillii vendor i jep Njësisë së
Menaxhimit të Aseteve miratimin për të filluar hapat e parë të analizës së mundësive për të dhënë me
qera asetet e rëndësishme – të tepërta dhe mundësisht të shesë ose trajtojë asetet e tepërta. Kini
parasysh se ky është vetëm aprovimi fillestar për të filluar hapat e nevojshme; nevojitet aprovimi i
mëtejshëm nga këshilli vendor përpara dhënies me qira apo shitjes së pronës bashkiake.
2.6

RAPORTIMI FINANCIAR MBI ASETET LOKALE

Nëpërmjet realizimit të vlerësimeve kontabël të aseteve të paluajtshme, NJQV-të mund të sigurojnë
informacion të dobishëm për qëllime planifikimi, aprovimi, negocimi. Zbatimi dhe monitorimi.
Metodat e vlerësimit duhet të krijojnë një lidhje midis anës sasiore dhe cilësore të një shërbimi me të
ardhurat dhe kostot që lidhen me menaxhimin e një aseti specific që siguron këtë shërbim. Raportimi i
saktë financiar u mundëson njësive vendore tërheqjen e investitorëve, sigurimin e kolateralëve të
besueshëm për huamarrjen dhe eksplorimin e mundësive për investime strategjike.
Njësitë e Qeverisjes Vendore duhet të fillojnë të publikojnë rezultatet financiare vjetore në përputhje
me kërkesat e ligjit 9228 date 29/04/2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar me
ligjin 9477 datë 09/02/2006 për Kontabilitetin. Kjo do të thotë se NJQV-të duhet të zbatojnë
standardet e kontabilitetit për analizën, vlerësimin dhe raportimin e vlerës së aseteve të paluajtshme,
ose ndryshe të “Aktiveve Afatgjatë Material, (AAM) sipas terminologjisë së adaptuar nga Standardet
Kombëtare të Kontabilitetit (SKK)
Sipas Standardit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.5 ( SKK5 ), në referencë me Standardin
Ndërkombëtar të Kontabilitetit të Sektorit Publik (SNKSP 17) të vendosur nga Këshilli Kombëtar i
Kontabilitetit (KKK) në 2008, në grupin e aseteve të paluajtshme ose të Aktiveve Afatëgjatë (AA)
futen:
Trualli, Ndërtesat, Makineritë dhe linjat teknologjike, Anijet, Avionët, Mjetet motorike, Mobilie
dhe orendi, Pajisje zyre, Programe dhe pajisje informatike, dhe të tjera;
Për shkak të natyrës së sektorit publik, NJQV-të kanë dhe aktive afatgjatë (asete) të tilla si rrugë,
rrjete shërbimesh nëntoksore dhe mbitokësore, vepra ujore etj.
2.6.1

Metodat e vlerësimit të aseteve vendore

Sipas Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.5 (SKK5), metodat kryesore për vlerësimin e aseteve
mund të jenë:
1. Vlerësimi fillestar (në hyrje) bëhet në kohën e fitimit (vënies në kontroll) të asetit nga NJQV-ja:
a. me anë të blerjes në të tretë;
b. me anë të ndërtimit (prodhimit) nga vetë entiteti;
c. me anë të këmbimit në natyrë;

2

Një shpjegim të rëndësisë së renditjes sipas rëndësisë dhe sesi pronat do të përdoren duhet t‟i jepet këshillit bashkiak nga
Njësia e Menaxhimit të Aseteve sapo rezultatet e klasifikimit sipas rëndësisë paraqiten para tyre.
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d. me anë të një kontratë qiraje financiare;
2. Vlerësimet e mëtejshme, të cilat, në varësi të politikës kontabël të NJQV-së, bëhen sipas:
a. Modelit të kostos: Një AAM duhet të kontabilizohet me koston e tij, pakësuar me shumën e
akumuluar të amortizimeve dhe me shumën e akumuluar të humbjeve (rënies) së vlerës, ose
b. Modelit të rivlerësimit: Shumën e rivlerësuar të tij (vlera e saktë në çastin e rivlerësimit),
pakësuar me amortizimin e akumuluar të mëpasshëm dhe me humbjet e akumuluara të
mëpasshme nga zhvlerësimi. Rivlerësimi duhet të bëhet rregullisht.
1) Vlera e saktë e truallit dhe ndërtesës përcaktohen nga vlerësues profesionistë të vlerës së
tregut.
2) Frekuenca e rivlerësimeve: N.q.s. vlera e rivlerësuar ndryshon materialisht nga vlera
kontabël atëherë rivlerësimi kryhet më shpesh; n.q.s. vlera e rivlerësuar nuk ndryshon
materialisht nga vlera kontabël atëherë rivlerësimi kryhet një herë në 3 ose 5 vjet.
3) Nuk mund të rivlerësohet vetëm një element i AA, por e gjithë klasa;
Në kushtet e Shqipërisë, si një vënd me ndryshim dinamik të gjëndjes ekonomike, aplikimi i
metodave të vlerësimit që bazohen në vlerën e tregut me blerje nga të tretë, apo vlerën e zëvëndësimit,
mund të jenë alternativat më të përshtatshme.
Metoda dhe supozimet e përdorura për vlerësimin e aseteve (psh aplikimi i krahasimit të çmimit në
raport me asetet/prona të ngjashme në afërsi) duhet të jenë pjesë e të dhënave të cilat raportohen nga
invetari (baza e të dhënave), vecanërisht për asetet strategjike.
Përvec se vlersimit të bërë nga specialistët e njësive vendore, vlersimi i aseteve rekomandohet që të
paktën të rishikohet duke përdorur shërbimet e vlersuesve të pavarur të pasurive të paluajtshme,
inxhiniere, ekonomistë dhe ekspertë kontabël të jashtëm.
Njësitë e Qeverisjes Vendore i kushtojnë një vëmëndje të vecantë përputhshmërisë me kërksat e ligjit
për kontabilitetin dhe Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK), të cilat rrjedhin nga Standardet
Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (SNKSP).
VLERSIMI I TOKËS

Metoda më e mirë e vlerësimit të tokës do të ishte ajo që bazohej në Vlerën e Tregut. Megjithatë në
kushtet e mungesës së informacionit të nevojshëm si dhe kapaciteteve teknike/financiare për të
kryerjen e një vlerësimi të tillë, NJQV-të mund të përdorin si bazë vlerësimi aktet e veçanta të
Këshillit të Ministrave (KM), të cilat përcaktojnë çmimin minimum për zona të vecanta në cdo bashki.
Vlersimi i tokave me potencial për qëllime tregu, toka për përdorim të utiliteteve (impjante pastrimi,
rrugë etj) dhe veçanërisht toka të cilat kanë potencialin për t‟u këmbyer në zona për ndërtime, duhet të
marrë në konsideratë rritjen e vlerës që vjen si rezultat i: (a) investimeve që bëhen për përmirësimin e
strukturës, sigurimin e infrastrukturës dhe shërbimeve; (b) rritjen e vlerës së tregut për shkak të
zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të momentit; dhe (c) ndryshimet në kushtet e zonimit të cilat
sjellin ndryshime të destinacionit apo të kondicioneve urbane.
Vlersimet e ekspertëve të njësive vendore për tokën duhet të rivlersohen nga ekspertë të pavarur të
pasurive të paluajtshme, vecanërisht kur bëhet fjalë për projekte të rëndësishme.
VLERËSIMI I NDËRTESAVE

Vlersimi i ndërtesave mund të bëhet gjithashtu me metoda të ndryshme. Këto metoda mund të
kombinojnë kërkesat sipas SKK por edhe për experience dhe vecanerisht nëpërmjet vlersimit
profesional të ekspertëve imobiliare.
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Vlera e ndërtesave të cilat janë në përdorim mund të raportohet me cmimin historik të blerjes duke
shtuar vlerën e akumuluar të amorizimit. Për qëllime analitike mund të përdoret krahasimi i cmimeve
të shitjes nën kushte të ndryshme të supozuara të cilat reflektojnë vlerën e tregut. Supozimet mund të
dominohen nga vendndhodhja, kushtet urbanistike të zhvillimit të zonës ku ndodhet ndërtesa.
Vlersimi mund të përfshijë vetem vlerën e tokës, vlerën e tokës plus strukturën ekzistuese, plus
ndryshimet e mundëshme të kondicioneve urbaniitike të cilat mund ti japin një vlerë tjetër në të
ardhem si tokës ashtu edhe ndërtesës.
2.7

PLANIFIKIMI, MONITORIMI DHE RAPORTIMI

Njësitë e Qeverisjes Vendore duhet të planifikojnë nivelin e shërbimeve për të cilat ato janë
përgjegjëse. Ato duhet të planifikojnë gjithashtu se si do ti shpërndajnë fondet disponibël për të
mirëmbajtur, shtuar dhe zgjeruar mbulimin me këto shërbime. Ky planifikimin duhet të orjentohet nga
rezultati i pritshëm mbi bazën e performancës dhe të monitorohet me indikatorë të qartë dhe lehtësisht
të matshëm. Kjo duhet të përfshijë planifikimin e dhënies së shërbimeve me opsione të ndryshme
kundrejt buxhetit alternativ në kuadër të Planeve të Veprimit për Përmirësimin e Shërbimeve.
Vendimet që do të merren duhet të pasohen nga Plani i Investimeve Kapitale (PIK) i integruar me
Planin e Veprimeve për Përmirësimin e Shërbimeve (PVPSH). PIK do te përmbaje informacion per
koston e investimeve e cila do te integrohet me koston e mirembajtjes si dhe një përqindje shtesë për
shpenzime te tjera te paparashikuar të cilat llogariten mbi bazën e eksperiencës së vitit të kaluar të
cilat do të përmbahen ne PVPSH, dhe të gjitha këto do të integrohen në Projekti Buxhetin Afatmesëm
(PBA) i cili mbulon të paktën një periudhë 3 vjecare.
FIGURE 3. SUGGESTED PLANNING AND REPORTING PROCESSPLANNIN
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NJQV- kanë nevojë të monitorojnë përdorimin dhe gjëndjen e aseteve dhe zbatimin e Planve të
Veprimit për Përmirësimn e Shërbimeve si dhe buxhetin aktual kundrejt atij të planifikuar. NJQV-të
kanë nevojë gjithashtu të raportojnë progresin zbatimt të planeve për të gjitha grupet e interesit.
Format e raportimit të informacionit kontabël janë të përcaktuara nga Standardet Kombëtare të
Kontabilitetit Nr.5 ( SKK5 ), ashtu sikundër janë të përcaktuara edhe formatet e raportimit të
planifikimit dhe faktit të ekzekutimit të buxhetit dhe shpenzimeve.
Një raportim i qëndrueshëm nga zyra ose menaxheri i aseteve për perioudha tre, gjashtë mujore dhe
një vjetore në një NJQV, do të ishte oportune për të dhënë në mënyrë periodike informacion mbi
gjendjen e përdorimit dhe gjëndjen fizike e kontabël të aseteve. Këto raporte duhet të kordinohen dhe
të integrohen me ato të sektorit përgjegjës për përgatitjen dhe monitorimin e ekzekutimit të buxhetit
dhe punonjësit përgjegjës per kontabilitetin dhe përgatitjen e bilanceve vjetore. Nje raport vjetor
përfundimtar duhet të përmbajë informacione mbi performancën e aseteve kapitale si dhe statusin e
menaxhimit të tyre gjate vitit i cili është në shqyrtim.
2.8

ARSYETIMI STRATEGJIK PËR MENAXHIMIN E ASETEVE VENDORE

Nëse një njësi vendore kërkon që të ndryshojë në mënyrë domethënëse cilësinë e shërbimeve publike,
infrastrukturës, aftësimin e administratës dhe të përfshijë qytetarët në një proces për rinovimin e
mjedisit urban, ajo ka nevojë që të zhvillojë paraprakisht një Strategji për Menaxhimin e Aseteve. Një
strategji për menaxhimin e aseteve do të mund të:
Ndihmojë në përmirësimin e nivelit të shërbimeve publike dhe private;
Rrisë pjesëmarrjen aktive të qytetarëve dhe sigurojë mbështetjen e tyre;
Nxisë një zhvillim ekonomik gjithëpërfshirës, në mënyrë që asnjë të mos përjashtohet nga
mundësitë për rezultate pozitive dhe njëkohesisht siguron tërheqjen e investitorëve privatë në
projekte publike;
Një strategji për menaxhimin e aseteve publike në një njësi vendore do të kërkonte përdorimin e një
programi për të menaxhuar krijimin dhe përdorimin e një Sistemi Informacioni Gjeografik, si dhe një
proces i cili do të ndihmonte njësitë vendore dhe komunitetin që të ndërtojnë një vizion të përbashkët,
të vendosin qëllime të qarta afatëgjata, si dhe të zhvillojnë një plan veprimi, zbatimi i të cilit do të
siguronte permiresimin e mireqenies, qeverisjen, efiçencën e shërbimeve, infrastrukturën, sigurinë
ekonomike dhe mjedisin.
Në përgjithësi, metodologjia për të ndërtuar një strategji për menaxhimin e aseteve zhvillohet nëpër
disa faza si më poshtë vijojnë, të cilat kulmojnë me aprovimin e dokumentit final nga Këshilli
Vendor:
Ndërtimi i një vizioni të përbashkët dhe inventari të aseteve;
Përcaktimi i qëllimeve afatëgjata;
Analiza e tendencave të zhvillimit dhe vendosja e objektivave;
Përcaktimi i indiktorëve për matjen e performancës;
Përcaktimi i burimeve financiare dhe i politikave fiskale që mbeshtesin zbatimin e strategjisë;
Plani i veprimeve;
Ndjekja e zbatimit dhe raportimi;
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Hapi i parë për krijimin e vizionit të përbashkët kërkon një përfshirje masive të qytetarëve për të
mundësuar identifikimin e prioriteteve dhe pritshmërive të tyre për të ardhmen.
2.8.1

Rishikimi strategjik i alternativave për zhvillimin e aseteve vendore

Njësitë vendore duhet që të ndërmarrin një analizë të alternativave të përdorimit të aseteve individuale
apo grup/kategorive të aseteve duke bërë një rishikim të rregullt dhe periodik të kostove (p.sh. për
mirëmbajtjen) kundrejt përfitimit të mbajtjes se asetit në përdorim për një qëllim të caktuar (p.sh. treg
apo parkim), apo dhënien me qera të një mjedisi kundrejt privatizimit apo krijimit të ndërmarrjeve të
përbashkëta me sektorin privat kundrejt dhënies me koncension (p.sh. për sistemin e furnizimit me ujë
dhe të kanalizimeve, etj..
Kriteri i vendimmarrjes për klasifikimin e aseteve dhe sugjerimi i përdorimit të alternativës së
përzgjedhur duhet të bazohet mbi përfitimin ekonomik (të tillë si kthimi i investimit, pozicioni i
aseteve kundrejt detyrimeve/borxheve/kredive të njësisë vendore, objektivat e zhvillimit ekonomik të
tilla si rritja e aktivitetit ekonomik prodhues dhe krijimi i vendeve të punës etj.), ose kriteri financiar
(si p.sh. burimet buxhetore të nevojshme për mirëmbajtjen dhe operimin, nevojën për investime etj.).
Përveç këtyre, një kriter tjetër i rëndësishëm është vlerësimi i impaktit mjedisor në përzgjedhjen e një
prej opsioneve të përdorimit të aseteve Faktorët që duhen marrë parasysh janë p.sh. ruajtja dhe
zgjerimi i hapësirave të gjelbërta, ndalimi i erozionit, cilësia e ajrit, vlerat çlodhëse, etj.
Në analizën strategjike të menaxhimit të aseteve, Njësitë Vendore duhet që të aplikojnë standardet
kombëtare dhe ndërkombëtare. Për shembull, një plan për zhvillimin urban që i kushton një vend të
veçantë mbrojtjes së mjedisit, cilësisë së ajrit, mbrojtjes nga zhurmat dhe ndotja industriale etj., duhet
që gjithashtu ti kushtojë një vend të veçante impaktit financiar të zbatimit në buxhetin vendor,
përfshirë këtu vendosjen e tarifave dhe taksave të cilat krijojnë të ardhura të nevojshme për
ripërtëritjen dhe mbajtjen në punë të aseteve vendore.
Përveç sa më sipër, përmirësimi i nivelit të shërbimeve dhe të jetesës në përgjithësi, ndihmon në
thithjen e interesit të investitorëve, rritjen ekonomike dhe të jetës sociale në qytetet tona.
Në përfundim, përdorimi strategjik i aseteve vendore mund të përmiresojë ndjeshëm aftësinë e
Njësive të Qeverisjes Vendore për të siguruar dhënien e shërbimeve më cilësore dhe tëe sigurojë
pjesëmarrjen e qytetarëve për të arritur një vizion zhvillimi të përbashkët. Asetet e paluajtshme janë
veçanërisht të rëndësishme për të siguruar dhënien e shërbimeve publike për të cilat qytetarët janë të
gatshëm dhe në gjendje të paguajnë ose nëpërmjet sistemit të taksave apo të tarifave vendore të
përdorueseve. Për arsye të ndikimit në potencialin e zhvillimit të qëndrueshëm, menaxhimi i aseteve
në nivel vendor meriton një vëmendje të veçantë politike dhe të politikave të zhvillimit si nga të
zgjedhurit vendorë, ashtu edhe nga vetë qytetarët.
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3.0 ROLI I INSTITUCIONEVE
QËNDRORE NË
MENAXHIMIN E
ASETEVE NË NJQV
Institucionet e qeverisë qëndrore kanë një rol të rëndësishëm ne menaxhimin e aseteve vendore.
Shpesh herë roli i tyre është dominues ose kontrollues në vendimarrjen mbi përdorimin e mundshëm
të aseteve vendore në pronësi të NJQV-ve. Për këtë arsye është i domosdoshëm një koordinim i mirë,
konsultim i vazhdueshëm dhe këshillim efektiv ndërmjet dy niveleve të qeverisjes.
Funksionet e institucioneve qëndrore në menaxhimin, përdorimin dhe trajtimin e aseteve vendore
është paraqitur në Tabelën 2:
TABELA 2. CENTRAL INSTITUTIONS AND THEIR ASSET MANAGEMENT FUNCTIONS
AT THE LOCAL LEVEL
Nr.
1

2

3

4

5

Institucioni
Këshilli i Ministrave

Agjensia e Inventarizmit dhe
Transferimit të Pronave
Publike (AITPP) në Ministrinë
e Brëndshme (MB)
Zyra e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme
(ZRPP)
Ministria e Punëve Publike
Transportit dhe
Telekomunikacionit (MPPTT)

Agjensia e Kthimit dhe
Kompesimit të Pronave

Funksioni
Aprovon listën e pronave që transferohen në pronësi të njësive
vendorë dhe të pronave private dhe vendore që shpronësohen për
qëllime publike dhe aprovimin e Autoritetit Kontraktues për
koncensionet vendore
Organizon dhe ndjek procesin e inventarizmit dhe të transferimit të
pronave;

Kryen regjistrimin për herë të parë dhe reflekton në kartelën e
regjistrimit të gjitha kushtet, kufizimet dhe transaksionet me asetet,
përfshirë kontratat e tipeve të ndryshme;
Drejtoria e Politikave të Strehimit në MPPTT konsultohet
për përdorimin e aseteve në programet sociale të strehimit dhe
për qëllime tregu ;
Drejtoria kompetente që mbulon veprimtarinë për
shpronësimet nga identifikimi deri ne vendimin e Këshillit të
Ministrave;
Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT),
konsultohet për instrumentat, rregullat, procedurat e
planifikimit dhe menaxhimit të territorit, ndërtimit të
infrastrukturës dhe objekteve publike e private;
Agjensia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të
Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI), koordinon
urbanizimin dhe sigurimin e sherbimeve në zonat dhe
ndërtesat informale të legalizuara;
Inspektoriati Ndërtimor dhe Urbanisitik Kombëtar (INUK),
koordinon ruajtjen dhe administrimin e aseteve kombëtare.
Enti Kombëtar i Banesave (EKB), ndan fondin e banesave të
ndertuara nga EKB, konsultohet për privatizimin e fondit të
mbetur të banesave si dhe të objekteve të tjera të cilat janë
futur në këtë fond mbas zenies nga banorët;
Konsultohet për gjendjen juridikë të aseteve përpara se të ndodhë
tjetërsimi
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Nr.
6

Institucioni
(AKKP)
Ministria Ekonomisë,
Tregtisë dhe Energjitikës
(METE)

7

Ministria e Financave

8

Agjensia e Prokurimit Publik,
dhe Komisioni i Prokurimeve

9

Zyra e Urbanistikës së
Prefektit të Qarkut
Ministria e Mjedisit, Pyjeve
dhe Adminsitrimt të Ujrave
(MMPAU)

10

11

Funksioni

Ministria e Bujqësisë,
Ushqimit dhe Mbrojtjes së
Konsumatorëve (MBUMK)

Ministri i Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes, merr
vendimin perfundimtar per privatizimin e aseteve vendore.
Drejtoria e Administrimt të Pronës Publikë dhe Drejtoria e
Privatizimit, konsultohet dhe procedon me privatizimin e
objekteve pronësi shtetërore dhe vendore;
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Tregtare në METE,
përcakton procedurat e vlerësimit të pronës/asetit të
paluajtshëm shtetror dhe vendor që privatizohet;
Njësia e Trajtimit të Koncensioneve, nxit dhe
asiston/konsulton NJQV-të në përgatitjen, vlerësimin, dhe
negocijimin e koncensioneve;
Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes së Pronave Publike
(DASHPP) në Ministrinë e Financave, konsultohet për marrjen e
vendimit përfundimtar dhe më pas procedon me privatizimin
dhe/ose transformimin e objekteve pronësi shtetërore dhe pronë e
njësive vendore;
Konsultohet për të proceduar me prokurimin/ankandin si forma të
tjetersimit (privatizimit, transformimit, shitjes etj) të aseteve publike
si dhe për të mbikqyrin kontratat e koncensioneve dhe procedojnë
ankimimet e procesit të përzgjedhjes së koncensionarëve nga
Autoritetet Kontraktuese
Konfirmon materialin grafik të vendosjes së asetit (planvendosjen)
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Pyjor dhe Drejtoritë e
Shërbimit Pyjor (DSHP) në rrethe, konsultohen për
menaxhimin e pyjeve dhe kullotave vendore dhe
dokumentacionin standard te kontraktimit të qiramarrjes dhe
përdorimit;
Agjensia Rajonale e Mjedisit (ARM) e ngritur në nivel qarku,
konsultohet për hartimin dhe zbatimin e planeve mjedisore si
dhe për të marrë pëlqimin/autorizimin mjedisore për veprimtari
vendore;
Konsultohet për procesin e inventarizimit të tokave bujqesore te
pandara, si dhe tokave bujqësore disponibël shtetërore si dhe
procedurat e qiradhënies së ketij aseti vendor

Matrica në vijim parqet në mënyrë të përmbledhur shpërndarjen e autoritetit administrativ, rregullator
dhe vendimarres per menaxhimin e aseteve vendore per 5 mekanizmat më të përdorshmëm aktualisht
ne nivelin e NJQV-ve, perfshire: enfiteozën, qiradhënien, privatizimin / shitjen, shitjen për strehim
social dhe koncensionet.
Përdorimi i termave si më poshtë është bazuar në mënyrën se si këto koncepte janë përkufizuar në
nenin 10 të Ligjit Nr.8652, Datë 31.7.2000, amenduar me Ligjin Nr.9208, date 18.03.2004, “Për
organizimin dhe funksionimin e qeverisë vendore”: autoritet administrativ, autoritet rregullator, and
autoritet vendimmarrës.
Autoritet administrativ: NJQV-të kanë të drejtë të vendosin për strukturat dhe personelin, për
emërimin shkarkimin dhe transferimin e personelit si edhe për përcaktimin e pagave dhe
shpërblimeve për menaxhimin e aseteve vendore
Autoritet rregullator: NJQV-të kanë të drejtë të marrin vendime në kontekstin e një kuadri
rregullator në menaxhimin e aseteve sipas mekanizmave të paraqitura në matricën më poshtë.
Njësitë vendore kanë të drejtë të japin licensa dhe të vendosin tarifa dhe sanksione si edhe të
vendosin standarte lokale për menaxhimin e aseteve vendore të cilat nuk kundërshtojnë standartet
kombëtare.
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Autoritet vendimmarrës: NJQV-të kanë të drejtë të marrin vendime përfundimtare mbi mënyrën
dhe mekanizimin e nëpërmjet të cilit do të menaxhohen asetet vendore, pavarësisht rolit të
qeverisë qëndrore. Në fund të fundit këto autoritete (kompetenca) përcaktojnë nëse menaxhimi i
aseteve dhe shërbimeve publike që realizohen prej tyre janë janë funksione të “veta” të qeverisjes
vendore.
TABELA 3. PARAQITJA MATRICORE E SHPËRNDARJES SË AUTORITETIT
ADMINISTRATIV, RREGULLATOR DHE VENDIMMARRËS PËR MENAXHIMIN E
ASETEVE VENDORE

●

●

●
●

●

●

●
●
●
●
●

●
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●

●

Koncensionet

●

Shitje për Strehim
dhe Qëllime tregu

●

Privatizimi

Koncensionet

●

Qiradhënia

Shitje për Strehim
dhe Qëllime tregu

●

Enfiteoza

Privatizimi

●

Qiradhënia

●

Autoritet vendimmarres

Enfiteoza

Koncensionet

●

Autoritet rregullator

Shitje për Strehim
dhe Qëllime tregu

●

Privatizimi

Qiradhënia

KM
NJQV-te
AITPP
APP
DPS në
MPPTT
DSH në
MPPTT
AKPT
ALUIZNI
INUK
EKB
AKKP
DAPP në
METE
ATTRAKO
DPSHT në
METE
NJTK në
METE
DASHPP
në MF
AKP
DSHP ne
MMPAU
MB

Enfiteoza

Autoritet administrativ

●
●

PJESA II
MEKANIZMAT JURIDIKE
PËR MENAXHIMIN E
ASETEVE VENDORE
NJQV-te ushtrojnë të drejtën e pronës sipas përcaktimit kushtetues dhe Ligjit organik Nr.8652,

Datë 31.7.2000, amenduar me Ligjin Nr.9208, Date 18.03.2004 “Për Organizimin dhe
Funksionimin e Qeverisë Vendore”
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I.

FITIMI I ASETEVE TË
PALUAJTSHME

Njësitë e Qeverisjes Vendore kanë të drejtë të fitojnë pronën nëpërmjet formave klasike të
parashikuara në Kodin Civil që do të thotë: a) blerjes (Neni 705 KC), b) dhurimit (Neni 761 KC), c)
kontrates së sipërmarrjes (nëpërmjet procesit të prokurimit publik), d) transferimit të pronësisë nga
shteti si dhe e) nëpërmjet shpronësimit për qëllime publike.

1.0

BLERJA E PASURISË SË PALUAJTSHME

1.1

PËRMBLEDHJE E LEGJISLACIONIT QË RREGULLON BLERJEN E PASURIVE
TË PALUAJTSHME NGA NJQV-TË

Blerja e pasurive të paluajtshme nga NJQV-të nuk i nënshtrohet dispozitave ligjore të Ligjit për
Prokurimin Publik, në të kundërt, blerja bazohet në nenin 705 e në vijim të Kodit Civil3.
Pavarësisht se nuk ka një rregullim ligjor specifik të blerjes së aseteve të paluajtshme nga ana e
NJQV-ve, disa akte të karakterit juridik të përgjithshëm mund të gjejnë zbatim në rastin e blerjes së
pasurive të paluajtshme.
Duke ju referuar sa më sipër p.sh., në rastin e çështjes së çmimit të blerjes së asetit, NJQV-të mund të
përdorin si referencë ligjore akte të miratuara nga Kuvendi ose Këshilli i Ministrave për procese të
tjera por që përdoren për analogji. Psh. çmimi i tokës dhe trojeve në Shqipëri, i përcaktuar për efekt të
procesit të kthimit dhe kompensimit të pronave, mund të jetë një indikator dhe mund të përdoret si
referencë për blerjen e aseteve të paluajtshme (tokë dhe truall).
Po kështu, për blerjen e aseteve të paluajtshme si ndërtesa, ambjente zyrash apo apartamente mund të
përdoret lista e çmimeve referencë të shitjes për efekt të tatim fitimit/tatimit mbi të ardhurat personale
për bizneset dhe individët e miratuar nga Këshilli i Minitrave me vendimin përkatës.
Gjithsesi, aktet e mësipërme janë vetëm për referencë ligjore dhe mund të përdoren për analogji, por
procesi i blerjes është një proces para së gjithash negocimi midis palëve, dhe NJQV duhet të përpiqet
të tregojë aftësi të caktuara negociuese për të arritur vlerën sa më optimale në dobi të saj. Megjithëse
negociatat kërkojnë në përgjithësi një minimum diskrecioni, procesi i blerjes duhet të jetë absolutisht
transparent duke zbatuar bazën ligjore përkatëse për transparencën dhe informimin publik si dhe
shmangien e situatave që mund të sjellin konflikt interesi.
1.2

ROLI I AKTORËVE TË INTERESIT

Rolin kryesor në këtë mekanizëm e luan Këshilli i NJQV-së si organi që ushtron të drejtën e pronës.
Këshilli duhet të shprehet formalisht me vendim për blerjen e pasurisë së paluajtshme, por edhe për
çeljen e fondit përkatës financiar në buxhet, ose miratimin e huasë ose instrumentave të tjerë
financiare. Kryetari i NJQV-së ka rol në parashtrimin e politikës/arsyeve pse nevojitet blerja e
pasurisë së paluajtshme, identifikimin si dhe gjetjen e pasurive të paluajtshme të përshtatshme të cilat
3

Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë miratuar me Ligjin Nr.7850 datë 29.7.1994
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do të blihen nga NJQV-ja. Kryetari i NJQV-së si organ ekzekutiv bën të mundur realizimin e
procedurave për kalimin e pronësisë dhe regjistrimin e saj në ZRPP.

2.0

DHURIMI

Dhurimi është një institucion juridik i përcaktuar në nenin 761 e në vijim të Kodit Civil. NJQV-ja
mund të jetë në rolin e përfituesit me objekt dhurimin e aseteve të paluajtshme nga subjekte private.
2.1
TË DREJTAT DHE ROLI I ORGANEVE
SPECIFIKE
Në rastin e dhurimit të pasurive të paluajtshme në
favor të NJQVsë nga persona juridikë privatë,
Këshilli i NJQV-së do të shprehë pëlqimin e tij për
pranimin ose jo të objektit të dhurimit. Kryetari i
NJQV-së si organ ekzekutiv bën të mundur
realizimin e procedurave për kalimin e pronësisë
dhe regjistrimin e saj në ZRPP.

3.0

Një situatë e hasur shpesh në praktikë është psh. në
rastin e investimeve që NJQV-ja bën për përmirësimin
e rrjetit rrugor që kërkon edhe zgjerimin e aksit rrugor
dhe ndërhyrjen në sipërfaqet në pronësi private, ku
pronarët privatë duke parë përfitimin nga investimi
publik shprehin vullnetin e tyre për t`ja dhuruar dmth.
për t`ja kaluar pronësinë e sipërfaqes që preket nga
zgjerimi i rrugës pa shpërblim NJQV-së, në të kundërt
NJQV-ja përdor mekanizmin e shpronësimit.

SIPËRMARRJA (NENI 850 KC)

Nëpërmjet sipërmarrjes, NJQV-të mund të realizojnë kontrata me të cilën njëra palë (sipërmarrësi ),
detyrohet që me mjetet e tij, duke marrë plotësisht rrezikun, të kryejë një punë (vepër) publike, ose të
japë një shërbim publik, ndërsa pala pala tjetër (NJQV), ta pranojë atë kundrejt cilësisë, sasisë dhe
çmimit të kontraktuar. Sipërmarrësi zgjidhet nëpërmjet procesit të prokurimit publik (rregulluar me
Ligjin për Prokurimin Publik).
3.1

ROLI I NJQV-VE DHE I AKTORËVE TË TJERË

Roli i këshillit të NJQV-së, kufizohet në aprovimin e buxhetit dhe çeljen e fondit për sipërmarrjen e
punëve publike (ndërtimi/rikonstruksioni i rrugëve lokale, shkollave, kopshteve, ujësjellsave etj) e cila
realizohet nëpërmjet procesit të prokurimit publik; ndërsa administrata e NJQV-së ka përgjegjësi për
zbatimin e procesit të prokurimit publik dhe mbikqyrjen e realizimit të kontratës. Kontrata e
sipërmarrjes nënshkruhet nga titullari i institucionit që në këtë rast është kryetari i NJQV-së.
Organet të specializuara të pushtetit qëndror si Agjencia e Prokurimit Publik apo Avokati i
Prokurimeve kanë nje rol të rëndësishëm rregullator për përgatitjen dhe funksionimin e sistemit të
prokurimeve (sistemi i aplikimit elektronik) si dhe të dokumentave standard të prokurimit.
APP/Komisioni i Ankesave për Prokurimet, luajnë nje rol të veçantë në mbikqyrjen e procesit të
prokurimit publik dhe trajtimit të ankesave të subjekteve ekonomike pjesmarrëse në proces.

4.0

TRANSFERIMI I PRONAVE TË PALUAJTSHME TË SHTETIT
TEK NJQV-të;

Procesi i inventarizimit dhe transferimit të pronave të paluajtshme shtetërore publike të shtetit,
mbështetet në paketën e akteve ligjore dhe nënligjore si dhe të udhëzimeve në zbatim të tyre.
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Procesi i inventarizimit dhe transferimit të
pronave të paluajtshme në NJQV-të, zhvillohet
sipas tre fazave të cilat janë përcaktuar në ligjin
nr. 8744/2001dhe që janë përshkruar më herët në
këtë Udhëzues.
Ligji „Për transferimin e pronave shtetërore të
paluajtshme‟ tek NJQV-të i lejon qeverisë
qëndrore të transferojë asete tek qeveritë lokale
me kufizime të përmendura në aktin e
transferimit. Ekzistojnë dy lloje kufizimesh të
mundshme.

Ligji nr.8743, datë 22.02.2001 “Për pronat e
paluajtshme të shtetit”, i ndryshuar.
Ligji nr.8744, datë 22.02.2001 “Për transferimin e
pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e
qeverisjes vendore”, i ndryshuar; dhe
Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.500, datë
14.08.2001 ”Për inventarizimin e pronave të
paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në
njësitë e qeverisjes vendore”, i ndryshuar.

Së pari, asetet mund të transferohen në pronësi ose vetëm në përdorim të qeverisë lokale.
Se dyti, nëse pronat janë transferuar për përdorim, qeveria qëndrore mund të përcaktojë mënyrën
e përdorimit të asetit.
Edhe në qoftë se prona është transferuar në pronësi, qeveria qëndrore mund të vendosë kufizime mbi
ndryshimin e përdorimit të pronës, ndryshimin e gjendjes së pronës, ose të kufizojë shitjen e pronës.
Nëse qeveria qëndrore vendos kufizime mbi asete individuale të transferuara qoftë në pronësi qoftë në
përdorim, qeveria qëndrore monitoron përputhshmërinë e NJQV-ve me kushtet e parashikuara në
“aktin e transferimit”.
Qeveria qëndrore ka të drejtë të ndërhyjë kur vëren mospërputhje dhe shkelje me kushtet dhe
kufizimet e parashikuara në Aktin e Transferimit. Qeveria qëndrore është përgjegjëse për të siguruar
burimet financiare për funksionin dhe mirëmbajtjen e aseteve të transferuara për përdorim.

5.0

SHPRONËSIMI PËR QËLLIME PUBLIKE.

5.1

ROLI I NJQV-VE DHE AKTORËVE TË INTERESIT

NJQV-ja në rolin e investitorit të veprave publike mund të kërkojë dhe iniciojë procesin e
shpronësimit publik. Procesi i shpronësimit publik kryhet nga Komiteti i posaçëm për shpronësimin
që funksionon pranë Ministrisë së Punëve Publike; Këshilli Ministrave me vendim të posacëm
shprehet për shpronësimin dhe vlerën e kompensimit të pronës që shpronësohet.
Si rregull vlera e kompensimit duhet të paguhet nga investitori d.m.th. nga NJQV-ja, por në
shumë raste, për mungesë fondesh, vlera e kompensimit mbulohet nga fondet e buxhetit të
shtetit. Pasuria e paluajtshme e shpronësuar kalon në favor të NJQV-së dhe inventarizohet dhe
rregjistrohet njëlloj si dhe pronat e tjera të paluajtshme.
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Baza ligjore per shpronësimin publik nga Njësitë e Qeverisjes Vendore:
a) Ligji Nr. 8561, datë 22.12.1999: “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të
pasurisë pronë private për interes publik”
b) VKM Nr.138, datë 23.03.2000: “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së
shpërblimit të pasurive, pronë private që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të
drejtave të personave të tretë, për interes publik”, I ndryshuar me:
1. V.K.M. Nr.662, datë 18.12.2002
2. VKM Nr. 872, datë 12.12.2007
c) VKM Nr. 127, datë 23.03.2000: “Për përmbajtjen dhe proçedurat e paraqitjes së kërkesës dhe të
njoftimit për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për
interes publik”
d) VKM Nr. 147, datë 31.03.2000: “Për rregullat dhe mënyrën e funksionimit të komisionit të
posatshëm për shpronësimet”
e) VKM Nr.747, Datë 9.11.2006 “Për procedurat e mbledhjes, të përpunimit dhe administrimit të
kërkesave të subjekteve të shpronësuara gjatë procesit të njohjes, kthimit apo kompensimit të
pronës”
f)

VKM Nr.401, datë 23.10.1998: “Për normat e amortizimit”

g) VKM Nr.257, datë 11.04.2007 “Për kriteret dhe proçedurën e kompensimit fizik me troje shtetërore,
të subjekteve të shpronësuara, në disa raste të veçanta”.

5.2

HAPAT NË ZBATIMIN E PROCESIT PËR FITIMIN E PRONËSISË

Fitimi i pronësisë nga NJQV-të është një proces që zhvillohet në vijimësi. Mekanizmi kryesor i fitimit
të pronësisë mbetet procesi i transferimit të pronave të paluajtshme të shtetit tek pushteti vendor.
Megjithatë edhe mekanizmat e tjerë të përmendur më sipër mund dhe duhet të përdoren sipas rastit.
Mekanizmat jurdike për fitimin e pronësisë të përmendur më sipër megjithatë i shërbejnë krijimit të
një fondi pasurie të paluajtshme, e cila para së gjithash i nevojitet kryerjes me efikasitet dhe efiçencë
të funksioneve publike që i janë ngarkuar NJQV-ve me ligj dhe në këtë këndvështrim fitimi i
pronësisë, krijimi dhe menaxhimi i fondit të aseteve të paluajtshme vendore, nuk është një qëllim në
vetvete. Për sa më sipër, janë disa hapa që nevojiten të evidentohen gjatë procesit të fitimit të
pronësisë së aseteve dhe që vijojnë si më poshtë:
1. NJQV-ja në rradhë të parë analizon/arsyeton nevojat për shtimin e inventarit të pasurive të
paluajtshme bazuar në politikat lokale për punët publike, shërbimet publike vendore, nevojat e
komunitetit për objekte social-kulturore etj; Ky hap është i rëndësishëm për të krijuar një vizion të
qartë të menaxhimit efikas të pronave të paluajtshme ekzistuese dhe aty ku ka nevojë, shtimit të
inventarit/fondit të aseteve të paluajtshme.
2. Analiza sipas hapit të parë sjell domosdoshmërinë e gjetjes së burimeve financiare në buxhetin
lokal për realizimin e transaksioneve financiare për blerjen e pasurive të paluajtshme ose fitimit të
pronësisë nëpërmejt procesit të ndërtimit të veprave publike me sipërmarrje, shpronësimit për
qëllime publike etj.
3. NJQV-ja/Këshilli i NJQV-së, merr vendimet përkatëse për miratimin e veprimeve juridike
(miratimi i kontratës së blerjes; nënshkrimi i kontratës së sipërmarrjes, miratimi i listës së
inventarit të pronave, pranimi i dhurimit etj.) Këshilli i NJQV-së duhet të jetë plotësisht i
azhornuar me procesin e menaxhimit të aseteve të palujtshme pasi është organi që ka autoritetin e
ushtrimit të së drejtës së pronësisë në NJQV.
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4. NJQV-ja mbikqyr mbarëvajtjen e procesit të kalimit të pronësisë në rastet e transferimit të
pronave dhe realizimit të procesit të sipërmarrjes në kontratat publike.
5. NJQV-ja administron pronën e paluajtshme sipas mekanizmave përkatës të shpjeguara në këtë
manual dhe manule të tjera. NJQVja duhet të ketë planin e saj të menaxhimit të aseteve të
paluajtshme.
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II. TJETËRSIMI I ASETEVE TË
PALUAJTSHME,
NËPËRMJET SHITJES OSE
PRIVATIZIMIT
1.0

SHITJA/PRIVATIZIMI I ASETEVE VENDORE

Tjetërsimi i aseteve të paluajtshme është një tjetër mekanizëm juridik në paletën e të drejtave që
disponon pushteti vendor si subjekt juridik në cilësinë e pronarit. Duke patur në vëmendje rëndësinë e
procesit të tjetërsimit të pronës, që sjell gjithmonë një ulje/pakësim të inventarit të aseteve, ligjvënësi
e ka rregulluar në detaje këtë mekanizëm juridik si dhe procesin përkatës. NJQV-të dhe të gjitha
institucionet e tjera publike i nënshtrohen zbatimit të legjislacionit.
1.1

TË DREJTAT E NJQV-VE

Pronat e paluajtshme të NJQV-së (të institucioneve të varësisë dhe/ose ndërmarrjeve dhe shoqërive në
pronësi të saj) mund të tjetërsohen nëpërmjet procesit të shitjes ose privatizimit. Të ardhurat nga
procesi i shitjes/privatizimit i kalojnë pushtetit qëndror. Në këtë proces, NJQV-ja ka të drejtë vetëm të
japë mendim për shitjen ose privatizimin e pronës së saj, ndërsa është Ministri përkatës i Ekonomisë
që nxjerr urdhërin për miratimin e shitjes/privatizimit të aseteve vendore.
1.3

ROLI I AKTOREVE TË INTERESIT DHE HAPAT NË PROCESIN E
SHITJES/PRIVATIZIMIT

Në procesin e privatizimit/shitjes së aseteve vendore, ushtrimi i autoritetit të NJQV-ve dhe i aktorëve
të tjere të interesit rregullohet si në vijim:
Të drejtat dhe përgjegjësitë e Qeverisjes Vendore për shitjen/privatizimin e aseteve vendore rregullohet në
kuadër të legjislacionit i cili eshte renditur në vijim:
Vendimi i KM Nr.1638, datë 17.12.2008, i ndryshuar, për “Kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore, që
privatizohet apo transformohet dhe për procedurën e shitjes”

1. Për pasuritë e ndërmarrjeve apo institucioneve që ka në varësi administrative apo në pronësi
Këshilli i NJQV-së dërgon mendimin e tij për privatizimin e këtyre pasurive në Ministrinë
përgjegjëse për Ekonominë.
2. Ministri përgjegjës për Ekonominë nxjerr urdhrin e miratimit për privatizim, pasi ka marrë
mendimin si më sipër.
3. Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes së Pronave Publike në Ministrinë e Financave (DASHPPM)
kryen të gjithë procesin e shitjes/privatizimit të pronës së paluajtshme të NJQVsë, që nga
vlerësimi i aseteve deri tek shitja nëpërmjet ankandit.
4. Të ardhurat nga shitja/rivatizimi i aseteve vendore derdhen në buxhetin e shtetit.
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1.3

HAPAT E ZBATIMIT NË PROCESIN E SHITJES/PRIVATIZIMIT

Në shitjen e pronavë të paluajtshme të NJQV-së ndiqen hapat si më sipër, d.m.th:
Këshilli i NJQVsë merr vendim për shitjen e pronave të paluajtshme përkatëse.
Vendimi i dërgohet Ministrit të Ekonomisë në formën e një mendimi dhe vendimin përfundimtar e
merr Ministri nëse prona e paluajtshme (ose pasuaria e luajtshme) do të privatizohet.
Ministri i Ekonomisë ka gjithashtu kompetencën që të kërkojë prononcimin për privatizim nga
organet e qeverisjes vendore (kur kjo e fundit nuk merr iniciativë për privatizim të pasurisë së
paluajtshme) për pasuritë në administrim të tyre dhe në rast se NJQV-ja nuk prononcohet brenda 30
ditëve, Ministri i Ekonomisë dërgon një komision që vlerëson nëse prona në administrim apo në
pronësi përdoret apo është e braktisur dhe në këtë rast Ministri jep miratimin për privatizim “duke e
konsideruar të dhënë pëlqimin nga institucioni pronar ose administrues për përfshirjen e tyre
në privatizim dhe i kërkon institucionit administrues caktimin e një përfaqësuesi në komisionin
e vlerësimit të pronës”.
Problematika në procesin e shitjes së pasurive të paluajthsme të NJQV-ve
Procesi i shitjes së pasurive të paluajtshme në pronësi të NJQV-së, institucioneve në varësi të saj dhe
ndërmarrjeve apo shoqërive në pronësi, paraqet një situatë paradoksale. Sipas Kushtetutës dhe Ligjit
organik 8652, NJQV-të ushtrojnë (ose duhet të ushtrojnë) të drejtën e pronës me të gjitha atributet e saj.
Bazuar në këtë të drejtë dhe procesin e decentralizimit, ka vazhduar me ritme të shpejta procesi i
transferimit të pronave shtetërore tek NJQV-të duke krijuar kështu një tip të ri pronari d.m.th., Njësitë e
Qeverisjes Vendore. Nga ana tjetër shikojmë që procesi i shitjes së pronave rregulluar me aktet
nënligjore të përmendura më sipër kufizon apo e limiton ushtrimin e të drejtës së pronës nga ana e
NJQV-ve vetëm në dhënien e mendimit nëse prona mund të shitet/privatizohet. Është Ministri i
Ekonomisë më tej, që merr vendimin për privatizimin ose jo, duke u vendosur në rolin e pronarit pra
duke i marrë NJQV-së atributin e pronarit. Akoma më tej edhe në rastin kur NJQV-ja nuk merr iniciativën
për privatizim të pasurive të saj, Ministri i Ekonomisë mund të marr vendimin për privatizim edhe pa
iniciativën e NJQV-së. NJQV-ja mund ta kundërshtojë procesin e privatizimit por VKM-ja kërkon që ky
kundërshtim të jetë i argumentuar. Edhe procesi i privatizimit realizohet nga një tjetër agjenci e pushtetit
qëndror sic është DASHPP pranë Ministrisë së Financave. Po kështu të ardhurat e marra nga shitja
shkojnë 100% në favor të buxhetit të shtetit (Ministrive).
Kjo situatë në rradhë të parë bie ndesh me ushtrimin autonom të së drejtës së pronësisë në elementin
kryesor të ushtrimit të saj (shitja) dhe nga ana tjetër nuk stimulon përdorimin me efikasitet të të gjitha
mekanizmave të administrimit të pronës, pasi NJQV-ja nuk do të ketë interes të shesë pronën në rast se
të ardhurat prej saj nuk shkojnë 100% në buxhetin e NJQVsë por shkojnë në buxhetin e shtetit.
Rekomandohet ndryshimi i kësaj situate ligjore në favor të NJQV-së, në respektim të Kushtetutës dhe
ligjit organik 8652 të vitit 2000, të cilat njohin ushtrimin autonom të së drejtës së pronësisë nga ana e
NJQV-ve, ndërkohë që aktet normative minore (nënligjore) në krahasim me Kushtetutën dhe ligjin
organik ja kufizojnë këtë të drejtë.

Nëse Ministri i Ekonomisë shprehet pozitivisht për privatizimin, atëherë nxjerr urdhërin përkatës për
privatizim dhe Drejtoria e Adminstrimit të Pronës Publike në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe
Energjitikës ndërmerr përcaktimin e vlerës që ka pasuria. Vlerësimi bëhet nga një Komision me
ekspertë përkatës në përbërje të të cilit është edhe një përfaqësues i institucionit që e ka në
administrim pasurinë që privatizohet.
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Pas procesit të vlerësimit dhe plotësimit të dosjes përkatëse të pasurisë që do të privatizohet, dosja e
privatizimit i kalon DASHPP në Ministrinë e Financave që vazhdon procesin e privatizimit nëpërmjet
ankandit. Rregullat dhe procedurat e ankandit jepen në mënyrë të detajuar në VKM.

2.0

SHITJA E ASETEVE VENDORE TË PALUAJTSHME PËR
QELLIME TREGU DHE STREHIMI SOCIAL

Bashkitë kanë të drejtë të shesin truall për qëllime tregu dhe për strehimin social. Në këtë rast
procedura zhvillohet nga vetë Bashkia bazuar në Ligjin 9232 të vitit 2004 me aktet nënligjore dhe
ligjin për ankandin. Duke qënë se ky ligj i shtrin efektet e tij vetëm në juridiksionin e bashkive, për
këtë arsye komunat dhe qarqet janë të përjashtuara nga aplikimi i këtij instrumenti juridik.
2.1

TË DREJTAT E NJQV-VE

Baza ligjore mbi të cilin bazohet ky proces eshte renditur
si ne vijim:
a) Ligji Nr.9232, datë 13.5.2004 “Për programet sociale
për strehimin e banorëve të zonave urbane”, i
ndryshuar me: Ligjin Nr. 9719, datë 23.04.2007
b) VKM Nr.35 datë 24.1.2007 “Për procedurat dhe format
e shitjes së truallit të pajisur me infrastrukturë për
qëllime tregu”.

Ligji organik 8652, në nenin 10
percakton se ”planifikimi urban,
menaxhimi i tokës dhe strehimi sipas
mënyrës së përcaktuar me ligj”, janë
funksone tëe veta të njësive të
qeverisjes vendore për të cilat
kompetencat shprehen në mënyrë të
plotë.

Ligji 9232 jep bazën e plotë ligjore
dhe përcakton autoritetin e NJQV-ve
për përdorimin e truallit për qëllime
tregu (shitje në këmbim të vlerës ose
të sipërfaqes së ndërtimit) për strehim
d) Udhëzimi nr. 6, date 15.05.2009, per “Metodikat
social. Ky ligj ka për objekt
orjentuese per llogaritjen e siperfaqes se banesave per
efekt te shitjes se truallit te paisur me infrastrukture”
përcaktimin e rregullave dhe
procedurave administrative për
mënyrat e sigurimit, të shpërndarjes, të administrimit dhe të planifikimit të programeve sociale për
strehimin, me qëllim krijimin e mundësive për strehim të përshtatshëm dhe të përballueshëm, duke u
mbështetur në aftësitë paguese të familjeve që kanë nevojë për strehim dhe për ndihmën e shtetit.
c) VKM Nr.456, datë 16.04.2008 “Për proçedurat e
vlerësimit dhe të shitjes, si dhe kriteret e përcaktimit të
çmimit të shitjes së truallit familjeve, që përfitojnë
banesa me kosto të ulët”.

Ky ligj e shtrin autoritetin vetëm mbi territorin që është në juridiksion të bashkive të Republikës së
Shqipërisë, duke përjashtuar kështu komunat.
Në zbatim të Ligjit Nr. 9232, NJQV-të operojnë në një nga tre mënyrat e parashikuara dhe
përkatesisht me:
Programi i banesave sociale me qira
Programi i banesave me kosto të ulët
Programi i pajisjes së truallit me infrastrukturë
Financimi i programeve të mësipërme mund të bëhet nga burimet e mëposhtme:
Me fondet e buxhetit te shteti;
Me kontribute të donatorëve;
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Me të ardhurat nga taksa e pasurisë;
Ligji 9232 parashikon gjithashtu detyrimin por edhe mundësitë e disponimit të truallit nga bashkitë
për qëllime tregu në funksion të strehimit. Nëpërmjet Nenit 22 bëhet e mundur disponimi i truallit
(shitja ) për qëllime tregu pasi të jetë pajisur me infrastrukturë, në varësi të vendndodhjes, çmimit dhe
pronësisë së tij. Në rastin kur ato i shiten sektorit privat për qellime tregu, të ardhurat e krijuara
përdoren nga bashkiteë për programe sociale strehimi.
Çmimi i shitjes së truallit të pajisur me infrastrukturë pëercaktohet në bazë të vlerave të tregut të lirë
dhe miratohet me vendim të këshillit bashkiak. Procedurat e shitjes së truallit të pajisur me
infrastrukturë për qëllime tregu, përcaktohen me VKM nr. 35, datë 24.01.07 ”Për procedurat dhe
format e shitjes së truallit të pajisur me infrastrukturë për qëllime tregu” dhe Udhëzimin nr. 6, datë
15.05.2009, për “Metodikat orientuese për llogaritjen e sipërfaqes së banesave për efekt të shitjes së
truallit të paisur me infrastrukturë”.
1. Trualli i pajisur me infrastrukturë, i paracaktuar për programe sociale, mund t‟u shitet subjekteve
të sektorit privat, që janë të interesuara të ndërtojne banesa me kosto të ulët, ose u jepet atyre me
kontratë qiraje financiare (leasing), sipas procedurave të Kodit Civil.
2. Trualli i pajisur me infrastrukturëe, së bashku me lejen e ndërtimit mund t'i shitet familjes, e cila
me të ardhurat që ka nuk e përballon blerjen e banesës me kosto të ulët, për të ndërtuar vetë
banesën, sipas përcaktimeve të bëra në studimin urbanistik të zonës.
2.2

ROLI I AKTOREVE TE INTERESIT DHE HAPAT NË PROCESIN E SHITJES SË
TRUALLIT PËR STREHIM SOCIAL

VKM nr. 35 e vitit 2007, përcakton procedurat dhe formën e shtijes së truallit të pajisur me
infrastrukturë nëpërmjet një gare publike (ankandi) në të cilën nxitet pjesmarrja e sa më shumë
ofertuesve për të paraqitur ofertat e tyre. Fitues shpallet ofertuesi që ofron çmimin më të lartë.
VKM nr. 35 e vitit 2007, përcakton edhe mënyrën e përcaktimit të çmimit fillestar me të cilin hapet
ankandi. Në bazë të kësaj VKM-je fillimisht merret informacion zyrtar nga ZRPP për çmimet e shitjes
së 1 m2 në zonën përkatëse, referuar transaksioneve për tre muajt e fundit që kur ZRPP ka marrë
kërkesën për këtë informacion:
Në rast se ZRPP-ja nuk disponon të dhëna ose çmimet e raportuara janë dukshëm më të ulta se ato
të tregut, VKM-ja përcakton se në këtë rast ngrihet një Komision i Vlerësimit të Truallit i cili
brenda 20 ditëve përcakton vlerën mesatare të shitjes bazuar në kërkesat që parashikon VKM nr.
35 e vitit 2007. Pasi është përcaktuar çmimi, atëherë fillon edhe procedura e ankandit e cila
shpjegohet me detaje në VKM-në si më sipër.
Pika 14 e VKM-së nr. 35 të vitit 2007, përcakton se çmimi i shitjes së truallit të pajisur me
infrastrukturë për qëllime tregu mund të paguhet në vlerë monetare ose në natyrë, pra me
shkëmbim: Pagesa për shitjen e truallit, të pajisur me infrastrukturë, mund të bëhet:
‒

në vlerë monetare, në llogari të subjektit, që zbaton programin;

‒

në natyrë, kundrejt sigurimit të një sipërfaqeje të caktuar banesash sociale.”

Llogaritja e sipërfaqes së ndërtimit e cila përfitohet në shkëmbim të truallit të paisur me
infrastrukturë përcaktohet nga Udhëzimi i MPPTT sipas tre metodave që janë specifikuar si më
poshtë:
‒

Metoda e krahasimit - e cila bazohet në krahasimin e raporteve që rezultojnë nga këmbimi i
truallit me sipërfaqe ndërtimi në zonën përrreth truallit që do të zhvillohet dhe nxjerrjen e një
mesatareje aritmetike ;
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‒

Metoda e përqindjes - e cila aplikohet kur nuk disponohen të dhënat e tregut sipas metodës
më sipër; dhe

‒

Metoda e kostos - e cila përdoret në mungesë të të dhënave sipas metodikave më sipër.
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III.QIRADHËNIA/ENFITEOZA
1.0

QIRADHËNIA/ENFITEOZA E NDËRTESAVE, TROJEVE DHE
MAKINERIVE, PAISJEVE DHE LINJAVE TË PRODHIMIT

Pronat e paluajtshme të NJQV-së (institucioneve të saj të varësisë dhe/ose ndërmarrjeve dhe shoqërive
në pronësi të saj) mund të jepen me qira ose në enfiteozë.
Qiraja (Neni 801 KC) është kalimi i pronës (asetit) në përdorim të një palë tjetër kundrejt një
shpërblimi të caktuar. Ky kalim i përdorimit të pronës (asetit) bëhet me anë të një kontrate në të cilën
përcaktohen afati si dhe shpërblimi kundrejt përdorimit të pronës. Përdorimi i pronës është i
përkohshëm dhe jo më shumë se 30 vjet, kur kjo gjë nuk përcaktohet ndryshe me ligj të veçantë.
Enfiteoza (neni 784 KC) është një formë e qirasë që realizohet me anë të një kontrate nëpërmjet së
cilës NJQV-të mund ti japin të drejtën e përdorimit, dhe të përmirësimit (investimit) të një aseti një
pale të tretë, kundrejt një shpërblimi (pagese) në të holla osë në natyrë. Kohëzgjatja e enfiteozës
përcaktohet me kontratë.
1.1

TË DREJTAT E NJQV-VE

Pasuritë shtetërore (përfshirë dhe ato të NJQV-ve) që jepen me qira ose enfiteozë, janё ndёrtesat,
trualli i lirë, trualli i lirё funksional (jo nёn ndёrtesё), makineritё e pajisjet dhe linjat e prodhimit.
Procesi i qiradhënies dhe dhënies në enfiteozë bëhet me konkurim. Nga ky rregull janë përjashtuar
pasuritë e paluajtshme nën 200 m2 që jepen pa proces konkurimi.
Njësitë e Qeverisjes Vendore kanë autoritet të plotë për dhënien me qira dhe në enfiteozë të aseteve që
ato kanë në pronësi. Ky proces përfshin aktorë të ndryshëm, roli i të cilëve përcaktohet nga përmasat e
aseteve dhe kohëzgjatja e qiradhënies dhe/ose enfiteozës.
1.3

ROLI I AKTORËVE TË INTERESIT

Autoriteti i NJQV-ve për dhënien me qira ose në enfiteozë ushtrohet në përputhje me legjislacionin në
fuqi, i cili është përshtatur në varësi të përmasave të pasurisë dhe të afatit të disponimit të pronës.
Për pasuritë deri në 200 m2 dhe për afat deri në 1 vit, të cilat nuk i nënshtrohen procesit të
konkurimit, të drejtën e lidhjes së kontratës e kanë vetë ndërmarrjet, shoqëritë ose institucioni
shtetëror që jep me qira, si psh.:
PËRMBLEDHJE E LEGJISLACIONIT TË ZBATUAR

‒

Drejtori i Ndërmarrjes publike të
NJQV-së, Drejtori i Çerdhes,
Drejtuesi i Bibliotekës etj..

‒

Në rastin kur institucioni që jep
Udhëzimi i METE Nr.316, datë 08.04.2009 për
me qira është vetë NJQV-ja,
“Zbatimin e vendimit të këshillit të ministrave
atëherë kjo e drejtë i takon
nr.1712, datë 24.12.2008 për “Dhënien me qira ose
enfiteozë të pasurive shtetërore”.
Kryetarit të NJQV-së, ndërsa kur
institucioni shtetëror mund të jetë
psh., shtëpia e kulturës ose
biblioteka që janë pronësi e NJQV-së, por institucione të varësisë nga NJQV-ja atëherë
kontrata do të lidhet nga vetë drejtuesi i institucionit siç u tha më sipër.

VKM Nr.1712, date 24.12.2008 për “Dhënien me
qira ose enfiteozë të pasurive shtetërore”, i
ndryshuar me: VKM nr.739, datë 01.07.2009
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‒

NJQV-të ose institucionet e varësisë, pasuritë deri në 200 m2 mund ti japin me qira ose
enfiteozë edhe për periudha mbi 1 vit por jo më shumë se 5 vjet, por kjo kërkon miratimin me
shkrim të organit të varësisë administrative që në këtë rast është Kryetari i NJQV-së.

Për pasuritë të cilat jepen me qira ose enfiteozë, për sipërfaqe mbi 200m2 dhe për periudha
relativisht të gjata që shkojnë nga 10 deri në 20 vjet, e drejta për këtë këtë kompetencë i njihet
organit që ushtron të drejtën e përfaqësuesit të pronës shtetërore. Kjo do të thotë që organi
Kompetent për pasuritë e NJQV-ve janë Këshillat Vendore4 të cilët janë organet e vetme që
ushtrojnë të drejtën e pronësisë në njësitë e qeverisjes vendore, të drejtë të cilën nuk mund ta
delegojnë.
Ushtrimi i të drejtës së pronësisë përfshin të gjitha aspektet e administrimit të procesit të dhënies me
qira apo enfiteozë. VKM 1712 i referohet në disa raste shprehimisht titullarit të organit që ushtron të
drejtën e përfaqësuesit të pronarit shtet, por në praktikën administrative koncepti i titullarit përdoret
për titullarin e institucionit që në rastin konkret është Kryetari i NJQVsë. Kjo situatë mund të sjellë
konfuzion në zbatimin me korrektësi të ligjit, megjithtë duhet pasur në vëmendje që Këshilli i NJQVsë gjithmonë duhet të konsiderohet si organi kompetent për çështjet e vendimarrjes që lidhet me
pronat dhe në rast paqartësie, interpretimi duhet bërë në favor të Këshillit të NJQV-së. Megjithatë,
Kryetari i NJQV-së si organ ekzekutiv dhe titullar i NJQV-së (institucionit) ka rolin përkatës vetëm
për ato aspekte të administrimit të pronës që lidhen me kompetenca ekzekutive/zbatuese dhe jo
vendimarrëse përveçse në rastet e shprehura specifikisht në ligj. Në këtë kontekst, aty ku VKM 1712 i
referohet konceptit të titullarit, do të kemi parasysh Kryetarin e NJQVsë për ato aspekte që lidhen me
administrimin e procesit, p.sh. firmosjen e kontratës së qiradhënies në emër të institucionit (por pas
vendimarrjes së Këshillit).
Përveç sa më sipër, për pasuritë që do jepen me qira/enfiteoze me konkurrim, Kryetari i Këshillit
Vendor, nxjerr urdhrin e ekzekutimit të kontratave sipas përcaktimit në VKM.
Këshilli mund të vendosë kritere të tjera shtesë mbi kriteret e përcaktuara në VKM që duhen
plotësuar nga subjektet ekonomike.
Organi i NJQV-së që ka lidhur kontratën është përgjegjës për monitorimin e saj.
1.3

HAPAT E ZBATIMIT TË PROCESIT TË QIRADHËNIES DHE/OSE ENFITEOZËS

Procesi i dhënies me qira dhe/ose në enfiteozë të aseteve vendore zhvillohet në përputhje me hapat që
paraqiten më poshtë:
Përcaktimi i pasurive për dhënie me qira ose enfiteozë;
Përcaktimi i kritereve të konkurrimit dhe dosjes së konkurrimit sipas kritereve të përcaktuara në
VKM 1712;
Nxjerrja e urdhrit për dhënien me qira ose enfiteozë;
Krijimi i Komisionit për vlerësimin e ofertave;
Zhvillimi i procedurës së konkurrimit;
Lidhja e Kontratës;
Monitorimi i Kontratës dhe vjelja e të ardhurave;

4

Bazuar në nenin 8 të ligjit 8652 datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.
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1.4

PROBLEMATIKA NË PROCESIN E DHËNIES ME QIRA/ENFITEOZË

Problematika kryesore në procesin e dhënies me qira dhe në enfiteozë të aseteve vendore lidhet me
përcaktimin e saktë që i duhet bërë titullarit të organit që ka të drejtë të lidhë kontratat e qirasë ose
enfiteozës. Ligji organik për pushtetin vendor 8652 e përcakton qartë se Këshilli është organi që
ushtron të drejtën e pronës dhe nuk mund ta delegojë atë, prandaj dhe VKM 1712 duhet të specifikojë
më qartë rolin e Këshillit në këtë proces, pasi në praktikë hasen vështirësi në interpretimin e saktë se
cili është organi/titullari kompetent.
Një aspekt tjetër i rëndësishëm është ai financiar, pasi VKM 1712 përcakton se të ardhurat nga qiratë
ose enfiteoza ndahen me buxhetin e shtetit dhe nuk derdhen 100% në buxhetin NJQV-së ose
institucionit të varësisë apo ndermarrjes/shoqerise në pronësi të NJQV-së. Kjo situatë duhet të
rishikohet në favor të NJQV-ve pasi mund të frenojë interesin për të menaxhuar pronat në mënyrë më
efikase nëpërmjet mekanizmit të qiradhënies/enfiteozës.

2.0

MENAXHIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE VENDORE

Pyjet dhe kullotat janë ndër llojet e pronave që janë transferuar me “shumicë” në NJQV-të,
veçanërisht në komuna. Pyjet dhe kullotat që i transferohen në pronësi ose në përdorim NJQV-ve,
klasifikohen si pyje dhe/ose kullota komunale, në dallim nga pyjet dhe kullotat kombëtare të cilat
mbeten në pronësi të shtetit.
2.1

DETYRAT E NJQV-VE PËR ADMINISTRIMIN E PYJEVE DHE KULLOTAVE

Detyrat dhe përgjegjësitë e organeve të qeverisjes vendore në kuadrin e adminstrimit të pyjeve
përmblidhen në sa më poshte:
NJQV-të duhet të përgatisin planet e mbarështimit të pyjeve për administrimin dhe zhvillimin e
tyre.
NJQV-të duhet të krijojnë sipas ligjit njësitë tekniko-administrative, që do të merren me
administrimin e qëndrueshëm të fondit pyjor vendor.
NJQV-të kane për detyrë të marrin masa dhe të planifikojnë fonde për investimet në pyje, të
planifikuara nga të ardhurat ose burime të tjera përfshi dhe mekanizimin e kredisë.
Ashtu si pyjet, edhe kullotat janë një aset i rëndësishëm për një pjesë të konsiderueshme të komunave
në Shqipëri administrimi i të cilave ka marrë shtytje me miratimin e akteve nënligjore për dhënien me
qira të tyre tek persona të tretë.
Përgjegjësitë e NJQV-ve në procesin e administrimit të kullotave dhe livadheve përcaktohen nga akti
ligjor respektiv. NJQV-të sipas ligjit janë përgjegjëse për :
administrimin, përdorimin dhe trajtimin e kullotave dhe livadheve në përputhje me planet e
mbarështimit ;
përputhjen e të dhënave me kadastrën e rrethit;
kryerjen periodikisht të vlerësimit të aftësisë mbajtëse të kullotave dhe livadheve;
organizimin, ndjekjen e kontrollin e përdorimit të kullotave dhe livadheve si dhe kryerjen e
punimeve e ndërtimeve në to sipas projekteve të hartuara.
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Baza ligjore për përdorimin e aseteve vendore në funksion të realizmit të përgjegjësisë për
menaxhimin e pyjeve dhe kullotave në nivelin e Njësive të Qeverisjes Vendore është si më
poshtë:
a) Ligji Nr. 9385 date 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”
b) VKM Nr.396 Datë 21.6.2006 “Për kriteret e transferimit dhe të përdorimit të pyjeve nga
njësitë e qeverisjes vendore”
c) Ligji Nr.9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullesor”,
d) VKM Nr.632, datë 11.6.2009 ”Për miratimin e tarifave të përdorimit të kullotave dhe
livadheve për kullotje dhe kositje”
e) Udhëzimi i MMPAU nr.4, datë 12.09.2008 për “Mbajtjen e kadastrës së fondit pyjor dhe
kullosor”.
f)

Udhëzimi i MMPAU Nr.2, datë 14.5. 2009 “Për kriteter e konkurimit dhe procedurën e
dhënies në përdorim me kontratë qiraje të fondit pyjor dhe kullesor”

g) VKM Nr.887, datë 19.12.2007, “Për miratimin e tarifave të përdorimit të kullotave dhe
livadheve shtetërorë për kullotje dhe kositje”.

2.2

DHËNIA NË PËRDORIM ME QIRA E PYJEVE DHE KULLOTAVE KOMUNALE

Procesi i dhënies në përdorim me kontrata qiraje të pyjeve dhe kullotave komunale nuk sanksionohet
me akt specifik normativ. Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave ka nxjerrë
Udhëzimin Nr.2 datë 14.5.2009 ”Për kriteret e konkurimit dhe procedurën e dhënies në përdorim me
kontratë qiraje të fondit pyjor dhe kullosor”, udhëzim i cili përcakton në detaje procesin e dhënies në
përdorim të këtyre aseteve publike në pronësi/administrim të Drejtorisë së Shërbimit Pyjor. Në
dispozitat e pikës 27, Udhëzimi sanksionon që procedurat dhe kërkesat e parashikuara në të, mund të
aplikohen për analogji edhe nga Njësitë e Qeverisjes Vendore. Udhëzimi specifikon se:
“Kërkesat dhe procedurat e këtij udhëzimi mund të përdoren edhe nga njësitë e qeverisjes vendore,
kur japin në përdorim sipërfaqe të pyjeve dhe kullotave komunale”.
Megjithëse vetë Udhëzimi është shumë i detajuar, përdorimi i tij në praktikë nga ana e NJQV-ve
paraqet disa vështirësi:
Udhëzimi nuk specifikohen organet që aplikojnë procedurat dhe vendosin mbi kërkesat duke
sjellë në vëmendje dualizmin e organeve të NJQV-ve (Këshill i NJQV-së – Kryetar i NJQV-së).
Terminologjia e përdorur në pikën 27 të Udhëzimit Nr.2, ku përcaktohet se dispozitat e tij mund të
përdoren edhe nga NJQV-të, le vend për keq-interpretime, duke ngritur pytje, përgjigjet për të
cilat krijojnë konfuzion:
‒

Cilat dispozita do të përdoren në rast të kundërt d.m.th., nëse NJQV-ja nuk bazohet në
dispozitat e këtij Udhëzimi ?

‒

Cila është marrëdhënia midis Udhëzimit Nr.2 datë 14.5.2009 dhe VKM-së Nr.1712 për
dhënien me qira/enfiteozë të pasurive të institucioneve shtetërore etj. Kjo situatë juridike
gjykojmë se duhet rregulluar normativisht më mirë.

Duke gjykuar pozitivisht mbi këtë aspekt, mendojme se për komponentin e asetit pyje dhe kullota
komunale, organet qëndrore (Ministri i Mjedisit) kanë gjykuar se pushteti vendor është autonom dhe i
rregullon në mënyrë autonome çështjet nën autoritetin e tij dhe në këtë rast ka sanksionuar se
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Udhëzimi Nr.2 nuk ka karakterin detyrues por është vetëm udhëzues dhe mund të
replikohet/përdoret edhe nga NJQV-të.
2.3

REKOMANDIME

Duke patur në vëmendje hezitimin e NJQV-ve për aplikimin në mënyrë autonome të procedurave të
dhënies me qira të pyjeve dhe kullotave komunale dhe në kushtet kur Udhëzimi Nr.2 kërkon një
detajim të mëtejshem për rastin e NJQV-ve, rekomandojmë që kjo situatë është e nevojshme që të
zgjidhet në të ardhmen e afërt në mënyrë më eksplicite nga ana e organeve qëndrore (Ministrit të
Mjedisit) me një ndryshim në Udhëzimin Nr.2, duke specifikuar më saktë administrimin e pyjeve dhe
kullotave komunale ose me hartimin e një Manuali Udhëzues të posaçëm, për tu replikuar në mënyrë
autonome nga NJQV-të.
Pavarëesisht sa më sipër, NJQV-të nuk duhet tëe hezitojnë në aplikimin e procedurës dhe
kërkesave të mësiperme të Udhëzimit Nr.2 për dhënien në përdorim nëpërmjet qirasë të pyjeve dhe
kullotave komunale. Rekomandojmë që në situatën e mësipërme NJQV-të mund të aplikojnë
dispozitat e Udhëzimit por duke i specifikuar ato më tej në një Vendim të posaçëm të Këshillit
Vendor për dhënien me qira të pyjeve dhe kullotave komunale.

3.0

MENAXHIMI I TOKËS BUJQËSORE

Menaxhimi i tokës bujqësore përgjithësisht realizohet nëpërmjet mekanizmave të dhënies në përdorim
me qira, ndonëse ndryshimet ligjore të kohëve të fundit e kanë kthyer tokën bujqësore në subjekt të
aplikimit edhe të mekanizmit të koncensioneve.
3.1

PAMJE E PËRGJITHSHME

Sipërfaqja e përgjithëshme e tokës bujqësore sipas tipit të pronësisë paraqitet:
Në pronësi private, 560 000 ha ose 80 përqind;
Në pronësi shtetërore, 137 000 ha ose 20 përqind.
Fondi i tokës bujqësore, që aktualisht rezulton në pronësi të shtetit, (prej 137 000 ha), për efekt të
origjinës prej nga rrjedh (ish-kooperativave bujqësore dhe ish-NB shtetërore) si dhe të veçorive të
legjislacionit sipas të cilit administrohet, grupohet në Fondin e tokave bujqësore të pandara (rreth 112
000 ha); dhe fondin e tokave bujqësore “disponibël shtetërore”, (rreth 25 000 ha)
3.2

ROLI I NJQV PËR ADMINISTRIMIN E MEKANIZIMIT TË QIRADHËNIES SË
TOKAVE BUJQËSORE

3.2.1

FONDI I TOKAVE BUJQËSORE TË PANDARA

Në fondin e tokave bujqësore të pandara klasifikohen ato sipërfaqe toke tq cilat përpara 1.8.1991
kanë qënë në përbërje të ish-kooperativave bujqësore. Për arsye të pjellorisë së ulët të tyre, mungesës
së infrastrukturës, largësisë nga qëndrat e banuara, relievit të thyer etj, janë refuzuar dhe nuk janë
marrë në pronësi nga familjet bujqësore.
Njësitë e Qeverisjes Vendore kanë tagër ligjor për dhënien me qira të këtyre tokave për personat
fizikë dhe juridikë, vëndas apo të huaj me destinacion përdorimi shfrytëzimin për livadhe, kullota ose
pyje. Mekanizimi i qiradhënies rregullohet nëpërmjet kritereve dhe procedurave të cilat janë vendosur
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nga Udhëzimi i KM nr. 3, datë 16.5.2007, “Për proçedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të
pandara”, i cili vjen si detyrim ligjor nga VKM nr. 531, datë 21.8.1998.
Udhëzimi përcakton se:
Autoriteti qiradhënës është “Bordi i dhënies me qira i tokave bujqësore të pandara” (BQTBP) që
funksionon pranë komunës dhe/ose bashkisë;
Proçedurat e qiradhënies zhvillohen me ankand dhe sigurojnë transparence publike;
Afatet e qiradhënies cilat janë:
‒

deri në 10 vjet, për kontrata afatëshkurtëra,

‒

deri në 30 vjet, për kontrata afatëmesme,

‒

deri 99 vjet për kontrata afatëgjata;

3.2.2

FONDI I TOKAVE BUJQËSORE “DISPONIBËL SHTETËRORE”

Ky fond ka në përbërje sipërfaqe tokë bujqësore të cilat kanë qënë në administrim të ish-NB-ve dhe
institucioneve të tjera shtetërore dhe aktualisht rezultojnë të pandara në pronësi apo në përdorim të
personave të tretë privatë. Administrimi i këtij fondi është rregulluar nga ligji 8318/1.4.1998 në të
cilin janë përcaktuar kushtet kontraktuese si dhe kohëzgjatja e qiradhënies për tokën bujqesore
“disponibël shtetërore”, të cilat janë:
deri në 10 vjet, afatshkurtër, për veprimtari bimë arash dhe eterovajore;
deri në 30 vjet, afatmesme, për prodhim blegtoral, fidana, mjedise të mbrojtura, pyje të ulëta;
deri në 99 vjet, afatgjatë, për veprimtari turizmi, rekreacioni, pylli të lartë, pemë frutore.
3.3

PAQARTËSITË NË MENAXHIMIN E TOKËS BUJQËSORE SHTETËRORE

Menaxhimi i tokës bujqësore nga NJQV-të ndikohej nga kontradikta e objektit të ligjit 8318/1.4.1998
me objektin e ligjit nr. 8337, datë 30.4.1998, “Për kalimin në pronësi të tokës bujqësore, pyjore,
livadheve dhe kullotave”.
Në ligjin nr 8337, datë 30.4.1998, neni 3, përcaktohej:
“Toka bujqësore, pyjore, livadhet dhe kullotat, pronë e shtetit, nuk mund të tjetërsohen deri në
kompensimin e plotë të ish-pronarëve, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe me ligj”.
Në vijim, neni 4 i këtij ligji përmbante këtë përcaktim:
“Personat fizikë dhe juridikë të huaj gëzojnë të drejtën e marrjes së saj (të kategorive të resurseve të
mësipërme) me qira deri në 99 vjet”.
Qiradhënia, në kuptimin formal juridik, nuk e ndryshon të drejtën e pronësisë mbi këto
kategori pasurish, por kohëzgjatja e qiradhënies deri në 99 vjet praktikisht e pamundëson
vënien e këtyre sipërfaqeve në funksion të kompensimit të ish-pronarëve, siç përcaktohet në
nenin 3, të ligjit të sipërcituar.

UDHËZUES PËR MENAXHIMIN E ASETEVE NË NIVEL VENDOR

35

3.4

ROLI I AKTORËVE TË INTERESIT NË LIDHJE ME MENAXHIMIN E TOKËS
BUJQËSORE

Në konstatim të kësaj kontradikte ligjore, në periudhën vijuese ka dalë Urdhëri i KM nr. 265, datë
1.10.2002, “Për evidentimin dhe ndërprerjen e proçedurave të tjetërsimit ose të dhënies me qira të
pronës shtetërore, tokë bujqësore, pyjore, livadhe dhe kullota”, i cili urdhëron ndërprerjen e të
gjithave proçedurave për dhënien me qira apo tjetërsimit të pronës shtetërore për këto kategori
pasurish. Baza ligjore e këtij urdhëri është neni 3, i ligjit nr. 8337, datë 30.4.1998.
Në fund të vitit 2006, nga MBUMK është gjykuar e nevojshme që përmbajtja e këtij urdhëri të
ndryshohej, me synim lejimin e dhënies me qira të tokave bujqësore “disponibël shtetërore” vetëm për
kultivimin e bimeve të arave dhe bimëvë eterovajore, me afate kontratash një vjeçare. Ky ndryshim
është realizuar me Urdhërin e Kryeministrit, nr. 287, datë 20.12.2006, “Për evidentimin dhe
ndërprerjen e proçedurave të tjetërsimit të pronës shtetërore, tokë bujqësore, pyjore, livadhe dhe
kullota”.
Në vijim, kategoria e tokave bujqësore “disponibël shtetërore” është bërë objekt i veprimit të VKM
nr. 567, date 5.9.2007, “Për miratimin e kritereve dhe proçedurave për caktimin e pronave, fond
pasurie e paluajtshme, për kompensimin fizik” dhe të Urdhërit nr. 350, date 15.10.2007. të ministrit të
Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, “Për inventarizimin dhe transferimin e tokave
bujqësore disponibël shtetërore të ish-NB-ve dhe institucioneve kërkimore në Agjensinë e Kthimit
dhe Kompensimit të Pronave
Për rrjedhojë, nga sa trajtuam rezulton se toka bujqësore aktualisht ka mbaruar së ekzistuari si
objekt i veprimit të dispozitave të ligjit nr. 8318, datë 1.4.1998, “Për dhënien me qira të tokës
bujqësore e pyjore, të livadheve dhe kullotave që janë pasuri shtetërore”, për faktin se nga ana
ligjore, nuk lejohet nga ligji nr. 8337, datë 30.4.1998, tjetërsimi dhe dhënia me qira i këtyre
pasurive. Ky ndalim konfirmohet edhe nga Urdhëri i Kryeministrit, nr. 287, datë 20.12.2006.
Nga kalimi i kësaj sipërfaqeje në fondin fizik të kompensimit të ish-pronarëve, nuk mbeten hapësira
fizike për menaxhimin e tokës bujqësore shtetërore nga NJQV-të nëpërmjet qeradhënies.
Një përmbledhje e kuadrit ligjor për administrimin e tokës bujqësore është parqitur më poshtë
Ligji nr. 7501, datë 19.7.1991, “Për tokën”,
Ligji nr. 8053, datë 21.12.1995, “Për kalimin në pronësi, pashpërblim të tokës bujqësore”,
Ligji nr. 8312, datë 26.3.1998, “Për tokat bujqësore të pandara”,
VKM nr. 531, datë 21.8.1998, “Për tokat bujqësore të pandara”, i ndryshuar; VKM nr. 452, date
17.10.1992, “Për ristrukturimin e ndërmarrjeve bujqësore”,
Ligji nr. 8318, 1.4.1998, “Për dhënien me qira të tokës bujqësore e pyjore, të livadheve dhe kullotave që
janë pasuri shtetërore”, dhe: VKM nr. 831, datë 28.12.1998, “Për mënyrën e dhënies me qira të tokës
bujqësore, pasuri shtetërore”; Udhëzimi i KM nr. 3, date 28.12.1998, “Për proçedurën e zhvillimit të
ankandit të dhënies me qira të tokës bujqësore, pasuri shtetërore”;
Ligji nr. 8337, datë 30.4.1998, “Për kalimin në pronësi të tokës bujqësore, pyjore, livadheve dhe kullotave”,
Urdhëri i KM nr. 265, datë 1.10.2002, “Për evidentimin dhe ndërprerjen e proçedurave të tjetërsimit ose të
dhënies me qira të pronës shtetërore, tokë bujqësore, pyjore, livadhe dhe kullota” , VKM nr. 567, datë
5.9.2007, “Për miratimin e kritereve dhe proçedurave për caktimin e pronave, fond pasurie e paluajtshme,
për kompensimin fizik”
Urdhëri nr. 350, datë 15.10.2007. i ministrit të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, “Për
inventarizimin dhe transferimin e tokave bujqësore disponibël shtetërore të ish-NB-ve dhe institucioneve
kërkimore në Agjensinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave.
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IV.

PARTNERITETET
PUBLIK PRIVAT (PPP)

Konceptet mbi PPP të cilat vijojnë në këtë paragraf mbështeten në udhëzimet e Komisionit Evropian
(European Commission Guidelines for Successful Public Private Parnership, 2003) si dhe në kuadrin
ligjor mbështetës në Shqipëri.

1.0

ÇFARË ËSHTË PARTNERITETI PUBLIK PRIVAT

Një Partneritet Publik Privat është një marrëveshje për një ndërmarrje tregtare midis një enti publik
dhe sektorit ose investitorit privat me qëllim sigurimin e atyre shërbimeve dhe investimeve publike të
cilat tradicionalisht janë dhënë nga sektori publik. Roli dhe përgjegjësitë e sektorit privat në këtë
ndërmarrje variojnë nga mirëmbajtja dhe operimi i aseteve ekzistuese publike, në projektimin,
ndërtimin dhe financimin e aseteve të tjera në mënyrë që të sigurojë në periudha afatgjatë dhënien e
shërbimit publik të kërkuar. Kjo marrëveshje, duke mobilizuar fonde private, e transferon një pjesë të
rrezikut që mbartin investimet në anën e investitorit privat, ndërsa njësitë e qeverisjes vendore mund ti
përdorin fondet e lira për të plotësuar shërbime të tjera.

2.0

OBJEKTIVAT E PPP

Reforma e decentralizimit në Shqipëri përfaqëson një platformë e cila e motivon dhe inkurajon
përfshirjen e sektorit privat dhe aplikimin e formave të Partneritetit Publik Privat (PPP) në
menaxhimin e aseteve vendore dhe dhënien e shërbimeve publike. Për të siguruar një rritje të cilësisë
së shërbimeve publike, mbetet prioritare vendosja e objektivave të qarta për menaxhimin e aseteve
dhe aplikimin e PPP-ve, të cilat duhet të lidhen me synimet qe vijojnë:
Përmirësimin e besueshmërisë dhe dhënies së shërbimeve;
Zgjerimin e mbulimit me shërbime;
Sigurimin e qëndrueshmërisë ekonomike;
Përmirësimin e efiçencës; dhe
Nxitjen e efektivitetit të kostos.
Degradimi i infrastrukturës publike, mungesa e financimeve dhe aftësitë e kufizuara në menaxhimin
financiar na çojnë drejt disa objektivave të tjera të cilat janë primare në skemat e kohës për
menaxhimin e aseteve dhe të shërbimeve:
Përmirësimi i infrastruktures (sigurimi i fondeve për investime kapitale);
Ritja e rikuperimit të kostos;
Promovimi i investimeve kapitale.
Aplikimi i skemave të PPP në menaxhimin e shërbimeve dhe aseteve publike mund të ndihmojë
njësitë vendore edhe në zhvillimin e kapaciteteve institucionale, për rrjedhojë mund të adresohen
njëherazi edhe objektiva të tjera, të tilla si:
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Përmirësimi i aftësive të përsonelit;
Futja e teknologjive të reja; dhe
Institucionalizimi i praktikave të suksesshme manaxheriale.

3.0

ROLI I NJQV-VE NË APLIKIMIN E PPP

Ka disa mënyra dhe shkallë të zhvillmit të skemave të PPP. Në thelb një PPP përfaqëson një
marrdhënie kontraktuale afatëgjatë në të cilën një ent publik hyn me një pjesë të konsiderueshme
kapitali, kryesisht në formën e aseteve, ndërsa sektori privat merr përsipër riskun e investimit dhe të
menaxhimit të shërbimit.
Sipas fushës ekonomike të përdorimit, këto forma mbështeten ligjërisht në të drejtën e pronës
dhe të personit juridik të sanksionuara nga ligji 8652, nenet 784 – 849 dhe 860 e vijuese të Kodit
Civil, në VKM nr. 396, datë 21.06.1994, “Për prokurimin e sipërmarrjeve të shërbimeve publike
të pastrimit dhe grumbullimit të mbeturinave”, VKM nr. 473, datë 03.10.1994, “Për prokurimin
me sipërmarrje të shërbimeve publike të funeralit, merëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta dhe
varrezave publike, ligjit 8094, date 21.03.1996, “Për largimin publik të mbeturinave; VKM nr.
315, dt. 24.04.2003, “Për dhënien me qira të pasurive të ndërmarrjeve dhe shoqërive dhe të
institucioneve shtetërore”(shfuqizuar); VKM 1712, dt. 24.12.2008, “Për dhënien me qira ose
enfiteoze të pasurive shtetërore”, etj. Këto kontrata gjejnë përdorim të gjerë aktualisht në të
gjitha njësitë vendore për menaxhimin e disa shërbimeve publike, të ndërtesave dhe trojeve.

Format më tradicionale dhe më të thjeshta të PPP konsistojnë në kontraktimin në të tretë në forma të
ndryshme të menaxhimit të shërbimeve të tilla si kontratat e qirasë, shërbimit, menaxhimit, enfiteozës
etj.:
1. Kontrata e shërbimit, me jetëgjatësi nga një në disa vjet, e cila konsiston në kontraktimin e një
pjese ose të gjithë aktiviteteve në lidhje me një shërbim pubik të caktuar (psh kontratat e shërbimt
për pastrimin, mbledhjen dhe largiin e mbeturinave). Këto kontrata lidhen për shërbime thelbësore
(të vetat) dhe mbështeten ligjërisht nga Kodi Civil, e drejta e pronës dhe e personit juridik të
NJQV-ve.
2. Qiratë dhe qiratë financiare, që konsistojnë në dhënien e aseteve në përdorim të një operatori
privat për kundrejt nje pagese/tarife fikse.
3. Kontratë në enfiteozë nëpërmjet së cilës asetet publike vendore jepen me qëllim përdorimi dhe
përmirësimi. Këto kontrata janë përgjithësisht afatëgjata.
4. Kontratë menaxhimi sipas së cilës asetet të cilat janë pronë e njësive vendore i vihen në
dispozicion investitorit privat i cili merr përsiper realizimin e elementëve kryesor të shërbimit
publik.
Menaxhimi i aseteve të pyjeve dhe kullotave vendore në format si më sipër bëhet në reference
me ligj nr. 9385, date 04.05.2005, “Për yjet dhe shërbimin pyjor”, të dryshuar (neni 32); ligj nr.
9663, 19.03.2007, “Për fondin kullosor”, të ndryshuar (neni 19); ligj nr. 8312, datë 26.03.1998,
“Për tokat bujqësore të pandara”, të ndryshuar (neni 8); ligj nr. VKM nr. 531, dt 21.08.1998, “Për
tokat bujqësore të pandara”, (pika 4); dhe VKM 391, dt. 21.06.2006, “Për caktimin e tarifave në
sektorin e pyjeve dhe të kullotave”.

Format më të avancuara të PPP që angazhojne sektorin privat për një afat kohor më të gjatë dhe që
janë përgjithësisht të aplikueshme në zonën e vendeve të Bashkimit Evropian, por jo vetëm, kanë të
bëjnë me tipe të ndryshme të kontratave të koncensionit:
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Kontratat e koncensionit të tipit: BOT (Build
Operate Transfer) – Kontrata të tilla
kushtëzojnë transferimin e përkohshëm të
aseteve publike të tilla si toka, ndërtesat,
rrjetet e infrastrukturës për një periudhë kohe
deri në 35 vjet. Kontratat specifikojnë kushtet
e shërbimit, mbulimin, cilësinë dhe në disa
raste ato përcaktojnë edhe nivelin dhe sasinë
e investimeve të cilat nevojiten për realizimin
e kontratës. Sipas tipit të kontratës, në
përfundim të periudhës koncensionare, asetet
publike që vihen në dispozicion të privatit ose
rikthehen në pronësi të Njësisë Vendore, ose
mbeten në pronësi të operatorit privat, në
varësi të formës së koncensionit të
përzgjedhur që në fillim të procesit.

Kontratat tipike te koncensioneve gjejnë
mbështetje në ligjin Nr. 9663, datë 18.12.2006,
“Për koncensionet” . Neni 5 i këtij ligji përcakton
Njësitë Vendore si Autoritetet Kontraktuese të
cilat përcaktohen si të tilla nga Këshilli i
Ministrave. Njësite vendore marrin të drejtën e
Autoritetit Kontraktues me Vendim të Këshillit të
Ministrave, pasi të kenë identifikuar dhe
propozuar (neni 9) koncensionet ne fushat
ekonomike të cilat janë përgjegjësi e tyre dhe që
perputhen me funksionet thelbësore të NJQVve.

Privatizimi, divestitura (shitja e pjesëshme e aseteve të cilat nuk janë vitale për një kompani
publike) ose projekte që zhvillohen tërësisht të reja të cilat mund të fillojnë me projektimin,
ndërtimin, operimin dhe pronësimin e aseteve BOOT (Build Operate Own Transfer), DBOO
(Design, Build Operate Own), ose variacione të tipeve të ndryshme të kontratave të afatgjatë të
tipit PPP.
Fushat me interes për Njësitë Vendore janë:
1. në infrastrukturën e transportit dhe të shërbimit të transportin publik);
2. në prodhimin, shpërndarjen dhe administrimin e ujit, në trajtimin, mbledhjen, shpërndarjen dhe
administrimin e ujërave të zeza, ujitjen, drenazhimin, pastrimin e kanaleve e të digave;
3. në grumbullimin, transportimin, përpunimin dhe administrimin e mbetjeve të ngurta;
4. në arsim dhe sport;
5. në shëndetësi;
6. në turizëm dhe kulturë;
7. në projektet e riciklimit, rehabilitimit të tokës dhe pyjeve, në parqet industriale, të strehimit, të
ndërtesave qeveritare, shërbimeve të mirëmbajtjes së
teknologjisë së informacionit dhe infrastrukturës së
Kjo formë e menaxhimit të aseteve
bazës së të dhënave;
8. në kontratat e administrimit apo në kryerjen e
shërbimeve publike, përfshirë edhe ato të sektorëve të
sipërpërmendur.

vendore gjen mbështetje në ligjin nr.
9901, dt. 14.04.2008, “Për tregtarët dhe
shoqëritë tregtare” dhe regjistrohen në
përputhje me përcaktimet e ligjit. Nr.
9723, dt. 3.5.2007, „Për Qendrën
Kombëtare të Regjistrimit”.

Një formë tjetër e mundshme e zhvillimit të PPP janë
shoqëritë e përbashkëta (Joint Ventures) në formën e
shoqërive aksionere ose me përgjegjësi të kufizuar të cilat përfaqësojnë marrëveshje ose kompani
nëpërmjet të cilave entet publike dhe private mund të arrijnë objektiva të përbashkëta në afatgjatë.
Aspektet e aktivitetit, projektit, financimit, operimit, mirëmbajtjes, pronësisë mbi asetet dhe
ndërtimin vendosen në aktin e themelimit dhe në statutin e aksionerëve të shoqërisë në formatin e
përcaktuar në nenin 32-36 si dhe në nenet 213 – 229 të ligjit nr. 9901. Këto forma janë tipike për
aktivitete komerciale ose gjysëm komerciale ose komerciale të një lloji të veçantë siç mund të jetë
rasti i administrimit të shërbimit të furnizmit me ujë ose aktivitete thjesht me karakter ekonomik.
Një formë e veçantë e PPP është shitja e truallit të pajisur me infrastrukturë për qëllime sociale
ose për tu shitur në treg me qëllim krijimin e fondeve në Lekë ose sipërfaqe ndërtimi, destinacioni
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final i përdorimit të të cilave është sigurimi i strehimit. Kjo formë e PPP-së realizohet nëpërmjet
kontratave të shitjes ose këmbimit me investitorin privat të zgjedhur nëpërmjet procedurave të
ankandit publik.
Në vijim është paraqitur një skemë përmbledhëse
e zhvillimit të një PPP-je e cila përfshin aplikimin
njëherazi të disa formave të tilla si PPP financiare,
BOT, kontratë shërbimi, kontratë shkëmbimi për
qëllime tregu dhe strehim social etj.

Kjo formë e zhvillimit të PPP mbështetet nga ligji nr.
9232, dt. 13.05.2004, “Për programet sociale për
strehimin e banorëve në zonat urban”. Ky ligj lejon
shitjen e truallit të pajisur me infrastrukturë sektorit
privat në lekë ose në këmbim të sipërfaqes së
ndërtimit. Në zbatim të ligjit 9232, VKM 35, dt.
24.01.2007 dhe Udhëzimit nr. 6 dt. 14.05.2009,
përcaktohen procedurat e shitjes së truallit në lekë
dhe të këmbimit në sipërfaqë ndërtimi, duke
plotësuar kuadrin ligjor për këtë aspekt të veçantë
të përdorimit të aseteve publike.

Shteti, në rastin konkret NJQV-ja, merr pjesë në
projekt me një kontratë PPP në të cilën ka
kontribuar me një aset të paluajtshëm vlera e të
cilit mund të rritet nga një kontratë tre palëshe me
financim nga Bankat, buxheti i vet apo buxheti i
shtetit (p.sh. kur është rasti i paisjes së truallit me
infrastrukturë). Rritja e vlerës së asetit, do të rrisë
njëherazi pjesën që NJQV-ja do të përfitojë nga realizmi i projektit.

NJQV-ja do të hyjë në një kontratë me investitotin/investitorët privatë të cilët do të marrin përsipër
zhvillimin e projektit të zgjedhur nëpërmjet një procesi konkurues (ankand),. Kontrata e PPP
përcakton formën e zbatimit dhe të operimit të veprës në përfundim të ndërtimit përfshirë:
projektimin, ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen, sigurimin e punimeve etj. Kontrata e PPP-së
përmban gjithashtu pjesët në të cilat do të ndahet produkti përfundimtar, kur është fjala për një projekt
i cili ka në thelb p.sh. zhvillimin e tokës për qëllime tregu dhe strehim social.
FIGURA 4: SKEMË PËRMBLEDHËSE E APLIKIMIT TË PPP
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Rast Studimor: Hartimi i një Strategjie për PPP në Bashkinë Korcë
Bashkia e Korçës ka zgjedhur të zhvillojë një Program për Zhvillimin e Tokës për qëllime Tregu dhe Strehim
Social me skemën e Partneritetit Publik – Privat si pjesë e një strategjie të përgjithshme e cila synon të
adresojë problemet e strehimit për familjet pastrehë të cilat janë identifikuar dhe regjistruar si të tilla nga Bashkia.
2
Bashkia ka investuar për këtë projekt një parcelë toke publike, me sipërfaqe afërshisht 40,000 m , prej së cilës
2
8,500 m do të dedikohen për ndërtim. Parcela është transferuar kohët e fundit në pronësi të Bashkis me një
Vendim të veçantë të Këshilit të Ministrave. Këshilli i Rregullimit të Territorit të Bashkisë ka aprovuar një studim
urbanistik pjesor i cili është rishikuar në kuadër të këtij projekti për tu përshtatur më mirë me kërkesat e tregut dhe
objektivat e Bashkisë në kuadër të kësaj Strategjie.
Projekti do të sigurojë ndërtimin e 437 apartamenteve me një kosto totale prej 15 milion Euro, nga të cilat Bashkia
do të përfitojë 97 njësi të dimensioneve të ndryshme, sasi e cila do të zgjidh rreth 13 % të nevojave për strehim
nga totali prej 738 familjeve pastrehë.
II.1

Investimi i
Bashkisë
2
Vlera e tokës bazuar në çmimin për m sic është përcaktuar nga harta e vlerës së
tokës në 2008

184.603.300
123.757.500

Vlera e investimeve në infrastrukturë, përfshirë dhe supervizimin
II.2

60.845.800

Investimet Private

1.578.044.488

Kosto e ndërtimit

1.489.600.000

Kosto e Infrastrukturës

44.600.000

Kosto e studimit urbanistik dhe e projektit të zbatimit

5.000.000

II.3

Investimi Total (bashki + privat)

1.762.647.788

II.4

% minimale e këmbimit si raport i investimit të bashkisë kundrejt investimit total

11%

Janë vlerësuar disa skenarë të kostos dhe përfitimit të cilat bazohen në kërkesën për strehim në bashkinë e
Korcës. Vlerësimet bazohen në informacionin mbi numrin e të pastrehëve në Korçë, zhvillimet e mëparshme
demografike dhe prognoza për të ardhmen si dhe kërkesat ligjore për strehimin social. Plani konceptual supozon
që projekti të zhvillohet në tre faza brënda një afati kohor deri në 8 vjet. Parametrat e projektit të tilla si: sipërfaqja
e parcelës, sipërfaqja e ndërtimit, rrugët, parkimet dhe zonat e gjelbërta gjithashtu janë llogaritur përkundrejt
vlerës kapitale që bashkia do të kontribojë në këtë ndërmarrje.
Për arsye të kushtëve të kërkesës në tregun e Korces për apartamente banimi si dhe kapaciteteve që ofrojnë
firmat vëndase, projekti propozohet të zhvillohet në 3 faza:
Nr.
ndërtesave

Nr. kateve
ndërtesë

Sip. Ndërtimi
2
Bazë m

Sip. Apart.
2
m

Sip.
Komerciale
2
m

Faza 1
Faza 1: Blloku
Komercial

6

35

2.290

9.600

4.330

13.930

3

10

755

0

2525

2525

Faza 2

9

59

2456

14946

1156

16.102

Faza 3

11

75

3034

18909

1734

20643

Përmbledhje

29

179

8.535

43.455

9.745

53.200

Fazat

Sip.
Total
2
m

Projekti është prezantuar përpara një grupi të gjërë diskutimi me pjesëmarrjen e biznesit të ndërtimit, shoqërisë
civile, bankave dhe aktorëve të tjerë për të siguruar mbështetje dhe transparencë në vendimmarrjen për
menaxhimin e aseteve lokale.
Problemet kryesore të përballuara:
Konteksti logjor: Gjatë procesit të përgatitjes së projektit, kuadri ligjor përbënte çështjen më delikate pasi PPP
është një koncept i ri dhe në veçanti ky projekt është përpjekja e parë për një angazhim të tillë të pushtetit vendor
në Shqipëri dhe se mungonte një rrugë e qartë ligjire dhe proceduriale.
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Kjo formë e PPP e paraqitur sipas skemës më sipër është aplikuar për të Dizenjuar dhe Zhvilluar një
Strategji për PPP në Bashkinë e Korcës, e cila është përmbledhur në Rastin Studimor që vijon.

4.0

ROLI I AKTORËVE TË INTERESIT NË ZHVILLIMIMIN E PPP NË
NIVEL VENDOR

Zhvillimi i formave të PPP-ve në nivel vendor
realizohet nëpërmjet kombinimit të rolit dhe
përgjegjësive të aktorëve të interesit që përfshihen
në këtë proces dhe të cilët janë përgjithësisht tre:
1. Qeveria qëndrore dhe strukturat e ndërvarura
përgjegjëse për rregullimin e procesit dhe
vendimmarrjen perfundimtare
2. Njësia e qeverisë vendore identifikuese dhe
zbatuese e projektit
3. Sektori privat propozues ose i përzgjedhur
nëpërmjet një procesi konkurues për të
realizuar PPP.
Në vijim, në formë matricore është paraqitur
procesi, hapat dhe ndarja e përgjegjësive të
aktorëve kryesore të interesit në zhvillimin e një
PPP.

Procedura ligjore per mbikqyrjen e kontratave
koncesionare kryhet nga APP si organ administrativ
mbikqyrës. Ky roli i është caktuar APP nëpërmjet Aktit
Normativ të qeverisë të miratuar në datë 5.5.2010.
Ndërsa rolin e organit administrativ për zgjidhjen e
ankesave që dalin në zbatim të procedurave të
koncesionit nga oferturesit do të zgjidhen nga
Komisioni i Prokurimeve. Kjo kompetencë i është
caktuar këtij Komisioni nëpërmjet aktit normativ si më
sipër. Vendimet e Komisionit të Prokurimeve janë
përfundimtare në rrugën e ankimit adminstrativ. Të
njëjtin rol Komisioni i Prokurimeve luan për ankimimet
në kuadrin e procedurave të prokurimit publik.
Komisioni i Prokurimeve është krijuar në bazë të ligjit
Nr. 10170 datë 22.10.2009 ” Për disa shtesa dhe
ndryshime në ligjin Nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” të ndryshuar.(neni 19)”.
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TABELA 4: HAPAT DHE NDARJA E PËRGJEGJËSIVE TË AKTORËVE KRYESORË TË INTERESIT NË ZHVILLIMIN E NJË
PROJEKTI PPP NË NIVEL VENDOR.
I

Hapat e Zhvillimit të PPP
Identifikimi i
Aprovimi
projektit
paraprak i
projektit

Programi
Investimeve
Kapitale

Vlerësimi i
opsioneve

Procesi i Zhvillimit të PPP
Bazuar në nenin 9 të ligjit nr 9663 dhe në
Kreun II të VKM nr. 27 realizohet identifikimi i
koncesioneve të mundshme lokale.
Identifikimi bëhet nëpërmjet organeve
administrative të NJQV-ve në bashkëpunim
me NTK në METE ose nga sektori privat
nëpërmjet propozimeve të pakërkuara.
Sidoqoftë, çdo konçesion dhe kontrata
shoqëruese duhen aprovuar nga këshilli
vendor
Grupi i Punës përgatit një Plan të
Investimeve Kapitale (PIK) ose Strategjinë e
Menaxhimit të Aseteve (SMA) në të cilën
përcaktohen nevoja për investime nga sektori
provat dhe burime të tjera si dhe asetet ose
shërbimet të cilat do të realizohen me PPP
Grupi i Punës përgatiti një përshkrim të
projektit (dhe atje ku duhet nje Vlersim të
Ndikimit në Mjedis), bën vlerësimin e opsionit
optimal dhe e paraqet atë për aprovimin
parprak të Këshillit të njësise.

Miratimi i
projektit të PPP

Prokurimi I

Procedurat e
parakualifikimit

Këshilli vendor miraton PIK ose SMA si një
dokument strategjik për Njësinë Vendore

Në bazë të raportit të vlerësimit, PPP-ja
aprovohet paraprakisht nga Këshilli i njësisë. Në
rastin e një koncensioni, NJQV-ja paraqet
projektin dhe kërkon nga Këshilli i Ministrave të
drejtën e Autoritetit Kontraktues.
Kryetari i njësisë do të emërojë një Auditor të
Procesit i cili ka përgjegjësinë për të siguruar
vazhdimësinë e procesit dhe kontaktin e
vazhdueshëm me institucionet qëndrore.

Emërimi i
Auditorit të
Procesit

II

Vendimmarrja
NJQV-ja do të ndërmarrë një studim fizibiliteti dhe
do të bëjë vlerësimin e kostos dhe përfitimeve.Në
fazën fillestare projekti aprovohet nga Kryetari, i
cili sigurohet se projekti i zgjedhur është pjesë e
Programit të Investimeve Kapitale të njesisë dhe
objektivave strategjike kombëtare.

Grupi i Punës përgatit paketën e
dokumentave të prokurimit Në rastin e një

Grupi i Punës përgatit paktën e dokumentave të
prokurimit Dokumentat aprovohen nga Kryetari
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Hapat e Zhvillimit të PPP

Aprovimi për
parakualifikim

Prokurimi II

Caktimi i
ofertuesit fitues

Procesi i Zhvillimit të PPP
Koncensioni, përgatiten dokumentat për
fazën e parakualifikimit. Neni 10 i ligjit nr
9663 përcakton se koncesionarët përzgjidhen
nëpërmjet një procedure parakualifikuese, që
shoqërohet me një kërkesë për propozim, të
parashikuar në nenet 11 deri 21 të këtij ligji
Në rastin e një Koncensioni, Autoriteti
Kontraktues u jep ofertuesve kërkesën për
propozim dhe fton ofertuesit për ofertën
përfundimtare
Dokumentat e fazës përmbyllëse përmbajnë
sqarimet, modifikimet përfundimtare dhe
kriteret e vlerësimit për shpalljen e fituesit.
Bazuar në nenet 20 dhe 21 te ligjit 9663
përcaktohet procedura e krahasimit dhe
vlerësimit të projekteve të koncesionit. Në
këtë procedurë autoriteti kontraktual vlerëson
dhe përzgjedh propozimet e koncesioneve të
mundshme duke marrë për bazë kriteret e
vlerësimit , peshën relative të tyrë të
parashikuara në kërkesën për propozim

Miratimi i
kontratës
III

Ndërtimi

Kontraktori fillon ndërtimin dhe NJQV-ja
vazhdon monitorimin dhe menaxhimin e
kontratës.

IV

Operimi

V

Vleresimi

Në momentin e duhur dhe i kënaqur me
cilësinë e punimeve, NJQV-ja bën aprovimin
e punimeve dhe nënshkruan për fillimin e
operimit dhe të kontratës së mirëmbajtjes.
Performanca e projektit do të rishikohet dhe
vlerësohet periodikisht nga një palë e tjetër

Vendimmarrja
dhe në rastin e një koncensioni botohen në
Buletinin e Njoftimeve Publike

NJQV-ja zhvillon fazën e parakualifikimit Në rastin
e një Koncensioni, Autoriteti Kontraktues bën
kualifikimin e ofertave të paraqitura në përputhje
me kriteret e parakualifikimit
NJQV bën zgjedhjen e ofertuesit më të mirë dhe
autorizon kryetarin të lidh kontratën. Në rastin e
një Koncensioni, Autoriteti Kontraktues bën
vlerësimin përfundimtar, merr mendimin e ATK
dhe kërkon miratimin e Këshillit të Ministrave

Në rastin e një Koncensioni, lidhja e kontratës
botohet në Buletinin e Njoftimeve Publike.
Procedura ligjore për mbikqyrjen e kontratave
koncesionare kryhet nga APP si organ
administrativ mbikqyrës. Ky roli i është caktuar
APP nëpërmjet Aktit Normativ të qeverisë të
miratuar në datë 5.5.2010.

Megjithëse jo të gjithë projektet zhvillohen domosdoshmërisht sipas të njëjtit proces, Tabela 4 paraqet një metodë përgjithësuese që mund të
ndiqet nga një NJQV për zhvillimin e një PPP-je tipike.
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5.0

DIREKTIVAT E BE PER PROKURIMIN E KONTRATAVE TE
PPP

Me asocijimin e Shqipërisë në strukturat e Bashkimit Evropian (BE) dhe transpozimin e legjislacionit,
edhe njesitë vendore do të jenë të detyruara që të ndjekin dhe zbatojnë ato kërkesa specifike të cilat
përcaktohen në Direktivat e BE.
Në varësi të përmasave të projekteve, mundet që edhe në kuadër të Direktivave të BE, të mos ketë
kufizime apo kërkesa strikte të cilat duhet të plotësohen domosdoshmërisht nga njesitë vendore kur
përzgjedhin partnerët privatë në zbatimin e formatit të PPP për menaxhimin e aseteve dhe shërbimeve
publike. Megjithatë njesitë vendore duhet të njohin dhe të zbatojnë parimet bazë të cilat rrjedhin nga
Direktivat e BE, kur ato ndërmarrin procesin e prokurimit për një skemë të mundshme PPP-je, të cilat
jane si vijon:
Transparenca

Prokurimet duhet të zhvillohen me një shkalle të
mjaftueshme transparence.

Trajtimi i barabartë

Të gjithë pjesëmarrësit në një tender apo ankand duhet të
trajtohen në mënyrë të barabartë.

Njohja reciproke

Njohja reciproke e specifikimeve teknike, kapaciteteve dhe
kualifikimit ndër vendet anëtare të BE.
Kërkesat duhet të jenë proporcionale me nevojat

Proporcionaliteti

Tregu i prokurimeve publike në BE eshte një pjesë thelbësore e Tregut të Përbashkët dhe qeveriset
nga rregulla të cilat kanë për qellim të rrëzojnë barrierat dhe ta bëjnë konkurencën të hapur për të
gjitha shtetet antare. Ndërsa direktivat e BE-së do të transpozohen në ligje, ato do të bëhen të
detyrueshme për Shqipërinë, për rrjedhojë ato do të zbatohen nga autoritetet kontraktuese kudo, në
nivel qëndror dhe vendor. Të gjitha kontratat bien në njërën ose në tjetrën prej 4 kategorive në vijim:
Punimet civile
Mallrat
Shërbimet

Përfshijnë ndërtesat dhe punimet e rrjeteve inxhinierike
Përfshijnë blerjen e produkteve.
Sigurimi i shërbimeve përfshirë ato inxhinierike, arkitekturale,
auditimin financiar dhe profesione të tjera shërbimesh.

Shërbimet publike (utilitetet)

Mbulojnë kontrata për furnizimin me ujë, energji, transport,
telekomunikacion etj.

Për çdo kategori ka një prag ose shumë mbi të cilën aplikimi i direktivave të BE bëhet i
domosdoshëm.

6.0

PROCESI I REALIZIMIT TË NJË PPP

Një PPP lidhet me një projekt specifik dhe Njësitë e Qeversjes Vendore duhet ta realizojnë atë në
formatin e një Cikli Projekti. Për arsye të rëndësisë së madhe, NJQV-të që në fillim të procesit, duhet
të konsiderojnë të gjitha hapat e ciklit të zhvillimit të projektit me PPP pasi të tillë projekte janë
zakonisht të mëedhenj, e kalojnë afatin e shtrirjes së ndërtimit dhe operimit shpesh në nje periudhë më
të gjatë se sa një mandat dhe sjellin një ndikim domethënës social dhe mjedisor.
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Si detyrim ligjor, dhe njëherazi si shprehje e përgjegjshmërisë, në varësi të sektorit ekonomik dhe
shërbimit publik, NJQV-të kordinojnë me drejtoritë dhe agjensitë përkatëse në ministritë e linjës që
mbulojnë politikat e sektorit në të cilën zhvillohet një PPP.
6.1

EMËRIMI I GRUPIT TË PUNËS DHE AUDITORIT TË PROCESIT

Pasi të jetë identifikuar fusha, që në fazat e para të zhvillmit të një PPP-je, Kryetari i NJQV-së, do të
zgjedhë dhe emërojë një Grup Pune me specialistë të njësisë i cili mundësisht të mbështetet nga
këshilltarë të jashtëm ekspertë të fushës. Grupi i Punës ka përgjegjësinë për zhvillimin e procesit sipas
ciklit të një projekti. Njëherazi, Kryetari emëron nje Auditor të Procesit për të garantuar se Grupi i
Punës po operon sipas programit pa neglizhuar asnjë prej hallkave të ciklit të projektit.
6.2

KONSENSUSI SOCIAL

Eksperienca në vende të tjera, por edhe në vendin tonë (rasti i koncensionit të ujësjellësit në bashkinë
e Elbansanit) ka treguar se për një PPP të suksesshme është i nevojshëm një konsensus i gjerë social
dhe transparencë në identifikimin dhe procedurat e perzgjedhjes së koncensionarit.
Konsensusi social është një veti thelbësore e PPP për të paktën katër arsye: (1) PPP përfshijnë
sektorin privat në menaxhimin e aseteve ose shërbime të sferës me interes të gjerë publik; (2) PPP
shpesh shoqërohet me shfrytëzimin e burimev natyrore publike ndaj të cilave opinioni social është
shumë i ndjeshëm; (3) shpesh funksionimi i PPP-së në shërbime publike lidhet drejtëpërsëdrejti me
pagesën e një tarife nga konsumatorët, për rrjedhojë qytetarët; (4) marrëveshje të tilla janë zakonisht
për nje kohë shumë të gjatë. Për këto arsye por jo vetëm, është e nevojshme që një koncension apo
marreveshje PPP e një tipi tjetër, të kërkojnë veçanërisht transparencë dhe përfshirje të aktorëve të
interesit në procesin e identifikimit dhe të vlerësimit të projektit.
Njësitë e qeverisjes vendore mund të marrin konsensusin e qytetarëve dhe të grupeve të tjera të
interesit duke përdorur tashme eksperiencën e shumë bashkive dhe komunave nëpërmjet buxhetimit,
planifikimit urban dhe planeve për përmirësimet kapitale me pjesmarrje. Aplikimi i këtyre metodave
bën të mundur identifikimin e nevojave për koncensione dhe konsensusin publik që në fazat e
hershme të vlerësimit të nevojave.
Duke qënë një marrëveshje afatgjatë, është e nevojshme që në zhvillimin e çdo PPP të sigurohet
monitorimi, matja dhe raportimi i vazhdueshëm i performancës së koncensionarit, krahasur me
objektivat e vendosura që në fillim në marrëveshjen koncensionare.
6.3

MARRËDHËNIET E PUNËSIMIT

Praktikat e punësimit paraqesin një prej çështjeve më sfiduese për menaxhimin e sektorit publik në
kuadër të skemave të PPP-së. Për këtë arsye kur trajtohet përgatitja e një koncensioni apo një forme
tjetër PPP-je për menaxhimin e shërbimeve publike, veçanërisht kur këto kontrata përfshijnë
transformimin e ndërmarrjeve ekzistuese publike, një vëmëndje e veçantë duhet ti kushtohet marrjes
dhe largimit nga puna, kompesimit për punësimin, kushtet e punësimit, pagesat e sigurimeve
shoqërore dhe fondit të pensionit, etj., të cilat duhet të inkorporohen në kontratën koncensionare.
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6.4

MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR

Çështjet financiare janë të një rëndësie të veçantë, për të kuptuar se si mund të përdoret një PPP në
mënyrë të suksesshme. NJë PPP nuk duhet kuptuar si një mënyrë për të hequr qafe përgjegjësitë që
lidhen me ushtrimin e një funksioni themelor të NJQV-ve. Skema do të funksionojë vetem nëse
sektori privat do ta gjejë me interes përfshirjen në këto modalitete, do të gjejë efektivitet dhe
mundësinë për të fituar. Nëse risku është i lartë, atëherë edhe kostot për dhënien e shërbimit do të jenë
të larta, dhe për rrjedhojë kostot për qytetarët dhe shoqërinë në përgjithësi do të jenë të larta. Për më
tepër, suksesi i një PPP-je varet rëndom nga mundësia apo përballueshmëria e qytetarëve për të
paguar koston e një koncensioni apo të një forme tjetër të PPP-ve për menaxhimin e aseteve vendore
dhe dhënien e shërbimeve publike. Për të bërë zgjedhjen e përshtatshme në çdo rast, çdo njësi duhet të
bëjë një vlerësim të kujdesshëm dhe për çdo rast të bëjë një analizë të kostove dhe përfitimet prej
opsioneve të ndryshme.
Si njësitë vendorë ashtu edhe sektori privat pranojnë se risku financiar është shumë i lartë në këto lloj
partneritetesh. Sektori publik, në këtë rast njësitë vendore, rrezikojnë që kontraktori të mos jetë në
gjëndje që të performojë sipas objektivave si në sigurimin e investimeve ashtu edhe në cilësinë e
shërbimit, ose të falimentojë dhe në fund të tërhiqet nga projekti. Për këtë arsye, shpesh një PPP e
suksesshmë kërkon që të shoqërohet më një garanci për të amortizuar riskun. Këto garanci mund të
vijnë nga qeveria qëndore ose nga institucionet ndërkombëtare financiare apo nga agjensi bilaterale
ose multilaterale të interesuara për të mbështetur programet e promovimit të rritjes së qëndrueshme
dhe zbutjes së varfërisë.
6.5

BAZA E NJOHJES PËR PPP

Zyrtarët vendorë kanë nevojë që të ndërtojnë bazën e nevojshme të njohjes për mënyrat e përfshirjes
së sektorit privat në menaxhimin e aseteve publike. Trajnimet dhe edukimi në nivele të ndryshme të
zyrtarëve vendor dhe të sektorit privat janë një mjet i rëndësishëm për t‟u qasur me aplikimin e PPPve.
Programe të shkurtra trajnimi të cilat përfshijnë tema të tilla si vlerësimi i projekteve, menaxhimi
financiar, çështjet ligjore dhe kontratat, dhe zhvillimi institutional jo vetëm do të ndihmojnë zyrtarët
vendor por këto trajnime do t‟u krijojnë atyre mundësinë e hapjes ndaj burimeve të reja të
informacionit, kontaktet me eksperiencat ndërkombëtare dhe me kompani të cilat janë të interesuara
për të hyrë në tregje të reja të sektorit publik.
Shkëmbimi i informacionit dhe i vizitave për të parë nga afër performancën e PPP-ve, janë gjithashtu
shumë të rëndësishme. P.sh., këto shkëmbime janë shumë të rëndësishme për politikanët dhe zyrtarët
e niveleve të larta dhe mund të ndihmojnë të rrisin kredibilitetin rreth sektorit privat ose të ofrojnë
zgjidhje për të lehtësuar zhvillimin e PPP-ve në vend.
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V. MENAXHIMI I ASETEVE
NËPËRMJET SHOQËRIVE
TREGTARE
Mbas vitit 1992 kuadri ligjor i fuksionimit
të ndërmarrjeve shtetërore ndryshoi
tërësisht. Sistemi i ekonomisë së tregut
Ligji Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe
kërkonte ndryshimin e rolit të ndërmarrjeve
shoqëritë tregtare”
shtetërore në ekonomi, kryesisht të
orjentuara drejt efiçencës dhe efektivitetit të
Ligji nr.7582, datë 13.7.1992 “Për ndërmarrjet
shtetërore”; dhe
prodhimit të shërbimeve publike. Për pasojë
ndërmarrjet shtetërore ju nënshtruan
Ligji Nr.7926, datë 20.04.1995 “Për
transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në
procesit të ristrukturizimit nëpërmjet
shoqëri tregtare”.
privatizimit ose transformimit në shoqëri
tregtare me kapital shtetëror por që
presupozon një status të barabartë në treg njëlloj si me shoqëritë tregtare me kapital privat.
Kuadri ligjor per transformimin e ndermarrjeve
shtetrore dhe shoqerive tregtare

Për të inkurajuar procesin e transformimit u miratua nje kuadër ligjor i përshtatshëm për rregullimin e
statusit të ndërmarrjeve shtetërore dhe drejtimin e procesit për transformimin e tyre në shoqëri
tregtare. Ky kuadër ligjor rregullonte funksionimin e ndërmarrjeve shtetërore ekzistuese dhe njëherazi
sanksionon se nuk mund të krijohen më ndërmarrje ekonomike të shtetit (pushtetit vendor) në formën
e ndërmarrjeve shtetërore por vetëm në formën e shoqërive tregtare. Ligji për ndërmarrjet shtetërore
dhe ligji për transformimin e tyre, do të funksionojnë deri në momentin e transformimit të gjithë
ndërmarrjeve ekzistuese shtetërore.

1.0

TË DREJTAT E PUSHTETIT VENDOR

Me progresin e procesit të decentralizimit dhe marrjen e rolit kryesor në kryerjen e shërbimeve
publike utilitare (ujësjellës-kanalizime; administrimi i mbetjeve urbane, transporti lokal etj.) pushteti
vendor praktikisht mund të krijojë ndërmarrje apo shoqëri tregtare me kapitalet e veta vendore.
Përveç transferimit të aseteve të paluajtshme, NJQV-të janë bërë gjithshtu pronare të ishndërrmarrjeve shtetërore tashmë jo aktive ose dhe të aseteve të trupëzuara në kapitalin e shoqërive
tregtare të Ndërmarrjeve të Ujësjellës-Kanalizimeve, proces ky që u zhvillua me intesitet gjatë viteve
2006-2008.
Me hyrjen në fuqi të kuadrit të ri ligjor, çdo ndërmarrje ekonomike me kapital shtetëror (dhe të
pushtetit vendor) do të themelohet, organizohet dhe do të funksionojë në bazë të këtij ligji. Kjo do të
thotë që pushteti vendor në rastin e krijimit të ndërmarrjeve ekonomike psh. për kryerjen e
shërbimeve publike etj., duhet ti krijojë ato mbi bazën e këtij ligji në njërën nga format juridike të
parashikuara nga ky ligj. Personat juridike (ku futen edhe NJQV-të) kryesisht operojnë duke krijuar
shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (SHPK) ose shoqëri aksionere (SHA).
Themelimi i shoqërive tregtare me kapital të pushtetit vendor mund të bëhet nëpërmjet financimit në
para të kapitalit themeltar por edhe nëpërmjet kontributeve në natyrë të tilla si tokë, truall, godina,
pajisje apo mjete etj., të kësaj natyre. Me futjen në kapitalin themeltar ato kapitalizohen më tej në
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formën e aseteve të shoqërisë kundrejt vlerës në aksione që zotërohen nga NJQV-ja. Administrimi i
këtyre aseteve më tej bëhet me vendime të organeve të shoqërisë sipas përcaktimit të ligjit 9901 datë
14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe statutit të shoqërisë. Në rastin kur themelues ose
pronar i plotë ose i pjesshëm është NJQV-ja, atëherë vendimet për këto transformime, si për të gjitha
asetet e tjera, merren nga Këshilli i NJQV-së.
NJQV-të mund të angazhojnë asetet e tyre të paluajtshme si pronare e vetme ose bashkëpronare në
kompani të tipit joint-venture me persona të tjerë juridik privatë ose me persona publikë/NJQV të tjera
në formën e bashkëpunimit ndërkomunal.

2.0

HAPAT PËR ZBATIM E PROCESIT

1. Hapi i parë për krijimin e shoqërive me kapital të përbashkët është Vendimi i Këshillit të NJQVsë për miratimin e Aktit të Themelimit (në rastin e krijimit të një shoqërie të re) dhe Statutit të
Shoqërisë ose vendimit për blerjen e aksioneve/kuotave në shoqëri tashmë të krijuara.
2. Vendimi i Këshillit për kalimin kapital të aseteve të paluajtshme si kontribut në natyrë në
kapitalin themeltar ose kapitalin e shoqërisë ekzistuese.
3. Në rastin e tjetërsimit të aseteve të paluajtshme të shoqërive me kapital të pushtetit vendor, do të
gjejë zbatim VKM Nr.1638, datë 17.12.2008 për “Kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore, që
privatizohet apo transormohet dhe për procedurën e shitjes” i ndryshuar.
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VI.

ANKANDI

Ankandi është pjesë përbërëse dhe një element i rëndësishëm për të vënë në funksionim disa prej
mekanizmave me anë të cilave NJQV-të mund të administrojnë asetet publike me transparencë, duke
siguruar rritjen e vlerës së asetit dhe përmirësimit të shërbimeve publike.

1.0

TË DREJTAT E NJQV-së

Me anë të procedurës së ankandit publik NJQV-të realizojnë midis të tjerave, shitjen e objekteve që
janë pronë publike. Objektet që shiten nëpërmjet procedurave të këtij ligji janë tilla që përcaktohen
me ligj të veçantë si p.sh. shitja e truallit të pajisur me infrastrukturë parashikuar nga ligji 9232 i vitit
2004 “Për programet sociale të strehimit”.
Neni 4, shkronjat d) dhe e) të ligjit që rregullojnë aktivizimin e ankandit parashikojnë se ky ligj do ti
shtrijë efektet vetëm mbi shitjen e objekteve të sekuestruara dhe konfiskuara dhe për objekte të tjera të
cilat specifikohen në ligje të veçanta.
Me këtë kuptojmë që ky ligj është një ligj i përgjithshëm, kur krahasohet me VKM nr. 1638 datë
17.12.2008 për “Kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore, që privatizohet apo transormohet dhe për
procedurën e shitjes”, i cili në të kundërt, do të përdoret si akt me prevalencë juridike ndaj ligjit për
ankandin publik.

1.1

ROLI I ORGANEVE SPECIFIKE

Titullari i autoritetit shitës (NJQV-ja) d.m.th., Kryetari i NJQV-së, ose zyrtari i autorizuar prej tij,
është organi i ngarkuar për organizimin dhe realizimin e procedurës së ankandit. Kryetari i NJQV-së
merr masat për krijimin e Njësisë së Ankandit. Titullari firmos raportin përfundimtar të ankandit dhe
kontratën përkatëse me fituesin në fund të procedurës së konkurimit.
Njësia e Ankandit që funksionon në institucion, është përgjegjëse midis të tjerave për hartimin e
dokumentave, njoftimin e ankandit, shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave.
Komisioni që përcakton Vlerën fillestare Minimale (VAM) të asetit në shitje me ankand ngrihet me
urdhër të titullarit.
APP shqyrton procesin e ankesave nëse këto nuk janë zgjidhur nga vetë autoriteti shitës (NJQV-ja).
APP luan një rol udhëheqës në përgatitjen metodologjike dhe trajnimet për fushën e ankandeve.
Permbledhje e legjislacionit për aplikimin e Ankandit
Ligji Nr.9874, datë 14.02.2008, “Për ankandin publik”.
VKM Nr.1719,datë 17.12.2008 “Për miratimin e rregullave të ankandit publik”
VKM nr.1242, datë 16.12.2009 për “Rregullat e funksionimit të komisionit të ankandit,
procedurat e zhvillimit të ankandit, kriteret e vlerësimit të pronës që nxirret në ankand, si
dhe për mënyrën e indeksimit të përfitimit financiar mujor.”
Dokumentet Standarte të Ankandit Publik (miratuar nga METE)
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2.0

HAPAT E ZBATIMIT TË LIGJIT PËR ANKANDIN

Hapat në vijim do të zbatohen në procedurën e zhvillimit të ankandit:
1. Hartimi i rregjistrit të realizimit të ankandeve (Njësia e Ankandeve)
2. Urdhëri i Ankandit (Titullari ose Zyrtari i Autorizuar)
3. Hartimi i Dokumenteve të Ankandit (Njësia e Ankandeve)
4. Miratimi dhe Botimi i Njoftimit të Ankandit (Titullari ose Zyrtari i Autorizuar)
5. Dorëzimi i Ofertave të ankandit (Subjektet ekonomike)
6. Hapja dhe Vlerësimi i Ofertave (Njësia e Ankandeve)
7. Përzgjedhja e Fituesit (Njësia e Ankandeve)
8. Shqyrtimi i Ankesave(Titullari ose Zyrtari i Autorizuar ose APP)
9. Nënshkrimi i kontratës (Titullari ose Zyrtari i Autorizuar)
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ANEKS 1: INDEKSI I KUADRIT
LEGJISLATIV DHE
RREGULLATOR PËR
MENAXHIMIN E ASETEVE
VENDORE
Nr.
1

2

3

Numri dhe data e legjislacionit
Ligj Nr. 7512, Datë 10.8.1991,
ndryshuar me Ligji 8306, Date
14.03.1998
Ligj Nr.8561, Datë 22.12.1999

5

Ligj Nr.8652, Datë 31.7.2000,
amenduar me Ligjin Nr.9208, Date
18.03.2004,
Ligj Nr.8743, Datë 22.2.2001,
amenduar me Ligjin Nr.9558, Date
06.06.2006,
Ligj Nr.8744, Datë 22.2.2001,

6
7
8
9

Ligj Nr. 9663, Datë 18.12.2006
Ligj Nr.9874, Datë 14.2.2008
Ligj Nr. 9235, Datë 29.7.2004
VKM Nr. 27, Datë 19.1.2007

10

VKM Nr. 315, Datë 24.04.2003

11

VKM Nr. 500, Datë 14.8.2001

12

VKM Nr. 1638 Datë 17.12.2008

13

14

Ligji Nr.9232, Datë 13.5.2004
ndryshuar me: Ligjin Nr. 9719, Datë
23.04.2007
Ligji Nr.9416, Datë.20/05/2005

15

Ligji Nr.9321, Datë 25.11.2004

16

VKM Nr.35 Datë 24.1.2007

17

VKM Nr.97, Datë 03.02.2008

4

Përmbajtja e Legjislacionit
Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private të
nismës së lirë, veprimtarive të pavarura private dhe
privatizimit
Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të
përkohshëm të pasurisë pronë private për interes
publik
Për organizimin dhe funksionimin e Qeverise
Vendore
Për pronat e paluajtshme të shtetit

Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të
shtetit në njësitë e Qeverisjes Vendore
Për koncesionet
Për ankandin publik
Për kthimin dhe kompesimin e pronave
Për miratimin e rregullave të vlerësimit dhe të dhënies
së koncensioneve
Për dhënien me qera të pasurive të ndërmarrjeve,
shoqërive dhe institucioneve shtetërore
Për inventarizimin e pronave të paluajtshme
shtetërore dhe transferimit në njësitë e Qeverisjes
Vendore
Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore, që
privatizohet apo transformohet dhe për procedurën e
shitjes
Për programet sociale për strehimin e banorëve të
zonave urbane
Për proçedurat e privatizimit të banesave të ndërtuara
ose të blera me fonde shtetërore nga Enti Kombëtar i
Banesave
Për privatizimin e banesave dhe objekteve të kthyera
në banesa, të ndërtuara me fondet e shoqërive dhe të
ndërmarrjeve shtetërore
Për procedurat dhe format e shitjes së truallit të
pajisur me infrastrukturë për qëllime tregu
Për procedurat e privatizimit të banesave objekt i ligjit
Nr. 7652, datë 23.12.1992 "Për privatizimin e
banesave shtetërore", dhe i ligjit Nr. 9321, datë
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Nr.

Numri dhe data e legjislacionit

18

VKM Nr.814, Datë 03.12.2004

19

VKM Nr. 258, Datë 28.4.2005

20

VKM, Nr.148, Datë 13.02.2008

21

VKM Nr.456, Datë 16.04.2008

22

Udhëzimi Nr. 6, Date 15.05.2009

23

24

Ligj Nr. 7850 Datë 29/07/1994
amenduar me Ligjin Nr.8536, Datë
8/10/1999 dhe Ligjin Nr. 8781, Datë
03/05/2001
Ligj Nr.8306, Date14.3.1998

25

Ligj Nr.7926, Date 20.4.1995

26
27

Ligj Nr. 7523, Date 06/11/1991
Ligj Nr.8103, Datë 28.3.1996

28

Ligj Nr. 9482, Datë 3.4.2006

29
30

Ligj Nr.7843, Datë 13.7.1994,
Ligj Nr. 8934 , Datë 05.09.2002,
ndryshuar me 20.03.2008 me Ligjin
Nr. 9890 dhe Ligjin 9983 Datë
08.09.2008
Ligj Nr. 7917 Datë 13.04.1995
Ligj Nr. 9385 Datë 04.05.2005
Ligj Nr. 10119 Datë 23.04.2009
Ligj Nr.9901 Datë 14.04.08,
Ligj Nr. 9869, Datë 4.2.2008

31
32
33
34
35

Përmbajtja e Legjislacionit
25.11.2004 "Për privatizimin e banesave dhe
objekteve, të kthyera në banesa me fondet e
shoqërive dhe ndërmarrjeve shtetërore
Për normat e strehimit për familjet që përfitojnë nga
programet sociale të strehimit
Për kushtet, normat dhe standardet që duhet të
plotësojnë banesat sociale me qira, të cilat blihen në
treg
Për përcaktimin e procedurave për blerjen e
banesave me kosto të ulët në treg
Për proçedurat e vlerësimit dhe të shitjes si dhe
kriteret e përcaktimit të çmimit të shitjes së truallit
familjeve që përfitojnë banesa me kosto të ulët
Për metodikat orientuese për llogaritjen e sipërfaqes
së banesave për efekt tëe shitjes së truallit të pajisur
me infrastrukturë
Kodi Civil

Për strategjins e privatizimit të sektorëve me rëndësi
të veçantë
Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në
shoqëri tregtare
Për ndërmarrjet shtetërore
Për privatizimin e ndërmarrjeve të sektorit të furnizmit
me ujë dhe të largimit të ujrave të përdorura
Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e
ndërtimeve pa leje
Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme
Për mbrojtjen e mjedisit

Për kullotat dhe livadhet
Për pyjet dhe shërbimin pyjor
Për planifikimin e territorit
Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare
Për huamarrjen vendore
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Rr. Dervish Hima, 3 Kullat
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