
 

 

 

RAPORTI VJETOR I TRANSPARENCËS NË PROCESIN E  

VENDIMMARRJES PËR VITIN 2016-2017 

  

Në zbatim të nenit 20 të ligjit nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”, sipas të cilit 

organet publike janë të detyruara të hartojnë dhe të publikojnë raporte vjetore për transparencën 

në procesin e vendimmarrjes, ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka përgatitur 

informacionin si më poshtë i cili lidhet me:   

  

a) Numrin e akteve të miratuara gjatë vitit 2016-2017;  

b) Numrin e përgjithshëm të rekomandimeve të mara nga palët e interesuara;  

c) Numrin e rekomandimeve e të komenteve të pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të 

vendimmarrjes;  

d) Numrin e takimeve publike të organizuara.  

  

Gjithashtu informojmë se të gjitha aktet e propozuara nga MBZHR objekt i ligjit 146/2014, “Për 

njoftimin dhe konsultiin publik”, i janë nënshtruar procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik  

Procesi konsultimit publik, ka qenë i hapur për publikun, palët e interesuara, nëpërmjet njoftimit 

në faqen elektronike zyrtare të MBZHR si dhe publikimi në Regjistrin e elektronik të njoftimit 

dhe konsultimit publik, www.konsultimipublik.gov.al. 

 

Numri i akteve (ligje, dokumente strategjikë kombëtarë) të miratuar nga ministri i Buqësisë dhe 

Zhvillimit Rural gjatë vitit 2016, është 4 (katër): (projektaktet e miratuara ne vitin 2016 nuk jane 

publikuar ne RENJK) 

 

1. Ligji 105/2016, "Per mbrojtjen e bimeve" 

2. Ligji 24/2017, "Per administrimin e ujites dhe te kullimit 

3. Ligji 106/2016, "Për prodhimin biologjik, etiketimin e produkteve biologjike dhe kontrollin e 

tyre" 

4. Iigji 103/2016 “Per akuakulturen” 

 

  

  

http://www.konsultimipublik.gov.al/


 

 

 

 

TITULLI I  

AKTIT/DOKUMENT 

STRATEGJIKË  

 

 

NUMRI I 

PËRGJITHSHËM I 

REKOMANDIMEVE 

TË MARA NGA 

PALËT E 

INTERESUARA 

 

NUMRI I 

REKOMANDIMEVE E 

TË KOMENTEVE TË 

PRANUARA DHE  TË 

REFUZUARA GJATË 

PROCESIT TË 

VENDIMMARRJES 

 

 

NUMRI I TAKIMEVE 

PUBLIKE TË 

ORGANIZUARA 

 

Ligji 105/2016, "Per 

mbrojtjen e bimeve" 

 

9 rekomandime. 

 Ministrja e Shtetit për 

Marrëdhëniet me 

Parlamentin:  

është shprehur dakort. 

 Ministria e Drejtësisë: 

janë dhene 17 sugjerime. 

 Ministria e Financave: 

janë dhene 7 sugjerime. 

  Ministria e Zhvillimit 

Ekonomik, Turizmit, 

Tregtisë dhe Sipërmarrjes: 

janë dhene 8 sugjerime. 

 Ministria e Mjedisit: 

janë dhene 7 sugjerime. 

 Ministria e Integrimit 

Europian: 

është shprehur dakort. 

Jane pranuar 4 rekomandime 

dhe jane pranuar pjeserisht 2 

rekomandime.  

Nuk jane pranuar 3 

rekomandime. 

1 takim me shoqaten AFADA 

dhe 1 takim me shoqaten e 

Farmacistëve të Bujqësisë. 

Notifikuar në Organizatën 

Botërore të Tregtisë. 

Ligji 24/2017, "Per 

administrimin e ujites dhe te 

kullimit 

Gjithsej 9 sugjerime, 6 

sugjerime, institucionet e 

linjes dhe 3 sugjerime nga 

bashkite Korçe, Ura 

vajgurore dhe Tirane 

5 te pranuara dhe te reflektuara 

nga ministrite e linjes dhe nje 

nga bashkia Korçe 

Ligji perveç publikimit elektronik 

ju dergua edhe zyrtarisht 12 

bashkive kryesore, 4 Bordeve 

Rajonale te Kullimit dhe 3 

Organizatave te Perdoruesve te 

Ujit 

 

Nje takimi permbylles me palet e 

interesuara eshte zhvilluar ne 

Ministri 

 

Ligji 106/2016, "Për 

prodhimin biologjik, 

etiketimin e produkteve 

biologjike dhe kontrollin e 

tyre" 

 

 

Gjithsej 25 sugjerime, 15 

(nga grupet e interesit) 

10 (Ministritë e linjës 

Jane paranuar 13 sugjerime, 8  

nga grupet e interesit dhe 5 

nga mendimet e ardhura nga 

ministrite e linjes 

 

 

1 takim me grupet e interesit 

(Albinspekt, shoqata Bio- Adria 

dhe Instituti i Bujqësisë Bio) 



 

Iigji 103/2016 “Per 

akuakulturen” 

   

 

 

Numri i akteve (ligje, dokumente strategjikë kombëtarë) të miratuar nga ministri i Buqësisë dhe 

Zhvillimit Rural gjatë vitit 2017, është 6 (katër):  

 

 

 1.   Ligji 80/2017, "Per ndryshimin e ligjit 64/20 "Per peshkimin" 

 

2.Projekligji per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin 10465, date 29.09.2011, "Per sherbimin 

veterinare ne RSH", nuk eshte miratuar ne vitin 2017, aktualisht drafti ketij projektakti eshte 

hedhur ne RENJK dhe peridha e pritjes se komenteve ka perfunduar dhe nuk ka pasur asnje 

rekomandim, si dhe eshte derguar per mendim ministrive te linjes, sugjerimet e tyre do 

reflektohen ne relacion sipas parashikimeve ligjore ( ne proces) 

 

1. Projekvendimi “Për miratin e strategjisë kombëtare për menaxhimin e integruar të 

burimeve ujore 2017-2027.” Është realizuar konsultimi me palët e interesit në nivel 

kombëtar;  me palët e interesit në nivel rajonal dhe vendor; Fokus grup i organizuar me 

grupet vulnerabël,  Intervista me informues kyç; te cilat jane realizuar nga Konsulenti i 

projektit per burimet ujore dhe Ujitjes, i financuar nga BB dhe SIDA. Forma e 

konsultimit me me postë elektronike, takime dhe shperndarje pyetsoresh. Raporti eshte 

publikuar ne ëebsite te konsulentit www.iwrm.al si dhe Plani i zhvillimit te konsultimeve 

me palet e interesuara.. Gjithashtu ky dokument strategjik ne zbatim te ligjit 146/2014, 

eshte publikuar edhe ne RENJK ne te cilin nuk ka pasur asnje rekomandim apo sugjerim 

 

2. Projekvendimi “Për miratimin e strategjisë së Ujitjes dhe Kullimit në Shqipëri 2017-2030”, 

me shkresen nr.5779,Prot, datë 27.07.2017, jane ftuar per konsultim publik 12 Bashki, 4 

Drejtoritë e Ujites dhe Kullimit, 3 organizata,  si dhe është organizuar një takim me 3 bashkite te 

cilat jane paraqitur ne takimin e realizuar. Gjithastu në zbatim te ligjit 146\2014   dokumenti 

strategjik është publikuar edhe në Regjistrit Elektronik të Njoftimit dhe Konsultimi Publikm në të 

cilin nuk ka ardhur asnje rekomandim/koment/sugjerim.  Aktualisht jemi nw fazwn e pritjes se 

mendimeve dhe reflektimit tw tyre. 

 

3. Projektligji “Per disa ndryshime ne ligjini nr. 171/2014 “Per perfundimin e procedurave 

te kalimit te tokes bujqesore te ish-ndermarrjeve bujqesore ne pronesi te  

perfituesve”, (i ndryshuar),  

 

4. Projektligji “Per disa ndryshime ne ligjin Nr.9948, date 7.7.2008  “Per shqyrtimin e 

vlefshmerise ligjore te krijimit te titujve te pronesise mbi token bujqesore”, (i ndryshuar)  

http://www.iwrm.al/


 

 

5. Lidhur me projektvendmi”Mbi etkiktimin dhe informimin e konsumatorit”, edhe 

perse VKM nuk jane objekt i ligjit 146/2014 “Per njoftimin dhe konsultimin publik”, ky 

projektak eshte shpallur per njoftimi dhe konsultim publik ne RENJK ne fund te muajit 

dhjtor 2017, ne regjisterin elektronik nuk ka ardhur asnje rekomandim, Aktualisht ky 

projekakt eshte ne fazen e reflektimit e mindimeve te ministrive te linjes, gjithashtu eshte 

realuar takim me perfqësues të organizatës së prodhuesve shqipëtarë, lidhur me 

sugjerimet e tyre derguara nepermjet shkrsës se ministrit te shtetit dhe mborojtjes se 

sipermarrjes. 

 

Me poshte gjeni tabelen me projekakte me te dhenat e kerkuara sipas nenit 20 të ligjit nr. 

146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”. 

Sqarojmë se projekvendimi “Për miratimin e strategjisë së Ujitjes dhe Kullimit në Shqipëri 

2017-2030” dhe projektvendimi ”Mbi etkiktimin dhe informimin e konsumatorit”, janë ende ne 

proces të reflektimit të mendimeve të ardhura nga ministritë, kur të finalizohët ky porces 

sigurisht që këto dy projktakte do të pasqyrohen në raportin e transparencës dhe tabelën 

përkatëse për këtë arsye edhe progarami i transparencës  të procesit vendimimarrës për vitin 

2017 nuk është publikuar. 

 

 

 

  

  

  

TITULLI I  

AKTIT/DOKUMENT 

STRATEGJIKË  

  

  

NUMRI I  

PËRGJITHSHË

M I  

REKOMANDIME

VE  

TË MARA NGA 

PALËT E  

INTERESUARA  

  

NUMRI I  

REKOMANDIMEVE E  

TË KOMENTEVE TË  

PRANUARA DHE  TË  

REFUZUARA GJATË  

PROCESIT TË  

VENDIMMARRJES  

  

  

NUMRI I  

TAKIMEVE  

PUBLIKE TË  

ORGANIZUARA  

  

Projekvendimi  “Për miratin e strategjisë 

kombëtare për menaxhimin e integruar të 

burimeve ujore 2017-2027 ” 

 

6 sugjerime, 

institucionet e linjes 

6 sugjerime te pranuara nga 

konsulenti dh et reflektuara ne 

dokumentin final. 

10 takime me aktoret 

ne fushen e 

administrimit te 

ujerave 

Projekvendimi “Për miratimin e 

strategjisë së Ujitjes dhe Kullimit në 

Shqipëri 2017-2030”  

 

 2 sugjerime nga 

bashkite.  

2 sugjerime te pranuara dhe 

refektuar ne permbajtje te 

dokumentit strategjik 

Është krye 1 takim 

publik me grupet e 

interesit, Bashkitë. 



 

Projektligji “Per disa ndryshime ne ligjini 

nr.171/2014 “Per perfundimin e 

procedurave te kalimit te tokes bujqesore 

te ish-ndermarrjeve bujqesore ne pronesi 

te perfituesve”, (i ndryshuar), 

 

4 sugjerime nga 

ministrite e perfshira 

ne kete proces. 

4 sugjerime te pranuara nga 

mendimet ministrive 

 Eshte kryer takim ne 

Ministrine e Bujqesise 

me perfaqesues te 

bashkive. 

Projektligji “Per disa ndryshime ne ligjin 

Nr.9948, date 7.7.2008  “Per shqyrtimin 

e vlefshmerise ligjore te krijimit te titujve 

te pronesise mbi token bujqesore”, (i 

ndryshuar), 

 

4 sugjerime nga 

ministrite e perfshira 

ne kete proces. 

4 sugjerime te pranuara nga 

mendimet ministrive 

Eshte kryer takim ne 

Ministrine e Bujqesise 

me perfaqesues te 

bashkive. 

Ligji 80/2017, "Per ndryshimin e ligjit 

64/20 "Per peshkimin" 

   

Projekligji per disa shtesa dhe ndryshime 

ne ligjin 10465, date 29.09.2011, "Per 

sherbimin veterinare ne RSH" 

   

  

  

  

  

  


