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 ALBEITI - PLAN PUNE PERMIRESUAR PER VITIN 2011-2013 
 

Aktiviteti Veprimet qe do ndermerren Afatet kohore 
Kush 

pergjigjet 

Kosto e vleresuar & 

Burimet Financiare 
Nderhyrjet/Rezultatet e pritshme 

OBJEKTIVI I PARE: PJESEMARRJA NE  EITI DUKE PERMBUSHUAR DETYRIMET APLIKUESE  

1a. Pjesemarrje ne 

Konferencen Globale te 

EITI (Nisma per 

Transparence ne 

Industrine Nxjerrëse)  

1. GP dhe Sekretariati ALBEITI 

konfirmojne  zbatimin e hapave dhe 

detyrimeve te Qeverise Shqiptare per te 

qene anetare   ne EITI  

2. Pjesemarrja e nje delegacioni ne 

konferencen nderkombetare te EITI ne 

Paris, France ne Mars 2011 

3. Pjesemarrja e nje delegacioni ne 

konferencen nderkombetare te EITI ne  

2013 

 

Pjesemarrje ne Konferencen e 5 –te 

Nderkombetare te EITI  ne Paris, 

France  

1-2 Mars 2011 

 

 

 

 

Pjessemarrja ne Konferencen 

Nderkombetare te  EITI ne  2013 

 

ZevendesMinis

tri i Ekonomise, 

Tregetise dhe 

Energjitikes, 

Drejtuesi 

Sekretariatit te 

ALBEITI 

jo/aplikueshme 

Mbeshtetje nga EITI dhe 

donatore vendas 

 

 

 

3 000 $ 

nga buxheti dhe/ose fondi i 

donatoreve te EITI 

Zbatimi detyrimeve dhe procedurave per  

qellimin e anetaresimit ne Nismen per 

Transparence ne Industrine Nxjerrese (EITI)  

Pjesemarrje ne aktivitete nderkombetare 

Diskutime , njohje, shkembim eksperiencash  dhe 

kontakte me drejtues dhe anetare te EITI  

 

1b. Plotesimi  stafit 

Sekretariatit  ne vijim te 

vendosjes te  pikave 

qendrore ne Qeverine 

shqiptare te kryetarit te 

grupit te punes dhe 

drejtuesit te sekretariatit  

Sekretariati  ALBEITI plotëson  stafin sipas 

VKM dhe Urdherave te KM,  METE  

Muaji Janar – Shkurt 2011 

Bazuar ne VKM Nr.540 date 

07.07.2010 dhe Urdherin KM 

Nr.201, date 03.12.2010  

si dhe ne  

Urdherin e  Ministrit  te Ekonomise, 

Tregetise dhe Energjetikes 

Nr. 896,  date21.12. 2010 per 

strukturen organizative te 

Sekretariatit ALBEITI  

 

Ministri i  

Ekonomise, 

Tregetise dhe 

Energjitikes 

 

Kryetari GP 

Drejtuesi 

Sekretariatit  

ALBEITI 

jo/aplikueshme 

 

 

Zbatim i  VKM Nr.540 date 07.07.2010 dhe 

Urdherit  Nr. 201,  date 03..12. 2010  qe ka caktuar 

drejtuesin e Sekretariatit  ALBEITI 

Zbatim  i detyrave nga Ministri i  Ekonomise, 

Tregetise dhe Energjitikes qe me Urdherin Nr.896, 

date 21.12.2010  ka miratuar strukturen 

organizative te Sekretariatit ALBEITI prane  

Ministrit METE   me qellim ndjekjen e procesit  

EITI ne vazhdimesi  krahas GP drejtuar nga 

zvministri  i METE  

Plotesimi stafit Sekretariatit ALBEITI dhe rritja e 

nivelit dhe punes per procedurat EITI  

 

1c. Njohja e angazhimit 

te Qeverise, e cila  merr 

persiper te punoje me te 

gjithe grupet e interesit   

( si shoqeria civile, 

kompanite, etj)  per EITI  

1. Kontakti dhe koordinimi me shoqerine 

civile dhe kompanite e tjera per  

pregatitjen e raportit pare EITI; 

2. Funksionimi i grupit nderinstitucional te 

punes(Grupi Punes) me te drejten e 

pjesemarrjes dhe te anetareve te tjere te 

jashtem   gjithashtu demonstron 

angazhimin e qeverise dhe shqyrton 

punen e procesin EITI  ne vazhdimesi. 

3. Zgjerimi i pjesemarrjes se Grupeve te 

Interesit ne GP duke vendosur  min. 50 % 

pjesemarrjen e tyre ne GP.   

 

4. Permiresimi rregullores GP 

5. Pjesemarrja e grupeve te interesit qe do te 

jene pjesemarres ne veprimet e GP per 

ALBEITI ( pranimi, pjesemarrja  dhe 

bashkëpunimi nga ana e tyre)  ne fazen e 

vlerësimit te gjendjes ne Shqiperi per 

Muaji Janar  –  Mars 2011 

 

Grupet e Interesit me te 

rendesishme per pjesemarrje ne GP 

te EITI do te ftohen ne mbledhjet e 

GP te EITI. 

Grupet e Interesit do te informohen  

ne vazhdimesi 

 

Muaji Mars  - Maj 2011 

Leter dhe ftese per zgjerimin e 

pjesemarrjes se Grupeve te Interesit 

ne GP   

Gusht – Shtator 2011 

  

Kryetari i GP 

Sekretariati i 

ALBEITI per 

nje zgjerim sa 

me te madh te 

GPj 

jo/aplikueshme 

 

Pjesemarrja dhe angazhimi i Grupeve te Interesit 

qe do te jene pjesemarres ne veprimet e GP dhe te 

Sekretariatit ALBEITI si pjese e punes per raportin 

e vlerësimit te gjendjes dhe punes konkrete   per tu 

paraqitur ne Bordin Qendror te EITI ne Oslo, 

Norvegji . 
 

Zgjerimi Grupit te Interesit ne GP.     

Permiresimi rregullores GP per caktimin e 

perfaqesuesve jo qeveritare dhe per njoftimet ne 

ndryshimet e perfaqesuesve te GP 

Pranimi dhe angazhimi,  pjesemarrja dhe 

bashkepunimi i vazhdueshem  me Grupet e 

Interesit per objektivat, qellimin dhe punen 



2 

 

raportin e EITI dhe ne vijim .  konkrete ne drejtim te proceseve EITI.    

  

1d. Njohja e GP te EITI- 

dhe grupet e interesit 

pjesemarres ne GP me 

punen e bere per 

përgatitjet tenderuese te 

konsulentëve te huaj per 

raportin auditues dhe ate 

vlerësues per EITI 

 

 

 

 

 

 

Përgatitja dhe miratimi  ToR , procedurave 

per caktimin e konsuleneteve te vleresimit 

ALBEITI ne GP (si agjensi qeveritare, 

kompani te naftes, kompani minerare, 

shoqeria civile, etj) 

Paraqitja, diskutimi dhe miratimi i draft 

raporteve nga administratori dhe vleresuesi i  

pavarur EITI  

Raportimi,  diskutimi i punes se bere per 

realizimin e afateve konkrete per  raportet e 

veçanta  te kerkuara per pjesemarrjen e  

Shqiperise ne EITI 

Mbledhja e pare e  GP te ALBEITI 

me anetaret dhe te ftuarit do te 

mbahet ne  04 Janar 2011;  

 

Janar – Maj 2011  

Janar – Maj 2012  per  raportin EITI 

2010 dhe    ne vijim  2013 

 

Mbledhjet e GP do te jene cdo muaj 

dhe ne menyre te vazhdueshme 

gjate gjithe periudhes se vleresimit 

per te shqyrtuar  punen  konkrete te 

konsulentëve dhe Sekretariatit 

 

GP ALBEITI  

dhe   

Sekretariati  

ALBEITI  

jo/aplikueshme 

 

Diskutimi dhe miratimi i TOR, afatet dhe 

procedura tenderuese e konsulenteve, draft 

raporteve dhe raporteve perfundimtare per 

anetaresimin dhe pjesemarrjen  ne EITI nga GP ne 

cilesine dhe afatet perkatese.   

Realizimi i Raportit EITI 2010 do te behet brenda 

periudhes Maj 2012. 

Takimet e rregullta mujore te GP do te diskutojne 

dhe do te drejtojne ne zbatimin e detyrimeve te 

perfshirjes  se Shqiperise ne  EITI  

 
 

Aktiviteti Veprimet qe do ndermerren Afatet kohore 
Kush 

pergjigjet 
Kosto e vleresuar & 

Burimet Financiare 
Nderhyrjet/Rezultatet e pritshme 

OBJEKTIVI I DYTE: HARTIMI , ZHVILLIMI DHE PUBLIKIMI I PLANIT TE PUNES PER EITI  

2a. Hartimi, Zhvillimi 

dhe Publikimi i Planit 

te Punes se ALBEITI 

dhe afatet e zbatimit 

te tij  

Hartimi dhe Zhvillimi i nje Plani Pune i 
vlefshem per tu publikuar i cili 
percakton vijat kryesore te punes ne 
kuader te  ALBEITI per zbatimin e 
detyrimeve qe rrjedhin nga procesi dhe 
aplikimi i EITI (si fillim permes nje 
raporti vleresues qe do te gjykohet nga 

Bordi i EITI ).  
Plani i Punes eshte dinamik dhe  do te 
perditesohet sa here qe do te jete e 
nevojshme.  
Plani i punes do te permiresohet ne baze 
te rekomandimeve te Sekretariatit 
Qendror EITI per Shqiperine pas 
mbledhjes se Bordit EITI ne 25-26 

Tetor 2011.  
 
Do te behet nje konference shtypi per te 
publikuar kete plan pune te ALBEITI ne  
Shkurt 2011  dhe per 2011 – 2013 ne m. 
Qershor 2011.  
 

Publikimi i Planit te Punes 
2011 per ALBEITI brenda 
Janar 2011.  
Publikimi i Planit te Punes 
2011-2013 per ALBEITI 
brenda Qershor 2011.  
 

Brenda 25 Janar 2012 do te 
behet permiresimi i planit te 
punes 2011-2013 
 
Publikimi i planit te 
permiresuar 2011 – 2013, duke 
mirepritur te gjitha komentet 
dhe rekomandimet e bera, te 

cilat do jene ne menyre te 
vazhdueshme sipas periudhave 
te zbatimit. 

GP  ALBEITI 
dhe 
Sekretariati  
ALBEITI 

Buxheti shtetit  dhe projekti 

Bankes Boterore.  
Kostot kryesore perbehen 

nga koha dhe perpjekjet e 
GP  dhe Sekretariatit te 
ALBEITI  

 

Nje Plan Pune per Sekretariatin e ALBEITI i 
publikuar mbi bazen e te cilit raportohet, 
analizohet dhe perditesohet puna e kryer ne 
perputhje me zbatimin e procedurave EITI 
dhe afatet perkatese. 
 
Plani Punes 2011 – 2013 do te permiresohet 

duke perfshire rekomandimet e dhena dhe 
rezultatet e arritura cdo fillim viti 2011 dhe 
2012.   
Plani i punes i permiresuar do te publikohet 
brenda dates 25.01.2012  
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2b. Identifikimi i 

burimeve te 

qendrueshme te 

financimit per 

zbatimin e  EITI 

Sigurimi nga buxheti shtetit dhe/ose 
fondi i donatoreve vendas dhe te huaj te 

EITI si dhe duke kerkuar burime te tjera 
financimi per te mbeshtetur zbatimin e 
EITI. 
Pergatitja e buxhetit ku kerkohet dhe 
argumentimi. 
Pergatitja dhe aplikime per  projekte, 
marreveshje etj. me qellim marrje 
grantesh, fondesh te ndryshme prej 

donatoreve vendas dhe te huaj. 

Janar 2011 
Rishikim Shtator 2011 

 
Paraqitje p/buxheti v.2012, 
2013 
Paraqitje projektesh dhe 
aplikimesh brenda afateve 
kryesisht ne 6 mujorin e I te 
v.2011-2013.  

 

GP  ALBEITI  
dhe  

Sekretariati  
ALBEITI  

 

Buxheti shtetit dhe 
donatore vendas dhe te 

huaj 
Garantimi fondit prej 6 
milion Lek/vit per 
aktivitetet e EITI me 
financim nga buxheti i 
shtetit 
2011 -2013. 
Projekti per mbeshtetjen 

EITI ne Shqiperi me BB, 
duke siguruar financim 
275 mije $ nga BB per 
v.2011. 

Mbeshtetje shtese fondi 
110 mije $ ne vitin 2012 
nga Banka Boterore  
Kontakte dhe aplikime 

per mbeshtetje  deri ne 
91.000 usd  per vitin 
2011 nga donatoret 
vendas.  
Aplikime dhe kontakte 
ne kete drejtim do te kete 
edhe ne vitin 2012 dhe 
2013  
Kostot kryesore perbehen 

nga koha dhe perpjekjet e 
GP dhe Sekretariatit te 
ALBEITI 

 

Te ardhura te qendrueshme per mbeshtetjen e 
zbatimit te EITI 

 
Mbeshtetja e ALBEITI nga buxheti shtetit 
dhe donatore te tjere. 
Aplikimi dhe dorezimi i propozimeve prane 
donatoreve te ndryshem per fonde 
mbeshtetes te ALBEITI 

2c. Percaktimi i 

Statutit dhe detyrave 

te Sekretariatit te 

EITI  

Permiresimi i kuadrit ligjor.  
Pranimi i Statutit, procedurave dhe 
rregullores se GP 

Pranimi i Statutit,  Termave te 
References ( TOR ), rregullores  per 
stafin e sekretariatit dhe stafit te 
punesuar/angazhuar per realizimin e 
detyrave te lena nga GP dhe ne 
mbeshtetje te punes se tij. 
Permiresime ne TOR per GP bazuar ne 
rregullat e reja te publikuara EITI 2011 

Brenda Qershor 2011 
 
 

Brenda Shkurt 2011 
Rishikim dhe permiresim ne 
vazhdimesi  
 
Brenda Shtator 2011 miratimi 
rregullores MSG duke u 
pershtatur me rregullat EITI 
2011 te publikuara  

Pika e 
rekrutimit te 
stafit te jete 

Sekretariati  
ALBEITI 
prane 
Ministrise se 
Ekonomise , 
Tregetise dhe 
Energjitikes 
dhe rekrutimi 

nga GP te 
ALBEITI 

jo/aplikueshme 

 
60 miljon lek  Ne vitin 

2011 – Buxheti i Shtetit 
 
60 miljon lek  Ne vitin 
2012 – Buxheti i Shtetit 

Puna me nivel te larte dhe realizimi afateve 
percaktuara. 
Kordinimi punes Sekretariatit  per mbeshtetje 

te detyrave e programit punes se GP te 
ALBEITI dhe detyrimeve ndaj EITI Qendror 
 
Perputhshmeri te rregullave dhe procedurave 
perkatese te ALBEITI me permiresimet dhe 
ndryshimet qe behen ne rregullat EITI 2011. 
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Aktiviteti Veprimet qe do ndermerren Afatet kohore 
Kush 

pergjigjet 

Kosto e vleresuar & 

Burimet Financiare 
Nderhyrjet/Rezultatet e pritshme 

OBJEKTIVI I TRETE: HEQJA E BARRIERAVE PER REALIZIMIN E DETYRIMEVE NE KUADER TE EITI/NDERTIMI I KAPACITETEVE DHE ARRITJEVE 

3a.Rishikimi i bazes 

legale per te 

evidentuar pengesat e 

mundeshme  per 

zbatimin e EITI 

 

 

 

 

3b. Grupi Punes (MSG ) 

do te tregoje se ka nje 

percaktim te detajuar, 

te qarte dhe te plote “ te 

pagesave dhe te 

ardhurave materiale ” 

per tu deklaruar si 

pagesa te bera nga 

kompanite e vogla dhe 

te pagesave qe 

kompanite u bejne 

qeverive vendore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rishikimi i legjislacionit per te 
indetifikuar pengesat e mundeshme ne 
zbatimin e detyrimeve te EITI.  

Percaktimi i procedurave per 
perputhshmerin e bazes ligjore me 
kerkesat e EITI. 
 
 

 

Permiresim ligjor per raportimin e te dhenave 

nga kompanite private dhe shteterore.  
 

MSG do te diskutoje dhe analizoje duke 

marre vendim se cilat pagesa dhe te ardhurat 

qe duhen përfshire ne template. 

MSG te diskutoje dhe te bjere dakort për: 

i)Pagesat dhe te ardhurat qe do te raportohen 

ii)Kompanitë qe do te raportojnë 

iii)Entet qeveritare qe do te raportojnë 

iv)Periudha për te cilen duhet te raportojnë 

v)Detajimin ose përmbledhjen e te dhënave 

ne raportin EITI 

 

MSG do te diskutoje dhe te bjere dakort qe te 

ardhurat dhe pagesat e mëposhtme qe duhet 

te përfshihen ne raport janë: 

1.Pagese dhe te ardhurat mbi prodhimin 

(detyrimet te kompanive private. (jo 

shtetërore). 

2.Pagese dhe te ardhurat mbi prodhimin te 

kompanive shtetërore. 

3.Detyrimet (taksat) mbi fitimin  

4.Royalties (renta minerare) 

5.Pjese nga ndarja e prodhimit (dividentet) 

6.Detyrimet për dhënien e lejes se 

shfrytëzimit, për prodhim zbulim 

7.Detyrimet për koncesionin (nëse ka) 

8.Detyrime te tjera për te cilat bie dakort 

MSG 

Per detyrimet nga 1-8 do te analizohen nga 

MSG vetëm nëse ato nuk ndikojnë ne 

raportin final te EITI. MSG do te marre ne 

konsiderate edhe detyrimet mbi zbulimin 

nëse ato ndikojnë ne raportin final e EITI. 

Mars - Korrik 2011 
 
 

 
Mars 2011 
 
 
 
 
Vazhdimisht  
 

 
Mars 2011 
Dhjetor 2011 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GP ALBEITI  
 
Sekretariati   

ALBEITI  

 

jo/ te aplikueshme  

(GP i ALBEITI dhe  

Sekretariati i  ALBEITI) 

 

Permiresim te bazes 
ligjore/regullatore/kontraktuale e lire nga 
pengesat per zbatimin e EITI 

 
Aplikimi i nje memorandum mirekuptimi me 
kompanite e naftes, gazit per zbatimin e 
procedurave EITI deri ne permiresimet 
ligjore  
 
Hartimi dhe miratimi i MOU me kompanite 

hidrokarbure per raportin EITI 

 

Gjate arritjes se  marrëveshjes për pagesat dhe te 

ardhurat , MSG do te shprehet qarte nëse pagesa 

rajonale ose lokale do te konsiderohen  materiale 

(te rëndësishme) ose jo dhe nëse ato do te 

përfshihen ne raportin final te rikoncilimit. 

 

MSG do te diskutoje dhe përcaktoje nqse ne liste-

pagesen do te përfshihen pagesat qe bëhen ne 

pushtetin vendor.  Megjithese  pagesat ne pushtetin 

vendor nuk konsiderohen si materiale (janë rreth 

2% te pagesave totale qe bëhen për vitin 2010) ato 

do te përfshihen ne liste-pagesën për tu deklaruar 

nga kompanitë private.  

Ne liste-pagesën do te përfshihen edhe 

institucionet shtetërore ku bëhen pagesat. 

Për te siguruar përfshirjen e plote dhe identifikimin 

e flukseve te avantazheve te rëndësishme qe mund 

te mungojnë, kompanitë do te ftohen te deklarojnë, 

mbi baza vullnetare, çdo pagese qe i është bere 

shtetit ose subjekteve te tij, te cilën ato do ta 

konsideronin si te rëndësishme. 

Kompanitë qe do te rikoncilohen renditen sipas 

pagesave qe do te bëhen ne shtet dhe jo vetëm ne 

baze te prodhimit apo rendesise se mineralit. 

Nqs mbi dysheme (threshold) rezultojnë shume 
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3c. Grupi Punes do te 

tregoje qe te gjitha 

njesite qe bejne ose 

marrin pagesa materiale 

( pra, kompanite ose 

institucionet shteterore 

si doganat, tatimet etj. ) 

marrin pjese ne 

procesin e raportimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3d. Grupi Punes do te 

pasqyroje veprime 

MSG do te analizoje mbi te gjitha detyrimet, 

ne nivel qendror e lokal si dhe rendësine e 

tyre. 

 

MSG do te ndërmarre hapat e mëposhtëm: 

-Te miratoje listën e pagese dhe te ardhurave 

te realizuara nga kompanitë private te naftës 

qe do te rikoncilohen për vitin 2010, 2011 

-Te miratoje pagesat dhe te ardhurat për 

kompaninë shtetërore Albpetrol qe do te 

rikoncilohet ne vitin 2010, 2011. 

-Te miratoje listën e pagesave dhe te  

ardhurave te bëra nga kompanitë minerare ne 

vitin 2010, 2011 

 

 

Do te nderhyhet per plotesime dhe 

rregullimet e  mëposhtme: 

1.Rregullime ligjore qe te detyrojnë 

kompanitë te raportojnë sipas kritereve te 

EITI dhe te templateve te miratuara. 

2.Rregullime udhëzuesish, procedurash, 

vendimesh dhe akte nënligjore qe kompanitë 

raportojnë sipas kritereve te EITI dhe te 

templateve te miratuara. 

3.Te beje marrëveshje, memorandume 

mirëkuptimi qe kompanitë te raportojnë sipas 

kritereve te EITI dhe te templateve te 

miratuara. 

4.Atje ku kompanitë nuk raportojnë , qeveria 

ndermerr hapa për te siguruar raportimin 

brenda një date  te caktuar. 

Institucionet shteterore ( tatimet, doganat, 

MF  etj. ) ndihmojne, mbeshtesin MSG dhe 

marrin pjese ne procesin e raportimit.  

 

MSG, do inkurajoje  (atje ku është e mundur 

ligjërisht dhe teknikisht) marrjen ne 

konsiderate pagesa –te ardhura  me  baze te 

dhënat kompjuterike online te kompanive dhe 

institucioneve ku bëhen pagesat, qe ti përdore 

për raporte te përkohshme dhe ti beje ato 

vazhdimisht publike (psh. 3-6-9 mujore). 
 

 

 

 

MSG do te ndërmarre hapa qe te sigurojnë se 

te dhënat e raportuara nga kompanitë te 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vazhdimisht  
 

 
Mars 2011 
Dhjetor 2011 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vazhdimisht  
 

apo pak kompani, MSG vendos lëvizjen e 

dyshemesë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plotësimi  dhe rregullimi bazes  ligjore per 

kompanitë dhe entet shtetërore te përfshira ne 

raportin do detyroje te raportojnë sipas templateve 

te miratuara nga MSG. 

 

MSG ka miratuar një marrëveshje mirëkuptimi 

(MOU ) ndërmjet kompanive hidrokarbure dhe 

sekretariatit  ALBEITI  për raportimin e pagesave. 

 

 

Informacioni kompjuterik mund te përdoret nga 

rikonciluesit gjate raporteve te EITI. 

Hartim dhe funksionimi i nje data base te vecante 

prane Sekretariatit ALBEITI per te dhenat e 

grumbulluara dhe te rakorduara per kompanite e 

industrise nxjerrese  

 

VKM Nr. 233 Dt 23.03.2011 “Për miratimin e 

formës se Raporteve , te mënyrës se botimit te te 

dhënave për pagesat e taksave vendore dhe 

kombëtare ne sektorin minerar te Republikës se 

Shqipërisë, si dhe te nivelit te konfidencialitetit ne 

kuadër te Nismës për Transparence ne Industrinë  

Nxjerrëse” 

Sipas kësaj VKM, kompanitë private, shtetërore, 

institucionet ku bëhen pagesat janë te detyruara te 

raportojnë me ligj.  

 

 

Kompanitë industrise nxjerrese te sigurojnë 

zbatimin e standardeve nderkombetare te auditimit. 
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konkrete qe te siguroje 

se deklarimet e 

kompanive dhe te 

Qeverise tek rakorduesi 

jane te bazuara ne 

llogari te audituara 

sipas standarteve 

nderkombetare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e. Grupi Punes ne 

perputhje me 

percaktimin e 

“materialitetit ”, do te 

siguroje dhe te tregoje 

veprimet konkrete qe te 

gjitha pagesat per tu 

deklaruar te naftes, 

gazit dhe mineraleve qe 

kompanite i kane kryer 

Qeverise, jane 

deklaruar te rakorduesi 

dhe jane perfshire ne 

Raportin EITI. 

 

 
3f. Grupi Punes ne 

perputhje me 

percaktimin e 

“materialitetit ”, do te 

siguroje dhe te tregoje 

veprimet konkrete qe te 

gjitha te ardhurat per tu 

deklaruar te naftes, 

gazit dhe mineraleve qe 

Qeveria ka marre  nga 

kompanite, jane 

deklaruar te rakorduesi 

dhe jane perfshire ne 

Raportin EITI. 

 

auditohen sipas standardeve ndërkombëtare 

duke synuar te te përfshihen sa me poshtë: 

1.Permiresime dhe miratime ne 

legjislacionin, i cili lejon auditin ne te gjitha 

kompanite e industrise nxjerrese sipas 

standardeve ndërkombëtare 

2.MSG te propozoje me qellim qe te 

amendohen standardet ekzistuese te auditit 

për tu siguruar qe ato te jene te standardeve 

ndërkombëtare dhe te kërkohet ne vijim te 

gjitha kompanive qe te operojnë ne këto 

standarde. 

3.MSG propozon dhe Qeveria te vlerersoje 

paraqitjen e MOU (memorandum 

mirëkuptimi)  me kompanitë hidrokarbure 

për te deklaruar  raportimet sipas standardeve 

ndërkombëtare. 

 

 

Do te behen studime dhe analiza mbi te 

dhenat e pagesave te realizuara sipas viteve 

dhe kompanive per tu pasqyruar dhe ndjekur 

ne periudha 3 mujore dhe vjetore. 

   

Do te monitorohet procesi qe te sigurohemi  

se te gjitha kompanitë qe bejne dhe 

deklarojnë pagesa materiale kane marre pjese 

ne procesin e raportimit dhe se jane perfshire 

ne Raportin EITI. 

 

 

 

 

 

 

Do te behen studime dhe analiza mbi te 

dhenat e te ardhurave te realizuara sipas 

viteve dhe kompanive per tu pasqyruar dhe 

ndjekur ne periudha 3 mujore dhe vjetore. 

 

Do te monitorohet procesi qe te sigurohemi  

se te gjitha te ardhurat e kompanive te marra 

nga Qeveria jane deklaruar dhe jane perfshire 

ne procesin e raportimit dhe ne Raportin EITI 

 

 

 

 
Mars 2011 

Dhjetor 2011 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vazhdimisht  

Mars 2011 
Dhjetor 2011 
 
Mars 2012 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vazhdimisht  
Mars 2011 
Dhjetor 2011 
 

 
Mars 2012 
 
 

Kompanitë vullnetarisht pranojne te deklarojnë 

auditin e kryer sipas standardeve ndërkombëtare. 

Atje ku raportimet për rikoncilim nuk bazohen ne 

standarde ndërkombëtare,  do te biet dakort me 

kompanitë për një plan me  afat te përcaktuar për 

arritjen e këtyre standardeve. 

Atje ku raportimet për rikoncilim nuk bazohen ne 

standarde ndërkombëtare, MSG bën marrëveshje 

me kompanitë qe këto standarde te arrihen ne një 

kohe te caktuar. 

Zbatimi i Urdherave te METE Nr. 307 – 312,date 

13.04.2011 per deklarimet nga kompanite e 

industrise nxjerrese. 

MSG do dorëzoje letër konfirmimi qe permban 

qëndrimet e nevojshme se raportimet e qeverise 

janë te besueshme dhe perfaqesojne pagesa dhe te  

ardhurat ne industrinë nxjerrëse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesi i deklarimit te mbështetet sa me shume qe 

te jete e mundur ne procedurat me standardet 

ndërkombëtare dhe ne institucionet ekzistuese. 

 

Kompanitë bëjnë transparente te gjitha pagesat ne 

përputhje me templatet e miratuara. 

 

Zbatim masash disiplinore per deklarimin e 

rregullt te te dhenave  dhe ne kohen e duhur.  
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3b. Ndertimi i 

kapaciteteve/trajnimi 

i punonjesve te 

qeverise per EITI dhe 

problemet ne sektorin 

industrise nxjerrëse  

Trajnime per punonjesit e shtetit,  
Trajnime per anetaret e GP,  

 
Workshop dhe seminare per GP dhe 
punonjesit publike, institucioneve etj. qe 
lidhen me aktivtetet e EITI 
Study tour per eksperience ne vende te 
tjera. 
 
Workshop vetevleresimi  

 
Aktivitete, trajnime, seminare, takime 
me perfaqesuesit e pushtetit qendror dhe 
se pari atij vendor ne zonat e industrise 
nxjerrese ne Burrel, Mat, Patos, Fier, 
Prrenjas, Vlore etj. me qellim rritjen e 
pjesemarrjes dhe te ndergjegjesimit per 
zbatim efikas dhe te karakterit shume 

veprimtaresh ne procesin EITI 
 

Gjate vitet  2011 duke filluar 
nga Marsi 2011 

Sipas detajimit te programit 
punes gjate v. 2012, 2013 
 
 
 
 
 
Maj 2012  

 
Trajnime dhe seminare ne : 

- Fier, Patos  
Tetor   2011, 
Mars, Qershor  2012 

- Bulqize  Nentor2011, 
Prill, Korrik 2012 

- Selenice Shkurt, 

Shtator 2012,  
- Prrenjas- Librazhd 

Mars, Korrik, Tetor  
2012 

- Pogradec – Korce 
Mars, Shtator 2012  

- Tirane  Mars, Korrik, 
Shtator 2011 

- Tirane  Mars. Korrik, 

Shtator 2012   
  

GP ALBEITI 
dhe 

Sekretariati   
ALBEITI,  

 

26. 000 usd ne vitin 2011 – 

Projekti me BB  

 

Buxheti, donatoret           

Viti 2012 – 2013  

( Agjenci  Zbatuese dhe 
Konsulente per trajnime, 
workshop dhe study tour)  

Kuptim dhe zbatim me te mire te EITI dhe 
problemeve qe lidhen me te si dhe per 

maredhenjet midis sektoreve te industrise 
nxjerrese dhe qeverise.  
Bashkepunime me shoqerine civile,grupet e 
interesit per zhvillimin rajonal, komunitetin e 
tj. 
Rritje pjesemarrje ne procvesin EITI 
Rritje ndergjegjesimi per zbatim sa me efikas 
te procesit EITI 

Zbatim te karakterit shume veprimtaresh ne 
procesin EITI 
Aftesim per zbatim te detyrimeve te EITI 
baze rregullave te miratuara dhe te 
publikuara. 

3c. Ndertimi i 

kapaciteteve/trajnimi 

i shoqerise civile ( 

perfshire dhe 

median) per EITI dhe 

problemet ne sektorin 

industrise nxjerrese  

Trajnime per shoqerine civile ne 
pergjithesi, Informim dhe diskutime me 
shoqerine civile ne lidhje me EITI  
 
Trajnime per shoqerine civile , anetare 

te GP, 
 
Workshop dhe seminare/seksione 
trainimi e informimi per probleme 
specifike per grupe te ndyshme sipas 
interesave,  
 
Workshop vetevleresimi 

 
Aktivitete, trajnime, seminare, takime 
me perfaqesuesit e shoqerise civile ne 

Prill – Dhjetor  2011 
Sipas detajimit te programit 
punes gjate v. 2012, 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Maj 2012  

 
Trajnime dhe seminare ne : 

- Fier, Patos  

Shoqeria 
civile dhe 
media 
GP  ALBEITI 
dhe 

Sekretariati   
ALBEITI,  

 

15.000 usd ne vitin 2011 – 

Projekti me BB   

 

Buxheti, donatoret Viti 2012 

– 2013  

( Agjenci  Zbatuese dhe  
Konsulente per trajnime, 
workshop dhe study tour) 

Kuptim dhe zbatim me te mire te EITI dhe 
problemeve qe lidhen me te si dhe per 
maredhenjet midis sektoreve te industrise 
nxjerrese dhe qeverise ne Shqiperi te 
vleresuara nga ana e shoqerise civile. 

 
Bashkepunime me shoqerine civile per 
zhvillimin rajonal, komunitetin e tj. 
Sugjerime/rekomandime dhe mbeshtetje e 
shoqerise civile nepermjet nje kuptimi me te 
mire nga ana e saj te problemeve te industrise 
nxjerrese. 
 

Rritje pjesemarrje ne procvesin EITI 
Rritje ndergjegjesimi per zbatim sa me efikas 
te procesit EITI 
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qender dhe ne zonat e industrise 
nxjerrese ne Burrel, Mat, Patos, Fier, 

Prrenjas, Vlore etj. me qellim rritjen e 
pjesemarrjes dhe te ndergjegjesimit per 
zbatim efikas dhe te karakterit shume 
veprimtaresh ne procesin EITI 
 
 
 

Tetor   2011, 
Mars, Qershor  2012 

- Bulqize  Nentor2011, 
Prill, Korrik 2012 

- Selenice Shkurt, 
Shtator 2012,  

- Prrenjas- Librazhd 
Mars, Korrik, Tetor  
2012 

- Pogradec – Korce 

Mars, Shtator 2012  
- Tirane  Mars, Korrik, 

Shtator 2011 
- Tirane  Mars. Korrik, 

Shtator 2012   
 

Zbatim te karakterit shume veprimtaresh ne 
procesin EITI 

Aftesim per zbatim te detyrimeve te EITI 
baze rregullave te miratuara dhe te 
publikuara. 

3d. Ndertimi i 

kapaciteteve/trajnimi 

i grupeve te interesit, 

(industrise) per EITI 

dhe problemet ne 

sektorin industrise 

nxjerrëse   

Trajnime per grupet e interesit ne 
pergjithesi, Informim dhe diskutime me 

keto grupe te sektorit minerar dhe 
hidrokarbur ne lidhje me EITI  
Trajnime per grupet e interesit, anetare 
te GP, 
Workshop dhe seminare/seksione 
trainimi e informimi per probleme 
specifike per grupe te ndyshme sipas 
interesave,  

 
Workshop vetevleresimi 
 
Aktivitete, trajnime, seminare, takime 
me perfaqesuesit e grupeve te interesit 
ne qender dhe ne zonat e industrise 
nxjerrese ne Burrel, Mat, Patos, Fier, 
Prrenjas, Vlore etj. me qellim rritjen e 

pjesemarrjes dhe te ndergjegjesimit per 
zbatim efikas dhe te karakterit shume 
veprimtaresh ne procesin EITI. 
Ftese te hapur per pjesemarrje  
 
 

 

Prill – Dhjetor 2011 
Sipas detajimit te programit 

punes gjate v. 2012, 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maj 2012  
 
Trajnime dhe seminare ne : 

- Fier, Patos  
Tetor   2011, 
Mars, Qershor  2012 

- Bulqize  Nentor2011, 

Prill, Korrik 2012 
- Selenice Shkurt, 

Shtator 2012,  
- Prrenjas- Librazhd 

Mars, Korrik, Tetor  
2012 

- Pogradec – Korce 
Mars, Shtator 2012  

- Tirane  Mars, Korrik, 
Shtator 2011 

- Tirane  Mars. Korrik, 

Pjesemarrsit 
ne GP 

ALBEITI nga 
grupet e 
interesit 
(industria 
nxjerrëse) 
Sekretariati   
ALBEITI , 
GP ALBEITI  

 

10. 000 usd  ne vitin 2011 - 

Projekti me BB   

 

Buxheti, donatoret           

Viti 2012 – 2013  

( Agjenci  Zbatuese  dhe 
Konsulente per trajnime, 
workshop dhe study tour) 
 

Kuptim dhe zbatim me te mire te EITI dhe 
problemeve qe lidhen me te si dhe per 

maredhenjet midis sektoreve te industrise 
nxjerrese dhe qeverise ne Shqiperi te 
vleresuara nga ana e grupeve te interesit. 
Bashkepunime me grupet e interesit per 
zhvillimin rajonal, komunitetin e tj. 
Sugjerime/rekomandime dhe mbeshtetje e 
grupeve te interesit nepermjet nje kuptimi me 
te mire nga ana e saj te problemeve te 

industrise nxjerrese. 
 
 
Rritje pjesemarrje ne procvesin EITI 
Rritje ndergjegjesimi per zbatim sa me efikas 
te procesit EITI 
Zbatim te karakterit shume veprimtaresh ne 
procesin EITI 

Aftesim per zbatim te detyrimeve te EITI 
baze rregullave te miratuara dhe te 
publikuara. 
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Shtator 2012   
 

3e. Arritjet nga 

aktivitetet e 

informimit 

Startegjia paraprake e komunikimit dhe 
informimit 2011 
Strategjia e komunikimit dhe informimit 
2011-2013 
Seminare, biseda ne TV dhe radio, 
emisione bashkebisedimi, artikuj shtypi, 
gazeta, website, listave te adresave, e-

mail, etj. 
 
Prodhim broshurash informimi, artikuj, 
etj. 
Artikuj ne media, TV  
 
Botim flete palosje  
Botim news letter  
 

 
Krijimi i Klubit te gazetareve ALBEITI 
 

Janar 2011 
 
Qershor  2011  
 
Prill – Dhjetor 2011 
Sipas detajimit te programit 
punes gjate v. 2012, 2013 

Ne vazhdimesi 
 
 
 
Ne vazhdimesi  
Cdo muaj 
Tetor 2011, Maj 2012 
Cdo 3 mujor 2012 - 2013 
 

 
Korrik 2011 

GP ALBEITI  
 
Sekretariati  
ALBEITI 
 
Specialiste te 
angazhuar 

10.000 usd ne vitin 2011 – 

Projekti me BB 

23. 000 usd  ne vitin  2011 – 

Projekti me BB   

 

Buxheti, donatoret            

Viti 2012 –  2013  

 ( Agjenci  Zbatuese dhe 
Konsulente per 
publicitete,TV, Radio, 
botime, workshop etj.  ) 
 

Informim i vazhdueshem dhe ne forma te 
shumellojshme per sektorin minerar dhe 
hidrokarbur ne Shqiperi ne permasa me te 
medha , me te sakta e te besueshme dhe te 
lexueshme nga nje publik i gjere.  
 
Rritja e mundesive te informimit te nje 

publiku te gjere, shoqerise civile, komunitetit 
etj. dhe nxitje e interesit te tyre per problemet 
ne industrine nxjerrese, zhvillimin rajonal, 
komunitetin e zonave, etj. 

3f. Ndertimi i 

kapaciteteve dhe 

monitorimi i 

qendrueshem i te 

ardhurave (MQA) 

Permiresimi ligjor per raportimin e te 
dhenave.  
Percaktimi i procedurave dhe afateve te 
grumbullimit te te dhenave per vleresim  

Bazuar ne planet e prodhimit te cdo viti, 
GP dhe Sekretariati ALBEITI mund te 
vendosin cdo vit per cfare te dhenash 
duhet te shtohen ne menyre qe te kete 
nje paraqitje me te detajuar te pasqyrave 
raportuese per te realizuar nje 
monitorimin te qendrueshem te te 
ardhurave te realizuara nga gjithe 

kompanite. 
Workshop vetevleresimi 

Mars 2011 
Prill – Dhjetor 2011 
Sipas detajimit te programit 
punes gjate v. 2012, 2013 

Ne vazhdimesi 

GP ALBEITI 
  
Sekretariati  
ALBEITI 

5.500 usd ne vitin 2011 – 

Projekti me BB      

 

Buxheti, donatoret            

Viti 2012 – 2013  

 

Rritje te kapacitetit tek grupet e interesit dhe 
realizon nje monitorim te qendrueshem te te 
ardhurave per te gjithe qeverine dhe grupet e 
interesit. 

 
 
 
 

Aktiviteti Veprimet qe do ndermerren Afatet kohore 
Kush 

pergjigjet 

Kosto e vleresuar & 

Burimet Financiare 
Nderhyrjet/Rezultatet e pritshme 

OBJEKTIVI I KATERT: KOMPLETIMI DHE SHPERNDARJA E RAPORTIT TE EITI 

4a. Hartimi i formave GP i ALBEITI baze diskutimeve  ka Mars 2011 METE 2.500 usd ne vitin 2011 – Format e raportimit sipas standarteve qe 
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te raportimit per 

raportin e  EITI  

rene dakort ne lidhje me formen e 
raportimit te rezultatetve ne raportin  e 

ALBEITI duke siguruar qe ky raportim 
te jete i thjeshte , i kuptueshëm, i 
krahasueshëm me formën e raporteve qe 
perdoren per EITI dhe te permbaje te 
gjitha te dhenat e nevojshme.  
Grupi i Punes (GP) vlereson dhe 
percakton te dhenat qe do te mblidhen, 
menyren e raportimit te tyre nga ana e 

kompanive dhe qeverise dhe te 
garantoje marrjen e ketyre 
informacioneve. (Te dhenat qe merren 
nga qeveria dhe kompanite duhet te jene 
te bazuara nga auditimi i aktivitetit 
financiar sipas standarteve 
nderkombetare) 

 
GP  ALBEITI  

 
Sekretariati  
ALBEITI  

Projekti me BB 

 

Buxheti, donatoret           

Viti 2012 – 2013      

 
Kosto kryesore nga puna 
dhe perpjekjet e GP te 
ALBEITI  dhe 
Sekretariati  ALBEITI 
 

perdoren nga raportet per EITI. 
 

Mbeshtetje me akte ligjore per kompanite 
minerare dhe per kompanite hidrokarbure 
fillimisht baze marrreveshjes mirekuptimit. 
 
Zbatime te rekomandimeve te konsulentëve 
te EITI, BB 

4b. Percaktimi dhe 

renia dakort per 

nivelet e 

konfidencialitetit 

GP i ALBEITI do te diskutoje dhe te 

bjere dakort për nivelin e 
konfidencialitetit qe do te perdoret ne 
raportet per EITI duke ruajtur 
informacionet qe lidhen dhe ndikojne 
me aktivitetin tregetar te kompanive por 
duke vene ne balance dhe te drejten e 
informimit te publikut ne lidhje me 
aktivitetin e industrise nxjerrese si persa 

i perket pagesave te kompanive dhe 
atyre te perfituara nga shteti. 
Trajtim te rekomandimeve dhe 
eksperiences se perfituar nga raporti 
pare EITI   

Mars – Prill 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tetor – Nentor 2011 
 
 

METE 

 
GP  ALBEITI 
  
Sekretariati  
ALBEITI  

Kosto kryesore nga puna 

dhe perpjekjet e GP te 
ALBEITI dhe 
Sekretariati  ALBEITI 
 

Percaktimi i niveleve te  konfidencialitetit   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mbeshtetje per pregatitjen e raportit EITI 
2010 

4c. Percaktimi i 

procedurave dhe 

afateve kohore per 

rekrutimin e 

konsultuesve qe do te 

pregatisin Raportin 

Vjetor dhe ate 

perfundimtar te EITI  

sipas kerkesave dhe 

formave te raportimit 

te EITI per 

industrine nxjerrese ( 

Lidhur kjo dhe me 

aktivitetin 4a) 

GP te ALBEITI duhet te percaktoje 
procedurat, detyrat dhe afatet e 

kerkesave per administratoret, 
vleresuesit dhe konsultuesit e pavarur qe 
do te pregatisin raportet sipas kerkesave 
dhe formave te EITI,  te  cilet duhet te 
jene te besueshem, te afte 
profesionalisht, te listuar nga EITI,   me 
nje kosto te pershtateshme dhe te sakte. 
 

 

Janar – Mars 2011 
 

Shtator 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Dhjetor 2011 - Janar 2012  

 
 
Dhjetor 2012 - Janar 2013 

GP ALBEITI  
Sekretariati 

ALBEITI  

Kosto kryesore nga puna 
dhe perpjekjet e GP te 

ALBEITI dhe 
Sekretariati  ALBEITI 
 

Lidhja e kontratave dhe respektimi afateve 
për/nga konsulentet e pavarur per hartimin 

dhe dorëzimin e raportit te EITI , raportit 
vlerësimit EITI  
 
 
 
 
 
 
Fillimi procedurave per pergatitjen e Raportit 

EITI 2010 
 
Fillimi procedurave per pergatitjen e Raportit 
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EITI 2010 

4d. Raporti i EITI i 

kompletuar nga 

konsulenti i pavarur 

qe paraqitet ne 

Grupin e Punes se 

EITI i cili e miraton  

formalisht (ose nuk e 

miraton)  

Konsulenti i pavaruar mbledh, analizon 
dhe procesdn me te dhenat qe lidhen me 
industrine nxjerrese ne Shqiperi duke 
perfshire mineralet dhe sektorin 
hidrokarbur sipas zonave te veprimit 
dhe termave te references qe i ka 
percaktuar dhe miratuar Grupi i Punes.  

 
Konsulenti i pavarur paraqet Raportin e 
pare EITI per miratim formal prane 
Sekretariatit dhe Grupit te punës 
.  
Fillimisht Sekretariati ALBEITI dhe ne 
vijim GP se ALBEITI analizon raportin, 
diskuton e pyet konsultuesin per 
shpjegime,  ku eshte e nevojshme ben 

perditesime te raportit me te dhena me 
te reja dhe e kontrollon nese formati i 
paraqitur i raportit perputhet me termat 
e references te percaktuara sipas 
kerkesave te EITI. 
 
Sekretariati ALBEITI dhe me tej GP se 
ALBEITI  vlerëson dhe miraton 

formalisht (ose nuk miraton) raportin 
permbledhes. Ne raste mosmiratimi 
mund te bëjnë objeksionet e tyre për 
raportin. 
 
 

Raporti i pare EITI                     
( Rakordimit ) v.2009  
përmbledhës te paraqitet deri 
me 30 Mars 2011 
 
Raporti EITI ( Rakordimit ) 
v.2010  përmbledhës te 

paraqitet deri me 30 Maj 2012 
 
 
Raporti EITI ( Rakordimit ) 
v.2011  përmbledhës te 
paraqitet deri me 30 Maj 2013 
 

Konsulenti i 
pavarur për 
raportin 
auditues me 
fondet e BB  

85. 000 usd   për raportin e 

pare EITI vitit  2009  

financim  nga BB 

85. 000 usd  per  raportin 

rakordimit EITI per vitin 

2010  financim nga  BB dhe 

donatoret vendas  

  

 Fonde buxheti dhe donatore 

per v.2011 – 2012- 2013 

 

Raporti ne perputhje me kerkesat e EITI 
paraqitet nga konsulenti administrator i 
pavarur dhe miratohet formalisht (ose nuk 
miratohet)  nga GP se ALBEITI. 

4e. Publikimi dhe 

shperndarja e 

Raportit te hartuar 

ne perputhje me 

kerkesat e EITI dhe 

te miratuar nga 

Qeveria 

Raporti i EITI publikohet nga qeveria, 

Sekretariati ALBEITI dhe nga website 
te tjere.;  
Raporti i pare EITI publikohet dhe 
evidentohet/raportohet per pikat e tij me 
themelore ne media ( një përmbledhje e 

raportit publikohet ne gazeta, etj) 

Sekretariati ALBEITI harton dhe GP se 
ALBEITI miraton një strategji ne lidhje 
me informacionin dhe publikimin e ketij 
raporti ( duke organizuar sesione 

informimi, shpjeguar te dhenat dhe 
rezultatet e raportit, etj.). per te gjitha 

Maj – Korrik 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GP ALBEITI  

Sekretariati    
ALBEITI, 

 

Fondet per 

informim,komunikim 
dhe publicitet ne 
masmedia, median e 
shkruar etj. parashikuar 
per  v.2011 nga BB 
Shiko piken 3e 
 
Fonde per vitin 2012 -
2013 nga buxheti shtetit 

dhe donatoret 

Raportet EITI per Shqiperine publikohen ne 

dy gjuhe (Shqip dhe Anglisht) ne website te 
ndryshme si website ALBEITI dhe METE 
dhe behet e mundur njohja e tyre per palet e 
interesuara   
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palet  e interesuara duke ju dhene 
mundesia e diskutimit te ketij raporti ne 

menyre qe ata te bejne vleresimet dhe 
interpretimet e tyre per rezultatet. 
 
 
Raporti i EITI 2010 publikohet dhe 
evidentohet/raportohet per pikat e tij me 
themelore ne media ( një përmbledhje e 

raportit publikohet ne gazeta, etj) 

 

 
 

 
 
 
 
Prill – Maj 2012  
 

 
 

Aktiviteti Veprimet qe do ndermerren Afatet kohore 
Kush 

pergjigjet 
Kosto e vleresuar & 

Burimet Financiare 
Nderhyrjet/Rezultatet e pritshme 

OBJEKTIVI PESTE: VLERESIMI I ZBATIMIT TE EITI 

5a. Vleresimi i EITI Sekretariati ALBEITI informon GP se 
ALBEITI per zgjedhjen baze te 
procedurave te  nje vleresuesi nga lista e 
aprovuar nga sekretariati nderkombetar i 
EITI ne Oslo, Norvegji.  
Vleresuesi ndjek te gjitha procedurat e 
vleresimit te Shqiperise si vend zbatues 

i EITI ne perputhje me kerkesat e dhena 
ne librin per vlerësimin EITI dhe 
paraqesin per miratim raportin prane 
Sekretariati ALBEITI dhe Grupit te 
punes se ALBEITI, qeverise Shqiptare 
dhe Bordit te EITI (qe e miratojne ose 
nuk e miratojne). 
 

Rifillim dhe perfundim te procedurave 
per rivleresimin    ( validimin ) e 
Shqiperise brenda vitit 2012 bazuar ne 
rregullat EITI 2011 te publikuara.  

Raporti vlerësues ( Draft                    
Validation  Report ) 
përmbledhës te paraqitet deri 
me 10 Maj 2011 ne GP dhe 
brenda 14 Maj 2011 ne 
Sekretariatin EITI.  
Rishikim raporti final dorezuar 

max.01Shtator 2011  
Miratimi ose jo behet ne 
Bordin Qendror te EITI me 
min.15 Maj 2011 
max. Tetor 2011 
 
 
 

Shtator 2012 - 
Prill  2013 

ALBEITI, 
Vleresuesi     
( Validatori ), 
qe punon me 
kompanite 
kryesore, 
shoqerine 

civile, 
qeverine dhe 
te gjithe 
grupet e 
interesit si 
dhe me 
anetaret e 
Grupit te 

Punes se 
ALBEITI 

65. 000 Euro për  raportin 

vlerësues ( Validation ) per 

vitin 2011  –  Buxheti  i 

Shtetit 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

65. 000 Euro për  raportin 

vlerësues ( Validation )  per 

vitin 2013  –  Buxheti  i 

Shtetit 
 

Njohje e rezultateve te zbatimit te punes dhe 
procedurave EITI.  
Paraqitja per miratim e raportit te vleresimit  
( Validation ) tek Sekretariati ALBEITI, 
Grupi i Punes ALBEITI, qeveria dhe bordi i 
EITI qe e miratojne ( ose nuk e miratojne) 

5b. Publikimi dhe 

shperndarja e 

raportit te vleresimit 

EITI 

Raporti i vleresimit te EITI publikohet 
nga qeveria, website te ALBEITI, ose 
website te tjere, nje permbledhje e tij  ne 
pikat e tij me themelore publikohet  ne 
masmedia ( nje permbledhje e raportit 

publikohet ne gazeta, TV,etj)  

Sekretariati ALBEITI harton dhe GP se 
ALBEITI miraton një strategji ne lidhje 

Tetor – Dhjetor 2011 
 
 
 
 
 
 
 

GP i 
ALBEITI  
Sekretariati i 
ALBEITI 

23. 000 usd . – projekti 
me BB 
Shiko piken 3e 

Raportet EITI per Shqiperine publikohen ne 
dy gjuhe (Shqip dhe Anglisht) ne website te 
ndryshme si website ALBEITI dhe METE 
dhe behet e mundur njohja e tyre per palet e 
interesuara   
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informacionin, komunikimin dhe 
publicitetin e raportit te vleresimit  

(duke organizuar sesione informimi, 
workshop, media per te shpjeguar te 
dhenat dhe rezultatet e raportit te 
vleresimit, etj.) te të gjitha palët e 
interesuara . 
 

 
Prill – Maj 2012 

 

 
 

KOSTO TOTALE 

KOSTO sipas viteve 
me burimet e 

financimit 

2011 - 2013   Total 336.000 usd . për 

vitin 2011  

a. 60.000 usd  – Buxheti  

Shtetit 

b. 185.000 usd – projekti 

me BB, MDF 

c. 91.000 usd –donatore 

te tjere  

    

Totali 280.000 usd . për 

vitin 2012  

a. 60.000 usd  – Buxheti  

Shtetit 

b. 205.000 usd – BB, 

MDF 

c. 15.000 usd -  donatore 

te tjere  

 

Totali 300  000. për vitin 

2013  

a. 100.000 usd  – 

Buxheti  Shtetit 

b. 150.000 usd – BB, 

MDF,  

c. 50.000 usd - donatore 

te tjere  

 

Vlerat e shpenzimeve për nismen EITI  te 
ndara ne vite sipas burimeve te financimit 

KOSTO sipas viteve 
qe do te financohen 
nga buxheti i shtetit 

2011 - 2013    60 000  usd - për vitin 2011  

–Buxheti i Shtetit  

 

60.000  usd - për vitin 2012 

–Buxheti i Shtetit  

 

100. 000  usd - për vitin 

2013 –Buxheti i Shtetit  

 

Vlerat e shpenzimeve për nismen EITI  te 
ndara ne vite sipas burimeve te financimit 
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Total për  tre vite 220.000 

usd  
KOSTO sipas viteve 
qe do te financohen 
nga Multi Donor Fund 
(MDF), Banka 

Botërore (BB), 
Donatore te tjerë 

2011 - 2013   185. 000 - për vitin 2011 –  
projekti me BB,    

91.000  usd –per vitin 2011 

nga donatore vendas 

 

220. 000 usd - për vitin 

2012 – MDF, BB, donatore 

te tjerë   

 

200. 000 usd - për vitin 

2013 – MDF, BB, donatore 

te tjerë   

Total për tre  vite 696. 000 

usd 

Vlerat e shpenzimeve për nismen EITI  te 
ndara ne vite sipas burimeve te financimit 

 


