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Z.ILIR BEJTJA Mirëdita dhe mirë se keni ardhur! Ju kërkoj ndjesë për kohën e gjatë 

që nuk jemi mbledhur në MSG dhe kjo për shkak të disa problemeve të 

brendshme. Tani kemi një mundësi të ecim, për pjesën e fondeve….EITI në 

qëndër dhe nga ana e tyre ka ardhur një përgjigje pozitive, me email, por do ta 

sjellin dhe me shkresë. Për pjesën e Raportimit 2017 dhe proçesin e Validimit unë 

do ja jap fjalën z. Kamberit, të na bëj një përmbledhje dhe më pas secili të bëj 

komentet e tij. Besoj se jemi dakort! 

 

Z. ARDIT KAMBERI Ju falemindiderit për pjesëmarrjen! Natyrisht, jo vetëm për 

pjesëmarrjen e sotme por për të gjithë kontributin që MSG-ja ka dhënë në 

aktivitetin EITI, që është një aktivitet i pasur me progres dhe natyrisht i vlerësuar 

pozitivisht nga partnerët tanë ndërkombëtar. Në 13 shkurt të këtij viti u realizua 

Validimi Ndërkombëtar që natyrisht që antarët e komisionit të Validimit kanë 

marrë kontakte me të gjithë antarët e MSG dhe natyrisht me të gjitha 

institucionet e tjera, pjesë e proçesit EITI. Në 17 qershor vendimi i Bordit për 

Shqipërinë ka qënë me progres domethënës dhe me përmirësime të 

konsiderueshme në corrective action. Natyrisht duke filluar që nga angazhimi 

dhe produktiviteti i shoqërisë civile në MSG dhe të gjithë proçeset e tjera të cilat 

ishin parashikuar në corrective actions. Në muajin prill të këtij viti, një Mision 

Vlerësimi i Bankës Botërore dha një rezultat plotësisht të kënaqshëm për 

aktivitetin EITI. Rezultati është i kënaqshëm për arritjet, objektivat e zhvillimit… 

dhe moderately sadisfactory në drejtim të progresit që është bërë në 

implementim…Natyrisht në raport përmendet fakti që fondet e Bankës Botërore 

janë operacionalizar, pra janë bërë efiçente gati me një vit vonesë, megjithatë 

efektivisht ky është tejkalur si proçes dhe në funksion të këtyre rezultateve Banka 

Botërore bëri dhe një propozim për të miratuar një fond, Qeverisë Shqiptare prej 

62 milion $ për Transparencën në sektor, duke filluar me minierat, hidrokarburet 

dhe natyrisht edhe për mbështetjen e aktivitetit EITI. MSG ka qënë pjesë shumë  

 

 



aktive dhe me një angazhim shumë produktiv dhe e ka drejtuar në mënyrën më 

optimale të gjithë proçesin dhe në fund të Dhjetorit të 2018 është miratuar nga 

Qeveria Shqiptare siç e thamë prej një vonese gati një viti, fondet prej 600 mijë 

$. Natyrisht TORs janë miratuar për të gjitha aktivitetet kryesore, paraprakisht në 

MSG por më lejoni të bëj një përshkrim të shpejt dhe disi të detajuar për të 

informuar secilin prej antarëve të MSG ku është proçedura e realizimit të dy 

objektivave kryesore, Raportit EITI dhe Benficial Ownership që natyrisht janë 

kërkesa taksative edhe të Sekretariatit Ndërkombëtar EITI. Unë po fus një 

parantezë që natyrsiht është pjesë e këtij proçesi, në Korrik të këtij viti unë kam 

dhënë dorëheqjen nga pozicioni i Drejtuesit të Sekretariatit për të kaluar 

natyrisht me propozimin tim, në pozicionin e Koordinatorit në këtë Sekretariat. 

Besoj që do të vazhdoj të jap kontributin tim për të gjithë progresin e aktivitetit 

dhe jo më kot zgjodha të mbetesha brënda EITI pasi kam gjetur jo vetëm një 

sektor me shumë vlera qoftë politike, qoftë ekonomike, natyrisht edhe në impakt 

social etj. për Shqipërine por kam gjetur edhe një bashkëpunim perfekt në 

radhë të parë nga antarët e MSG, kryesisht nga Kryetari i MSG i cili ka qënë në 

suport të plotë dhe në një bashkërendim perfekt të të gjithë proçesit EITI. Për 

efekt të proçedurave që natyrisht marrin kohën e tyre, për shërbimin civil dhe 

proçesi për finalizimin e prokurorimeve të aktivitetit kryesore ka një ndërprerje. 

Një nderprerje që natyrisht është kthyer në prokupim për ta … proçesin dhe për 

të kapur afatet dhe objektivat që Sekretariati dhe MSG ka. Në këtë konteks 

kryesorja është realizimi i proçedurës për hartimin e Raportit të 2017. Pra më 

lejoni të bëj një përshkrim shumë të shpejtë se ku jemi me proçedurat dhe çfarë 

është pritshmëria për realizimin e tyre. Natyrisht ka filluar kryerja e proçedurës së 

prokurimit për përzgjedhjen e një firme si Administrator i Pavarur për hartimin e 

Raporteve 2017-2018. Prioritet është 2017 meqë ka dhe një afat shumë më të 

shkurtër. Lloji proçedurës ka qënë i hapur dhe ne kemi preferuar që përveç 

publikimit në  faqen e Bankës Botërore, EITI Ndërkombëtar dhe AlbEITI kemi bërë 

dhe publikim në APP për të rritur dozen e shprehjeve të interesit. Në përputhje 

me proçedurën e Bankës Botërore janë paraqitur 7 kompani dhe kanë shprehur 

Shprehje Interesi 7 të huaja dhe Shqiptare. Janë marrë në dorëzim shprehjet e 



interesit dhe komisioni i vlerësimit, dua ta bëj kronologjike ku secili nga antarët e 

MSG ta kuptoj, ku dhe çfarë është realizuar nga proçedurat. Komisioni i 

Vlerësimit e ka bërë vlerësimin në 24 Qershor duke hartuar raportin e Vlerësimit 

në përputhje me proçedurat e Bankës Botërore dhe me bashkëpunimin e 

ngushtë, me monitorimin e plotë të ekspertes së kontraktuar nga Banka 

Botërore. Meqënëse proçedura pati një ngërç për efekt vendimarrje, ju 

përmenda faktin që dhe me zyrtarizimin dhe ndryshimin e pozicionit tim nuk 

mund të realizohej vendimarrja, pra për të përshpejtuar dhe me kërkesën e Zv. 

Ministrit por edhe me kërkesën zyrtare që ka bërë Sekretariati pranë Ministrisë,  

në 22 tetor 2019, është dhënë një autorizim për vazhdimin e proçedurës dhe jam 

autorizuar unë që efektivisht të vijoj me firmosjen e kësaj proçedure. Ndërkohë 

hapi i radhës ishte miratimi nga ana e Bankës Botërore i TORs të ndryshuar, ishte 

parashikuar, siç e kemi miratuar edhe në MSG, një periudhe 8 mujore për 

relaizimine kësaj kontrate, në kushte e reja kemi kaluar në termat e 5 muajve 

dhe ky miratim është bërë nga ana e Bankës Botërore dhe ka ardhur pardje 

zyrtarisht nga …në Wanshington dhe është miratuar, TOR’s 5 mujor. Në këtë 

funksion do të dërgohet request proposal kompanisë e cila është shpalluar në 

shortlist në vendin e parë dhe do të lihet një afat 15 ditor, kësaj kompanie, që të 

paraqesi një ofertë financiare dhe teknike për realizimin e Raportit. Natyrisht ne 

parashikojmë që deri në 25 nëntor kjo proçedurë të shkoj drejt finalizimit dhe 

lidhjes së kontratës por dhe kjo duhet të marrë në konsideratë që në përputhje 

me kërkesat e Bankës Botërore, ne jemi të detryruar që ti bëjmë një njoftim të 

gjitha kompanive pjesëmarrëse në prokurim lidhur me këtë proçes, negociatat 

që kryhen dhe njoftimin për fitues të kompanisë e cila rezulton e sukseshme nga 

negociatat dhe konsiderohet një periudhe…që është 15 ditore ku kompanitë 

bëjnë dhe objeksionin. Prandaj dhe e kemi konsideruar që proçesi finalizohet në 

25 nëntor. Nëse nuk merret asnjë kërkesë proçedohet me lidhjen e kontratës 

dhe në rast se ka ankesa për sqarim ose objeksione, ose kompania nuk pranon 

fondin limit që ka në dispozicion EITI atëhere normalisht në përputhje dhe në 

konfromitet me proçedurat e Bankës Botërore kalohet në ofertën e dytë që 

është shpallur në short list. Ky është një proçes që natyrisht ka kërkuar edhe një 



suport institucional nëpërmjet Zv.Ministrit që është dhe njëkohësisht dhe kryetar i 

MSG dhe që është bërë dhe një kërkesë zyrtare në Bordin EITI për një shtyrje të 

këtij proçesi, fillimisht në Sekretariat dhe më pas do të kaloj nëpërmjet Bordit EITI 

për shtyrjen e proçedurës me 6 muaj dhe në fazën e parë përgjigjja ka ardhur 

nga Sekretariati që kjo do të merret në konsideratë për t’ia kaluar Bordit për 

vendimarrje finale. Natyrisht fondet e Bankës Botërore janë valid deri në 30 Prill. 

Po ashtu është kërkuar nëpërmjet Ministrisë së Infrastrukturës një shtyrje e cila 

është miratuar nga Banka Botërore, në parim, deri në fund të vitit 2020 të 

validitetit të këtyre fondeve. Pra që proçedura e prokurimit,kontratimit, 

implementimit dhe finalizimit të gjithë aktiviteteve të kenë kohën optimale për tu 

realizuar për gjatë vitit 2020. Natyrisht është dërguar shkresë zyrtare në Ministri 

për të dhënë një informacion të hollësishëm për këtë proçes dhe një parantez 

të vogël do të dëshiroja që nëpërmjet MSG, përfaqësuesve të Ministrisë së  

Finacave që kanë qënë shumë aktiv në proçes, natyrisht të fasilitohet kërkesa e 

cila adresohet zyrtarisht nga Ministria e Financave nëpërmjet Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë në Bankën Botërore për shtyrjen formale, në 

zyrtarizimin final të afatit deri në fund të viti 2020. Proçedura ka nisur por natyrisht 

është e nevojshme që nëpërmjet ministrisë dhe përfaqësuesit të Ministrisë së 

Financave të përshpejtohet si proçes. Kjo sa i përket Raportit EITI. Pra edhe 

njëherë në mënyrë sintetike është bërë short listimi, është kërkuar ndryshimi i TORs 

në Bankën Botërore i cili është miratuar. Është kërkuar nëpërmjet Kryetarit të 

MSG në Sekretariatin EITI një shtyrje për Raportin e cila në parim është kthyer 

përgjigje që do të merret në konsideratë për t’ju referuar për vendimarrje Bordit 

dhe shpresojmë që me formalizimin e Drejtuesit të ri,  proçesi të marri rrugën 

institucionale dhe të finalizohet në kohën e duhur. Raporti EITI që natyrisht është 

proçesi më i rëndësishëm në aktivitetin tonë prezumohet që jo vetëm të kapi 

afatet kohore por të ketë dhe kualitetin e duhur. Në këtë kuptim gjatë periudhës 

së negociatave do të bëhet presioni maksimal për kompaninë që do të shpallet 

fituese që të marri në konsideratë jo vetëm çfarë është realizuar deri tani por 

natyrisht edhe gjithë kërkesat e Validimit të cilat janë lënë si detyrë. Lidhur me 

Beneficial Ownership që është një proçes shumë i rëndësishëm ku të gjithë shtet 



antarë të EITI, janë të detyruar të përmbushin ekzigjencat e Standartit dhe deri 

në fillim të vitit, Shqipëria duhet të ketë bërë një publikim për Benficial 

Ownership. Natyrisht këtu kërkohet një bashkëpunim ndërinstitucional edhe 

nëpërmjet MSG dhe natyrisht në koordinimin dhe drejtimin e Z. Bejtja. Por duke 

filluar, proçesi i parë dhe i rëndësishëm është përshpejtimi i proçesit të miratimit 

të draft ligjit të transparencës që është dorëzuar në ministri nga sekretariati. Ky 

draft ligj parashikon që të përfshijë brënda tij, të gjithë elementët që kanë të 

bëjnë me Beneficial Ownership. Natyrisht, proçesi ka filluar dhe është marrë në 

shqyrtim nga drejtoritë e ministrisë, drejtoria juridike e ka në përpunim por duke 

marrë në konsideratë që do të kaloj dhe në Ministritë e tjera për komente dhe 

natyrisht por e rëndësishme është që Shqipëria ta ketë filluar proçesin në rrugën 

e duhur konform kërkesave. Realizimi natyrisht kërkon specifikat e çdo vendi por 

shumë i  rëndësishëm është proçesi. E dyta, në funskion të realizimit të objetivave 

të Beneficial Ownership është një koordinim ndërinstitucional pasi Shqipëria ka 

filluar një proçes nëpërmjet disa institucioneve të tjera, Ministria e Drejtësisë, 

Ministria e Financave lidhur me Pronarët Real. Ka qënë një kërkesë e BE-së për 

uniformizimin e kuadrit ligjor dhe në këtë kontekst Ministria e Financave ka 

ndërmarrë një draftim dhe ky mund të jetë mjaft mire një proçes i integruar, ku 

natyrisht të gjitha kërkesat EITI të përfshihen në këtë draftim të cilat në dijen time 

kanë marrë rrugë dhe gati po formalizohet si proçes. Pra nëpërmjet MSG –së, 

Përfaqësuesve të Ministrisë së Financave dhe të Drejtësisë, që e përsëris kanë 

qënë shumë aktiv në gjithë proçesin tonë, natyrisht është  e rëndësishme që 

Shqipëria të dali me një version të ndryshimeve ligjore që kanë të bëjnë me 

Benficial Ownership. Një rol të rëndësishëm ka dhe QKR-ja në këtë proçes. QKR-

ja aktualisht jep të dhëna. 

Z. SAMI NEZA Për ta sqaruar, është hequr dorë nga ligji për Transaprencën dhe .. 

Z. ARDIT KAMBERI Jo, janë duke ecuar paralelisht. Unë e fillova me ligjin për 

Transaprencën por për të përshpejtuar apo për të mos krijuar një mbivendosje 

të kuadrit ligjor thashë është e nevojshme të koordinohet edhe me këtë nisëm 

që ka ndërmarrë Ministria e Financave. E treta, është pozicioni i QKR-së që 

natyrisht dhe aktualisht jep të dhëna mbi pronarët realë. Kryesisht të dhënat 



kryesore janë në industrinë minerare, jo të plota në hidrokarbure. Është e 

rëndësishme që ky element të adresohet dhe ti shtohen kërkesat e Standartit 

EITI. Pra mund ti kërkohet QKR-së të bashkërendoj punën me EITI për ta nxjerrë si 

një dokument që natyrisht mund të administrohet edhe nga QKR-ja, edhe ne si 

të thuash, ja referojmë kërkesës së Standartit QKR. Dhe e fundit është kërkesa që 

ne i kemi bërë Sekretariatit në Oslo për të dhënë një version final elektronik, 

konkretisht të Ukrainës. Ukraina është vendi që ka përshpejtuar më shumë 

proçesin EITI dhe me targetin e Benficial Ownership është shumë përpara. Ne 

kemi lidhur në parim një marrëveshje Memorandum Bashkëpunimi me Ukrainën 

dhe në funksion edhe të këtij Memorandumi ne do të përpiqemi që të na 

ndihmojnë me versionin e tyre. Natyrisht, të dhënat do të jenë me kushtet e 

aktualizuara të Shqipërisë por si format dhe si standart ne kemi kërkuar që të 

ndihmohemi nëpërmjet Sekretariatit në Oslo, që kanë shprehur miratimin dhe 

natyrisht është një proçes që të shikohet me vëmëndje. Vetëm një moment për 

t’ju vënë në vëmëndje antarëve të MSG disa corrective action të lëna nga 

Validimi i fundit. Unë nuk e përmënda që Validimi i dytë ndërkombëtar, edhe ai 

ka realizuar i suksesshëm. Në 13 shkurt është bërë Validimi, në 17 qershor u 

konkludua zyrtarisht që Shqipëria ka bërë progress domethënës me përmirësime 

të konsiderueshme  në implementimin e Standartit dhe Bordi Ndërkombëtar ka 

vendosur që Shqipëria të ketë 12 muaj të tjerë deri në datën 17 qershor të 2020, 

përpara se të filloj validitimi i tretë për të vlerësuar edhe disa corrective action 

që u lane në Validitimin e fundit. Por është shumë e rëndësishme që Shqipëria të 

konsiderohet me shumë progres në raport me Validimin e parë. E përmënda, 

kryesisht tek shoqëria civile, transparenca e kontratave me kapital shtetëror dhe 

etj. Lidhur me këtë një nga Veprimet Korrigjuse të dala nga ky Validim i dytë,  

kërkohet përfshirja dhe vullneti politik i qeverisë për publikimin e kontratave të 

lidhura pas vitit 2018 dhe gjithë liçensave për hidrokarburet dhe liçensat 

minerare. Natyrisht është diskutuar gjatë në MSG, sa transparente dhe sa 

plotësisht mund të hapen kontratat, ku ka edhe element konfidencial që ruhen 

të drejtat tregtare por si një kërkesë e Standartit të ri EITI është kërkuar që të 

gjithë kontratat pas 2018 ti nënshtohen këtij proçesi. Natyrisht është një vullnet 



politik që edhe MSG ka rolin e saj shumë të rëndësishën në funksion të ndjekjes 

së kërkesave të standartit. Do të dëshiroja tju falenderoja edhe njëherë lidhur 

me një proçes shumë të rëndësishëm. Unë do ta quaja një arritje në kuadrin e 

aktivitetit EITI, proçesin e kontakteve me pushtetin lokal lidhur me aktivitetet e 

transparencës, të rentës minerare dhe të impakteve që kjo industri nxjerrëse jep 

në komunitete lokale, mjedis dhe në aspektin social. Në prill të 2019 Sekretariati 

ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Misionin e OSBE në Shqipëri 

dhe në funksion të këtij dhe në bashkërendim dhe me OSBE janë realizuar 16 

takime në 16 Bashki brënda këtyre 5 muajve dhe janë realizuar katër takime 

ndërvendore. I fundit ishte dje në Bulqizë, në një grup katër Bashkishë janë 

realizuar në Vlorë, Roskovec, Berat dhe Bulqizë me pjesëmarrjen shumë aktive 

dhe të antarëve të MSGG-së duke filluar dhe realisht një falenderim shumë të 

veçantë Znj. Hajnaj, z. Neza, Profesor Përparimit, natyrisht dje na dha 

kënaqësinë dhe kontributin e plotë dhe Doktor Gordani. Përfaqësimi 

Institucional ka qënë i plotë në këto aktivitete, kanë qënë përfaqësues të 

Ministrisë së Financave, Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Drejtësisë, Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve, Doganave, gjithashtu falenderime  për kontributin e  

AKBN-së dhe SHGJSH-së në gjithë këto takime. Natyrisht Shoqëria Civile ka 

dhënë  dhe versionin e saj dhe ka prezantuar edhe projektin e bërë në kuadrin e 

ndihmës për përpushtetin lokal. Por është fokusuar kryesisht tek Transparenca në 

manaxhimin e rentës dhe çfarë impakti jep industria në këto komunitete, duke 

parë çfarë fitohet apo humbet, impaktin në mjedis që është një shqetësim 

shumë i madh i bashkive, infrastrukturën rrugore, impaktin social në 

punësim,lufta kundër informalitetit në punë dhe punësimit të fëmijëve të mitur. Si 

dhe shumë i rëndësishëm ka qënë puna dhe angazhimi i AlBEITI dhe gjithë 

antarëve të MSG për rritjen e kapaciteteve lokale. Kapacitetet lokale vuajnë 

për njohjen e legjislacionit dhe në radhë të parë për koordinim institucional. Pra  

me Ministrinë e Financave, Drejtorinë e Tatimeve, shpesh herë të ardhurat nuk 

merren në kohën dhe masën e duhur  dhe unë them që të gjitha këto takime i 

kanë kountribuar shumë jo vetëm rolit të EITI me marrëdhënien me pushtetin 

lokal por dhe të gjithë mbledhjeve të opinioneve të pushtetit lokal. Kanë qënë 



16 Bashki të involvuara në proçes dhe në 19 nëntor do të bëhet një takim teknik 

me të gjitha pikat e kontaktit, me kryetarët e Bashkive, në Tiranë, për të finalizuar 

z. Bejtja, në 3 Dhjetor në një Konferencë Kombëtare që natyrisht do të ftohen 

përfaqësues të Ministrive, si Infrastrukturës, Financat dhe institucionet e tjera 

relevante. 

Z.ILIR BEJTJA Kur ishte në 3 Dhjetor? 

Z. ARDIT KAMBERI E kemi lënë të hapur edhe në funksion të axhendës por si draft 

është 3 Dhjetori. Natyrisht do të marri pjesë edhe ambasadori Mr. Borchardt i cili 

ka shprehur dëshirën. Ky është një proçes që unë e theksoj edhe njëherë me 

vend ka gjetur vlerën shumë të madhe të këtyre aktiviteteve shumë intensive, 

duke përsëritur  janë bërë 16 takime në një kohë shumë të shkurtër dhe 4 takime 

ndërvendore ku kanë qënë shumë antar të MSG-së aktiv, pjsesmarrës dhe 

kontribues realë. Një informacion i fundit mbase për dijeninë tuaj, unë prap e 

konsideroj një vlerësim për aktivitetin EITI në Shqipëri. Është një kërkesë që 

Ministria e Jashtme e Brazilit nëpërmjet Ambasadorit të Brazilit në Shqipëri ka 

adresuar për EITI Shqiptar që të asistoj në interesin që Brazili ka si shtet për tu 

antarësuar në EITI. Mbas vizitës të mrs. Helen Clark në Brazil, Presidenti i Brazilit ka 

marrë angazhimin që Brazili të filloj proçesin e futjes në EITI dhe në këtë konteks 

është kërkuar nga Ministria e Jashtme në Ambasadën e Brazilit në Tiranë dhe 

natyrisht gjatë takimit unë shpreha vlerësimin dhe angazhimin tonë të plotë për 

mbështetjen e kësaj nisme që besoj gjen edhe përkrahjen tuaj. Edhe njëherë ju 

falenderoj realisht dhe unë besoj që bashkëpunimi do të jetë i plotë dhe 

angazhimi im po ashtu. Edhe njëherë ju faleminderit duke filluar që nga z. Bejtja, 

znj. Anila dhe të gjithë të tjerët pasi ka qënë një marrëdhënie perfekte, një 

marrëdhënie kimie pozitive. Njeriu nuk bie në dashuri kollaj me vëndin e punës 

por mesa duket paska dhe dashuri në kohë madhore. 

Z.ILIR BEJTJA Unë së pari të falenderoj ty dhe të gjithë antarët për punën që keni 

bërë. Nuk më takojnë mua falenderimet kjo edhe pse nuk kam qënë shumë 

prezent kohët e fundit, por kam qënë i informuar për çdo gjë. Për pjesën e 



Publikimit të Kontratave, nenet për mbrojtjen që ekzistojnë në kontrata ka 

ndonjë sygjerim prej këtyre kur jua kemi dërguar për opinion? Ose për mendim? 

Z. ARDIT KAMBERI Për publikimin e kontratave natyrisht kjo është një kërkesë që 

shtrihet në kohë..  

Z.ILIR BEJTJA Kontratat janë të publikuara. Përshembull edhe kontrata e Bankers 

dhe gjithë të tjerat janë të publikuara. Nëse ka ndonjë element që nuk mund të 

përdoret për qëllime përtej Transaprencës ato janë të shkruara edhe në 

kontrata dhe në liçensë marrëveshje dhe në marrëveshjen e hidrokarbureve si 

dhe janë në funksion të ligjit. Unë nuk di të ketë ndonjë pengesë. Zakonisht 

bëhet fjalë për kontratat e nivelit të dytë me nëntraktorët që lidhen me 

operacione të veçanta që jo detyrimisht duhet të jenë që të gjitha të 

publikuara sepse aty ka edhe element që lidhen me tenderimin, lidhen me 

çmimet dhe përfitimet që subjekti ka të drejtë nga operacioni i bisnesit. T’ju marr 

një shembull, në debatin e sotçëm për paketën e re fiskale ka qënë edhe 

aplikimi i 50% të tatim të fitimit për të gjithë nënkontraktorët që punojnë në 

sektorin e hidrokarbureve. Në fakt po ta shikosh në pamje të parë thua pse jo?, 

Në fund të fundit ligji thotë që duhet të tatohet fitimi në këto operacione për 

pesëdhjetë përqind, por në mënyrë strikte po të shikoni marrëveshjet edhe 

nenet përkatëse të ligjit, i referohet koncesionarit, çka do të thotë fitimi që ai 

arrin nëse do t’i kryente të gjithë operacionet vetë. Pra për ato që janë 

ekonomista, bëhet një strukturë kostoje dhe në filan zë kostoje unë shoh që në 

mënyrë preventivuese mund ta marr këtë shërbim në komunitetin lokal më lirë 

dhe në këtë aspekt unë mund të ul fitimin total të pronarit, pra t’a arrij më shpejt 

faktorin R dhe ne shumë shpejt kemi mundësi të ndajmë pesëdhjetë 

përqindëshin tonë të fitimit. Është irelevante edhe nga ana juridike që një zë 

shpenzimi të kthehet në një zë fitimi edhe t’i aplikohet atyre që kanë ardhur dhe 

e kanë paraqitur një çmim shërbimi, nga pesëmbëdhjetë përqind që u takon 

me ligj, që është ligji bazë mbi tatimet, pesëdhjetë përqindëshi. Me këtë ne 

ramë në dakort me...., patëm dhe ndihmën e Ambasadës Amerikane me 

asistencën e saj nga Departamenti i Shtetit, ato i kanë sjellë dhe komentet e 

tyre, kështu që kjo pjesë besoj do të jetë një lajm i mirë për të gjithë ata që 



punojnë në fushën e hidrokarbureve, nuk do të aplikohen, do të vazhdojë të 

mbetet siç është dhe në një farë mënyre i jep mundësi akoma nënkontraktorëve 

tanë të vazhdojnë të punojnë në këto sektorë sepse do të ndodhte që do të 

thonin nuk punoj dhe mbaron filmi aty, dëmi do të ishte goxha i madh. Në 

përgjithësi të gjithë kompanitë e hidrokarbureve që punojnë nuk janë all 

inclusive, pra që t’i ofrojnë të gjithë llojet e shërbimeve nën emrin e tyre pa 

hyrjen në nënkontraktim. Pjesa kryesore që kanë janë Know-How, pjesa e 

vendimeve operacionale dhe pjesa financiare, pjesa tjetër zakonisht në të 

gjithë botën kështu funksionon me nënkontraktim. Pra kjo besoj është e tejkaluar 

tashmë. Në ligj jo gjithmonë kemi pasur konsensusin e tyre lidhur me „cost 

recovery“ që i takon pjesës së shpenzimeve dhe investimeve totale të njohura 

për efekt të shpërndarjes së fitimit që ditën e parë kur prodhohet fuçia e parë. 

Pra këtej e mbrapa me ligjin Ministria e Financave bashkë me Fondin Monetar 

kanë bërë propozim për tetëdhjetë e pesë përqind......, neve kemi arritur 

nëntëdhjetë përqind.......në marrëveshjen me Bankers-in dhe konsiderata e 

fundit me sa kam kuptuar është që ndoshta ne do të shkojmë tek nëntëdhjetë 

përqindëshi, pa u limituar me shkuar më poshtë. Pra nëntëdhjetë përqindëshi të 

jetë minimumi i mundshëm i shpërndarjes së interesave, ç‘ka do të thotë që me 

versionin e ri dhe nëse ky do të miratohet nga të gjithë operatorët në sektorin  

hidrokarbur dhe ne do t’i amendojmë  kontratat siç kemi bërë në 2014 kur u 

amendua ligji për akcizën. Do të kemi mundësi që në çdo fuçi që prodhohet 

çdo ditë, pavarësisht se koeficienti R ka arritur apo ska arritur nivelin e 

dakortësuar të marrim gjysmën e asaj, pra pesë përqind shtesë. Kjo nuk do të 

thotë që në totalin e marrëveshjes ne do të marrim më tepër, vetëm se 

avancojmë në të drejtat tona, asgjë tjetër më shumë. Në këtë aspekt do të 

thoja që ka elementë tek ky operacion, të cilat i realizon në mënyrë ekskluzive 

vetë koncensionari, i trajton për miratim në ACM(Advisory Community Meeting), 

ku miratohen programet e zhvillimit dhe bëhet procesi i monitorimit për tremujor 

pas tremujori për programin e miratuar. Ne nuk do të mund të kemi kaq shumë 

transparencë për publikun, veçse mund të sanksionojmë diku, në ligj apo ku di 

unë që palët e interesuar të cilat kanë të drejtën ose si të them, me ligj është e 



sanksionuar e drejta e tyre për të pasur çdo informacion, nuk kemi të bëjmë me 

certifikata sigurie, por duhet gjetur një mënyrë si ta formulojmë,të informohen, 

fjala vjen do sindikata të informohet por nuk mundet të vijë tani të marrë të 

gjithë punëtorët atje dhe të thotë që do e shohim të gjithë, duam ta dimë të 

gjithë çfarë jeni duke bërë. Do të merrët do të informohet dhe duhet të gjejmë 

mënyrën sesi ta transmetojmë mesazhin tek tërësia e sindikalistëve, fjala vjen për 

problemet të cilat lidhen direkt me të ardhmen e punës së tyre dhe nuk është 

keq ta kemi këtë element; t’ju marr një shembull, Uzina e Ballshit, Rafineria e 

Ballshit është bërë si shkollë nate, herë pas here vjen një investitor, gjen 

mundësinë të punojë, e lë vjen një tjerët dhe herë pas here punëtorët janë 

përballur me ndalesa të gjata të punës. Aktualisht është e mbyllur ka kaluar në 

...... uzina dhe nuk e di nëse ata do të marrin iniciativë ta hapin ose jo, nëse nuk 

garantojnë sasinë e naftës që u duhet. Ka elementë që lidhen edhe me 

dakordësinë e palëve që furnizojnë naftë edhe thonë e duam të gjithë naftën 

nga vendi, pesëdhjetë mijë ton naftë nga vendi, po kjo do të thotë nga të dy 

palët risku rritet, çka do të thotë që në qoftë se ky mbyll uzinën nesër Bankers-i 

pesëdhjetë mijë ton naftë nuk ka ku ti çojë, i bie të mbyll fushat e naftës. Në 

këtë aspekt është normale që njerëzit të informohen që nuk është faji i një 

kompanie ndaj tjetrës, nuk është faji i moszgjidhjes drejt një kontrate ndaj një 

tjetre por është faji i atij që merr vendimin për shpërndarjen e riskut të biznesit të 

tyre. Përderisa naftë ka rreth përqark  të gjithë globit, ti mund t’a sigurosh në 

shumë burime naftën dhe të vazhdosh të punosh dhe kjo do të ishtë varianti më 

i mirë i mundshëm sepse dhe risku ishte i shpërndarë. E njëjta gjë vlen dhe për 

atë që prodhon sepse fatkeqësisht në këtë sektor nuk operojnë me mijëra 

kompani, numëri i kompanive është shumë diskret dhe nëse i shikon secilën prej 

tyre të paktën në praktikën ndërkombëtare, nëse janë më pak se pesë, secila 

prej tyre konsiderohet me pozicion dominant në treg dhe që të gjitha nëse 

shkaktojnë probleme për palët e tjera krijojnë edhe situata të vështira që çojnë 

ndonjëherë edhe në falimentim e cila në sektorin e investimeve strategjike është 

e ndaluar me ligj. Njihet vetëm një mënyrë falimentimi në sektorin e investimeve 

strategjike me ristrukturim,ç’ka do të thotë që kjo lloj situate ndoshta do të duhet 



të krijojë një transparencë në mënyrë të tillë që dhe organet kompetente: 

tatimet, investigimi tatimor, hetimi tatimor, Ministria e Financave, Ministria e linjës, 

ndoshta Avokati i Popullit apo i Shtetit që përfshihen kur ne kemi konfliktin, të 

jenë të përfshira më parë edhe gjatë proçesit për të marrë informacionet e 

duhura në mënyrë që të kenë mundësi të marrin masat paraprake që gjërat të 

mos ndodhin. Këtu unë besoj se duhet të jetë i përfshirë dhe EITI. Por sesi mund 

të raportohet një element i tillë, këtë nuk di ta them. Prandaj na duhet edhe 

ndihmë që ta shohim sesi e bëjnë të tjerët sepse t’i nxjerrësh të gjitha në raport 

nuk është dhe aq e lehtë. Në disa raste këto lloj informacionesh janë dhe 

informacione diskredituese. Nëse dikush nesër do të shkojnë në bankë për 

financim, mjafton të thuhet që është në vështirësi dhe banka nuk jep kredi, nuk 

jepi financim. Pra në çdo lloj aspekti kjo çështja e dislokimit ose bërjes 

transparente të të gjithë kontratave nuk është diçka shumë e thjeshtë.Prandaj 

do t’ju thoja që neve këtë do të ishte mirë ta hulumtonim, domethënë unë nuk 

besoj që Ukraina është shembulli më i mirë. 

Flasim disa zëra  

Z.ILIR BEJTJA Jo është shembulli,vendi që ka avancuar më shumë në beneficial 

ownership 

Z.ARDIT KAMBERI Ajo është për beneficial ownership 

Z.ILIR BEJTJA Por ka vende të tjera që kanë…nesër pasnesër transparenca e 

kontratës do të jetë pjesë e atij ligji, domethënë në total kjo situatë është një 

situatë që bazohet në eksperiencën ndërkombëtare dhe  ne nuk mund të dalim 

përtej kushteve mesatare të kësaj eksperience, i kanë edhe pjesë të kontratave 

të tyre hidrokarburet, nuk i referohen asnjëherë në mënyrë ekskluzive vetëm 

legjislacionit shqiptar apo legjislacionit të një vendi të caktuar; Austriak apo të 

Londrës apo të të tjerëve me radhë por e kanë ekskluzive shikojeni nenin 15 të 

marrëveshjes hidrokarburet me Bankers-in thotë: Eksperiencat ndërkombëtare 

ligjore në këtë sektor, ligji ndërkombëtar në këtë sektor edhe ligji Shqiptar. Çfarë 

do të thotë që gjithmonë I japim mundësi vetes të jenë të mbrojtur. Është  fare 

normale,bëjmë fjalë për sektorë ku investimet nuk janë si të thuash, një fabrikë 



buke. Në miniera ne kemi pionerë dhe heronj, njerëz që hedhin para pa e ditur 

se ç’do të nxjerrin, jo vetëm në naftë por kudo dhe boll e kanë në një farë 

mënyre jetën e vështirë nuk besoj se ne do të duhet t’ua vështirësojmë akoma 

me histori të tjera. Kështu që këtë punë unë mendoj ta hulumtojmë mirë. Pjesa 

që keni propozuar ju për kalimin direkt të rentës tek pushteti lokal, besoj se është 

e mundur, kam folur me Ministrinë e Financave dhe më thane, po është e 

mundur të realizohet. Pra që kur ajo ndahet të shkojë në llogaritë e tyre. 

Z. ANILA HAJNAJ Që në momentin që paguhet shkon në llogari 

Z.ILIR BEJTJA Kemi një rast që ka ndodhur, për Bashkinë e Patosit, ka ndodhur një 

rast që i është kaluar para katër-pesë vjetëve direkt 1.2 milion dollarë i rentës 

direkt. 

Z. ANILA HAJNAJ Po i është kaluar, ka qënë viti 2011 

Z. PËRPARIM ALIKAJ Edhe humbi fare pastaj 

Z.ILIR BEJTJA Po mirë po ka qënë e mundur, edhe atehërë ka qënë ligji akoma  

më i vështirë për ta ndarë, duhej të realizoje të ardhurat lokale mbi pesëdhjetë 

përqind që kishe të drejtë të përfitoje njëzet përqind të rentës në territor. 

Z. ANILA HAJNAJ Më fal që ju ndërpres, në të gjitha këto takime që ne 

organizuam unë prezantova gjithçka në lidhje me konkluzionet dhe 

rekomandimet dhe më vjen mirë sepse edhe Mimoza që është drejtoreshë e 

Tatimeve, edhe ajo e konfirmoi që është e lehtë. Faktikisht gjatë monitorimit ne e 

kishim vërtetuar këtë me Ministrinë e Financave, kështu që nëqoftëse do ketë 

ndryshime pasi unë  bisedova dhe me Mimozën, për diçka një udhëzim, dicka të 

tillë. 

Z.ILIR BEJTJA Gjera që rregullohen 

Z. ANILA HAJNAJ Edhe në momentin që ata paguajë nëntëdhjetë e pesë këtej, 

pesë këtej, ju nuk e imagjinoni dot sesa shumë shkurtohen të gjitha  proçedurat. 

Z.ILIR BEJTJA Tani elementi i dytë që ju e keni paraqitur dhe në vlerësimin tuaj, që 

ne jemi duke punuar si Ministri, është rritja e pjesës që duhet t’i ndahet sektorit 



dhe komunitetit lokal. Tani po ju tregoj, nuk është ndonjë sekret, ne kemi 

menduar që të shkojmë deri në njëzet e pesë përqind, ku dymbëdhjetë përqind 

shkon për shërbimet që ofrojmë ne për industrinë pra: AKBN,ShQSH etj me 

rradhë të cilat duhet të mbulojnë aktivitetin e tyre dhe duhet të jenë të 

mbështetura në industri, jo në buxhetin e shtetit dhe pjesa tjetër t’i kalojë e gjitha 

pushtetit lokal, trembëdhjetë përqind, nuk është gjë e vogël, po t’I llogarisim si 

shifra për buxhetet që ato kanë, mjaftojnë të rikuperojnë dëmet që shkakton të 

paktën në sipërfaqje industria. Nëse një ditë, do të kemi mundësinë që të gjithë 

rentën ta çojmë njëqind përqind te pushteti lokal do të ishte përrallë, do të ishtë 

shumë e mirë. Por unë nuk besoj që është kështu, nuk besoj se mund të ndodhë 

shpejt, por ta rrisim njëherë është gjëja kryesore dhe të bëjmë kalimin e 

drejtpërdrejtë është shumë e rëndësishme. 

ZNJ. OLA MITRE A ka afate për këtë kur mund të realizohet? 

Z.ILIR BEJTJA Ne e kemi përgatitur si draft ligj, duhet të miratohet nga brenda në 

Ministri dhe do t’a çojmë shumë shpejt për mendim në Ministri të linjës, dy janë 

kryesoret është Ministria e Financës dhe Ministria e Drejtësisë, nuk besoj se prek 

të tjerë elementë. Një gjë ka që duhet të unifikojmë pak konceptin e të 

ardhurave kombëtare nga industritë nxjerrëse, se ne llogarisim atje vetëm 

rentën, ka dhe hidrocentrale, fee-ja konçesionare e tyre duhet të llogaritet dhe 

ajo. Ka njerëz që merren me pyje, forest-ria është pjesë e burimeve natyrore dhe 

ato që marrin lëndën e parë, çdo lloje fee-je që paguajnë edhe ajo duhet të 

jetë e përfshirë në këtë grup, apo edhe ato që merren me fishing apo me 

kullota, domethënë çfarë quhet pasuri kombëtare e cila nuk stimulohet por 

vetëm nxirret dhe merret, duhet të jetë e konsideruar në këtë pikë. Kjo është 

qasja jonë. 

ZNJ. OLA MITRE Do përfshihen në draft-in këto? 

Z.ILIR BEJTJA Duhet të përfshihen në ligj, drafti ka të bëjë me ndarjen, ligji ka të 

bëjë me ndarjen, pjesa sa do t’i ndahet sektorit dhe pushtetit lokal. Në pjesën e 

të ardhurave kombëtare të cilat ndahen, se ne këtu flasim vetëm për rentën, 

duhet të përfshihet edhe kjo pjesë tjetër edhe nuk është gjë e vogël sepse sot 



po i shikojmë të gjithë komunitetet lokale që ngrihen në këmbë, dikush me 

interesa, dikush pa interesa, dikush për shkaqe të tjera sepse kjo historia e 

mjedisit është bërë biznes më vete, i kemi të gjithë në rrugë pa e ditur se i duan 

apo s’i duan hidrocentralin, e duan apo s’e duan minierën, e duan apo s’e 

duan një zhvillim në pasuritë e tyre nëntokësore. Të paktën nëse ato përfitojnë 

kanë edhe një mundësi të jenë të justifikuar të thonë; po mirë dakort jemi se do 

të përfitojmë dhe neve. Por nëqoftëse ai që përfiton është nga Shkodra dhe 

shkon në Postribë edhe ju merr atyre komplet gurin atje që nuk është që ju 

duhet po nëpërmjet proçesit ju dëmton ujin e pijshëm për bagëtitë, pse ta lërë? 

Kush është interesi që ka? Është dhe vështirë t’i punësosh, duhet ta dini ne e 

kemi pasur këtë rast në rastin e hidrocentralit të Banjës në Devoll kur ju kemi 

thënë hajde se do t’ju punësojmë, thanë me ça do më punësosh tha ta bëjë 

digën me shat, unë atë di të bëj s’di gjë tjetër,unë bujk tha, ti më thua do të 

punësoj në hidrocentral elektricist. Pra dhe kjo kërkon ca proçese të tjera. Nëse 

dikush ka ndërmend të zhvillojë një zonë nga pikpamja minerare për një kohë të 

gjatë, minimalisht duhet të shkojë në një shkollë lokale, gjimnaz atje dhe të  

thotë; tre klasa i dua unë, i financoj, nesër më duhen për të punuar edhe s’kemi 

më atë krizën e profesioneve në miniera që kemi sot apo dhe në profesionet e 

inxhinierisë elektrike etj. me rradhë që i kemi si krizë. Kaq t’ju them. Gjeofizikanti 

më i ri në moshë që ne kemi sot në sektor është Ilia Gjermani dhe është 

pesedhjetë e tetë vjeç. Po pa këto nuk punon dot industria e naftës sepse 

shikojmë nëpër shkolla, tashmë ngaqë nuk i thith tregu dhe lëndët duhet të 

vazhdojnë të jenë atje kemi disa bashkime mekatronikë, e ca histori që nuk e 

disa sa shkenca janë bërë bashkë dhe bëjnë master inxhinierë,për këtë arsye 

unë them që ne nuk na duhet thjeshtë një downstream-et e shkollës por na 

duhet të kenë njëherë zanate, punonjës. Shkojnë fshatarë, aksidentet janë 

akoma në numër të konsiderueshëm, nuk kemi pasur këto dy vite aksidente me 

vdekje por aksidente ka dhe vijnë për shkak se nuk janë të edukuar për miniera, 

nuk janë të edukuar për industri nafte. Nëqoftëse shkoni pyesni SHELL ka marrë 

fshatarë dhe i ka edukuar që të punojnë me operacionet e shpimit por impakti 

është shumë i ulët akoma ato punojnë me mbi shtatëdhjetë përqind….. 



specialistët vijnë nga jashtë, vetëm ato që merren me punë hamalli, janë të 

zonës së Shpiragut apo të Molishës.  

Që ta rrisim këtë ne duhet të kemi një tjetër lloj qasje dhe po ta imponojmë një 

histori të tillë, besoj që edhe njerëzit do të jenë më miq me këtë lloj industrie. 

Nëse vazhdojmë po me të njëjtën strukturë që kemi sot, unë e shikoj shumë të 

errët mundësinë. Kaq mund t’ju them që ta dini, kam një muaj e gjysëm që 

firmos vetëm revokime edhe shumica e tyre sepse njerëzit nuk janë dakort sepse 

nuk i kanë bërë rrugën. Mbyllëm jo pak por rreth ….. miniera në mal të Tomorrit, 

nëqoftëse doni ta dini asnjëra prej tyre nuk duhej mbyllur sepse s’ka lidhje fare 

as me bukurinë e Tomorrit, as me zonat e gjelbra as me pyjet, janë gëlqerorë të 

mermerizuara të cilët kanë furnizuar të gjithë vendin, kanë mbajtur dhe eksportin 

në atë zonë dhe punojnë jo pak po rreth 600 punonjës. Të gjithë ata do të dalin 

pa punë nesër; ku do të shkojnë? Pse? Sepse disa bari që janë më lart thonë jo 

nuk duam ne. Duhet ta ndiejnë ata këtë punë, edhe ai bariu duhet të thotë po, 

mua më rregulluan rrugën tek shtëpia për shkak të parave që vijnë nga kjo lloj 

industrie. Prandaj them që kjo ju keni bërë është shumë e mirë. Ministria e 

Financave nuk ka shprehur asnjë kundërshtim, do mundohemi ta realizojmë. Sa 

më direkt të jetë raporti në përfitimin pushteti lokal, komunitetet sociale në këto 

zona me industritë të cilat operojnë në sektorin nxjerrës, do të jetë një mundësi 

për t’a mbështetur zhvillimin. 

Z. ANILA HAJNAJ Edhe mundësisht të jetë e kushtëzuar për projekte prioritare 

komunitare sepse pastaj duhet të marrim vesh që ajo para të jetë në një xhep 

veç jo tek buxheti i tyre. 

Z.ILIR BEJTJA Patjetër! 

Z. ANILA HAJNAJ Dhe ne të mund ta monitorojmë  

Z.ILIR BEJTJA Aty do të duhet të imponojmë bashkitë që ato t’i mos t’i fusin tek 

ajo vorbulla e tyre e parave 



Z. ANILA HAJNAJ …Të jetë e kushtëzuar në një zë të veçantë që ne të mund t’i 

kontrollojmë, se ne do të vazhdojmë monitorimet, nuk do t’i lëmë ata pa 

kontrolluar. 

Z.ILIR BEJTJA Patjetër! 

Z. ANILA HAJNAJ Në këtë rast, kur gjatë monitorimit që bëmë, të them të drejtën 

dhe ne nuk kishim ça t’ju thonim. Ku i keni çuar këto lekë? Po ja kanë shkuar tek 

kjo rruga, po ja tek kjo rruga, se as ata vetë nuk dinin si t’i ndanin, as ne s’i 

ndanim dot se ishin tek xhepi i madh. 

Z.ILIR BEJTJA Me këtë mënyrë ne lehtësojmë të gjithë subjektet në industri nga 

çdo tarifë që kemi sot për shkak të operacioneve. Shkon të marrësh të bësh 

oponencën teknike, paguan lekë. Shkon të bësh auditin, kontrollin në fushë, 

paguan lekë. Do të duhet të kryesh një operacion vlerësimi, paguan lekë, 

domethënë që të gjitha keto janë me fee. Nuk paguan më sepse do të jetë e 

mbluluar nga të ardhurat që nxjerr industria dhe nëse ato punojnë mirë, dhe 

industria do të punojë më mire. 

Z. LLUKA GJERGO Janë shërbime që i merr kompania. Kompania për shërbimin 

që merr duhet të paguajë 

Z.ILIR BEJTJA Duhet të paguajë por nëse ne do t’ua mbulojmë buxhetin që të 

gjithëve nga  renta  

Z. LLUKA GJERGO Është tjetër gjë ana financiare që mbulohet. Një kompani ka 

nevojë për shërbime, këto shërbime t’i paguajë. Njëra mund të ketë nevojë për 

pesë, njëra mund të ketë nevojë për njëzet. 

Z.ILIR BEJTJA Shiko, të lutem është vendim politik dhe lidhet me faktin se kështu 

ne rregullojmë ca marrëdhënie të AKBN-së me bizneset. Ca marrëdhënie që 

janë bërë të vështira, nga fjalët, të paktën nuk do të kemi minimalisht fjalë. 

Flasim disa zëra 

Z. ROBERT BESHELLO Subjektet që do të nxjerrin një leje të re, nuk do të bëjnë më 

pagesë? 



Z.ILIR BEJTJA Ato janë proçedura të lidhjes së re të fillimit, po përveç kësaj ju 

mund të kërkoni zgjerimin, mund të kërkoni më tepër galeri, mund të kërkoni 

vlerësimet për zonat për qark, vlerësime të reja, shërbime që shpesh herë ju i 

paguani. Përshembull, që ti të shkosh sot në SHQSH, të marrësh një informacion, 

duhet të paguash pesë mijë lekë. 

Z. PËRPARIM ALIKAJ Pesë mijë? 

Z.ILIR BEJTJA Aq për një zonë që do të studiosh  

Flasin disa zëra 

Z.ILIR BEJTJA Pesë mijë lekë të reja është, varet nga çfarë ofron  

Flasin disa zëra 

Z.ILIR BEJTJA Po mirë pra, pesë mijë lekë të reja. Unë po diskutoj për hartat që 

janë publike që ti fillon. Unë po ju them tani që ne duam ta lehtësojmë biznesin 

nga çdo lloj barre që ka me shtetin dhe nëse unë i garantoj nëpërmjet 

dymblëdhjetë përqind pjesëmarrjen në rentë AKBN-së, funksionim më se të 

plotë, ku nuk i mungon asgjë, që ka mundësinë nëpërmjet një tjetër rregulli që 

ka ndryshe nga punonjësi publik, të paguajë njerëzit, inxhinierët me paga 

konkurruese. Ne kemi mundësinë që të mos e rëndojmë fare biznesin. Shkoni sot 

dhe kërkoni një vlerësim për të bërë një profil të diçkaje që ju këni ndërmend 

sikur e keni zbuluar atje në minierën tuaj, thojini AKBN-së të vijë t’jua bëjë, nuk e 

merr mundimin as të niset sepse i duhet naftë, i duhet një makinë, i duhet t’i 

paguajë dietën inxhinierit. Nuk të vijnë fare, e çdo të bësh? Do të shkosh ta bësh 

këtë punë në rrugë private. Pse duhet ta bëj unë në rrugë private, kur ato duhet 

t’i kenë të garantuara këto. Çdo punonjës prej nesh që është në shtet nuk 

kërkon shërbime jashtë asaj që na njeh institucioni, kemi rënë dakort të punojmë 

në këto kushte dhe në këto kushte punojmë. Prandaj them, që ne të kemi 

institucione që bëjnë punën, kemi menduar në këtë mënyrë. Kjo nuk ka lidhje 

fare me pushtetin lokal. Pse ju themi atyre trembëdhjetë? Ne mund t’ju 

propozojmë dhe njëzet e pesë përqind pushtetit lokal dhe kjo s’ka lidhje fare me 

dymbëdhjetë përqindëshin e AKBN-së. Në mënyrë absolute nuk lidhet me atë 



por rritja që menduam me atë rast që po fusnim dhe AKBN-në, menduam që 

nga pesë përqind, të shkojmë trembëdhjetë sepse e dyfishojmë edhe diçka më 

tepër pjesën e pushtetit lokal. 

Z.LORENC GORDANI Më falni lidhur me konceptin e ndarjes së rentës besoj lidhur 

dhe me politikën e diversifikimit edhe të pranimit që do të bëhet gjithmonë 

edhe më e nevojshme nga komunitetet me projekte……pikërisht në këtë drejtim 

besoj se do të mund të shikohet edhe ndarja e kësaj rente, në perceptimin tim, 

jo vetëm tek ato Hidrike por … 

Z.ILIR BEJTJA Tek të gjitha, sot ne e kemi për rentën, koncepti i rentës është 

shumë i kufizuar lidhur me të ardhurat kombëtare nga përdorimi i burimeve 

natyrore. As këtë nuk e kemi pasur dikur sepse dhe renta ka hyrë diku nga vitet 

2007-2008 dhe është bërë aktive në 2010 në industrinë e naftës. 2011 është 

aplikuar për herë të parë. …..Kjo punë vjen duke u zhvilluar, aplikojmë edhe të 

drejta që vendet e tjera i kanë ndërsa ne sot nuk i kemi. Atraktivitetin duhet ta 

rrisim duke zbuluar mënyra të tjera si duke rritur kapacitet zbuluese, duke shtuar 

ofertën, duke filluar me shërbime multi-client, që njerëzit ti kenë të gjitha të qarta 

në mënyrë elektronike. Po ju marr një shembull, para 3-4 vjetëve…….nëpërmjet 

Inter….të Shteteve të Bashkuara erdhën dhe bënë një vlerësim të arkivës që  ne 

kemi në Albpetrol dhe AKBN në Fier për potencialet e naftës. Mbasi i vlerësuan 

të gjitha, u ulën të flasin me ekspertët e zonës, nëse duhet apo jo të çpojnë në 

Patos-Marinëz, Blloku F, të shkojnë më poshtë se gëlqerorët që ne kemi, dhe 

nëse duhet apo nuk duhet të shkosh në Dumre. Në atë kohë Albpetroli e ka 

pasur fiksim të çponte në Dumre. ……Rrezja e suksesit quhet shumë e lartë që të 

fillosh operacione nëse nëpërmjet sizmikës vlerësohet nga 3 deri në 6%. Kjo është 

norma e suksesit që kanë këto industri. Ndoshta është dhe pak më e lehtë tek 

gurët se dalin dhe në sipërfaqe përshkak të mënyrës se si janë formuar shtresat 

minerare, shpesh trupat hidhen edhe në sipërfaqe dhe është pak më e lehtë. 

Edhe kjo ka goxha rreze suksesi të vetën sepse varet se si është formuar korrja e 

tokës e cila mbart minerare të vlefshme dhe në këtë aspekt them se në këtë 

industri përtej vështirësive që ato kanë nga ana e natyrshme si bisnese ne nuk 



duhet ti ngarkojmë me vështirësi të reja. Prandaj them që duhet gjetur një 

mënyrë që ta lehtësojmë sa më shumë barrën e industrive. 

Z.PËRPARIM ALIKAJ Mundem ju lutem të them edhe unë diçka. Në këtë kontekst 

që jemi, gjej rastin ta falenderoj z. Kamberi për punën e mirë dhe unë jam më i 

vjetri këtu në MSG dhe mund të them që Z. Kamberi ka qënë një nga Drejtuesit 

më të mirë i Sekretariatit për shumë arsye që nuk po zgjatem. Për sa i përket 

atyre që tha z. Kamberi lidhur me 62 milion $. Ne bëmë një punë përgatitore me 

Bankën u takuam veçmasi dhe unë kam insistuar për 15 million $ vetëm për 

gjeofizikën….dhe kjo lidhet me të gjitha që ne po dikujtojmë këtu nëse duam ta 

ngrejmë Shqipërinë në një vend konkurrues ne duhet të kemi disa studime më 

shumë se sa ato studimet e vjetra historike, të kemi disa gjëra të reja që të 

tërheqin investitorët… Unë jam dakort për ndarjen e rentës ka kuptim, direkt ta 

ketë AKBN dhe të hiqen shërbimet …dhe dakort por për çdo kontroll do të 

paguash. Lidhur me përmirësimin e këtyre që thamë, unë kam një problem 

shumë të madh që e kam ngritur shpesh herë për ….amendimin e Ligjit Minerar 

Z.ILIR BEJTJA I bëmë tani disa keni të tjera? 

Z.PËRPARIM ALIKAJ Nuk e di çështë bërë tani por 75 përqind garanci bankare 

për kërkim-zbulimin është jashtë llogjike 

Flasin disa antarë 

Z.ILIR BEJTJA Mënyrat e garantimin financiar janë nga më të ndryshmet duke 

filluar nga ..i sigurimit deri te bono. Pra nuk është ky problemi por ajo që ne kemi 

vënë re është që e gjithë konkurrojnë në garë totalin e vlerësimit për eksplorim e 

kanë kushtë për të fituar edhe mbasi fitojnë nuk di të them ndoshta ndonjë rast i 

rrallë ka ndodhur që ti kenë harxhuar të gjitha ashtu siç i kanë planifikuar. Por 

rrimë ne merremi e bënë, nuk e bënë, e ka tejkaluar apo nuk e ka tejkalauar. Ai 

që do të vendosi për të bërë një eksplorim duhet ta masi mirë veten të thotë se 

çfarë do bëj 

Z.PËRPARIM ALIKAJ Për një million dollar nëse do të harxhos, do të shtosh edhe 

një million të tjera.. 



Z.ILIR BEJTJA Një që nuk ka 2 milion $ mos ti hyj kësaj industrie.  

Z.PËRPARIM ALIKAJ Nuk është ashtu 

Z.ILIR BEJTJA …Një leje ekspolorimi është 2+1 dhe unë rri e pres atë 3 vjet dhe 

sikur të ketë pasur si rrjedhje informacioni, që e kam zbuluar unë, ka dhe të 

drejtën të lidhi dhe kontratën e shfrytëzimit me ligjin që neve kemi. Besoj janë 

kërkesa milimale për dikë që do të garantoj ose futet në këtë sektor 

Z.PËRPARIM ALIKAJ Praktika e sondave që do të çpojë do e tregojë këtë punë 

Z.ILIR BEJTJA Ne nuk na e ka ngritur njeri si problem këtë deri më sot. Kush merret 

me eksplorim, unë do ju marr shembulllin e Arian Resources pati komplet zonën 

e Kaçnarrit-Thjerrëz në Perlat, bëri gallatë plot 9 vjet investoi vetëm 261 mijë $ në 

rreth 30 që kishte në plan për të zhvilluar 

Z.PËRPARIM ALIKAJ Unë nuk po them që nuk ka gjëra të këtilla 

Z.ILIR BEJTJA Prandaj po ju them, të lëj garanci që të paktën të garantoj që do ti 

harxhoj. Ne nuk i kemi thënë njeriu që po nuk i përdore çfarë ke garantuar ne 

do ti marrim por ti të garantosh që atë proçes që do të bësh ta argumentosh… 

Z.PËRPARIM ALIKAJ Në minierë ju kërkoni 10%  

Z.ILIR BEJTJA Është diçka tjetër pasi shkon direkt për shfrytëzim  

Flasin disa antarë  

Z.ILIR BEJTJA Juve paraqiteni këtë dhe unë do ta marr në konsideratë dhe do të 

them ky është qëndrimi im personal.  

Z.PËRPARIM ALIKAJ Në rregull.  

Z.ILIR BEJTJA Nga eksperienca ime këtu në këto 7 vite më ka rezultuar në shumë 

raste që njerëzit nuk e zbatojnë projektin të cilit kanë kontraktuar me ne. Plus që 

ky është problem i SHGJSH-së. Duhet adresuar te SHGJSH dhe ata mund të na 

japin  më tepër informacion se duhet apo nuk duhet.  

Z.PËRPARIM ALIKAJ Një problem tjetër është semitudi 



 Z.ILIR BEJTJA Nuk e zgjidhim dot ne atë… për çdo lloj investimi po nuk pate 

marrëdhënie me token nëse toka është private nuk mund të punosh. Ligji thotë 

vetëm për arsye madhore ne shpronësojmë dhe nëse nuk është arsye madhore 

dhe projekti nuk është strategjik me rëndësi Kombëtare neve nuk shpronësojmë. 

Në raste të tjera duhet të merremi vesh me pushtetin lokal atje dhe nëse ata nuk 

janë dakort për zhvillim e asaj industrie nuk do ta zhvillojnë.  

Z.PËRPARIM ALIKAJ Mos ma jep lejen pra  

Z.ILIR BEJTJA Ta jap me kusht që ti të merresh vesh me ta………… 

Z.PËRPARIM ALIKAJ Atëhere të mos jepet liçensa të bihem dakort pastaj të jepet 

liçensa 

Z.ILIR BEJTJA Deklarata e Tokios dhe Parisit thonë në mënyrë eksplicite pa marr 

më përpara aprovimin e organeve kopetente për mjedisin, pa verifikuar nëse 

jemi apo jo në zona të mbrojtura, pa bërë më përpara kthimin nga sipërfaqe 

buqësore në sipërfaqe industriale dhe pa rënë dakort me dëgjesa publike me 

maxhorancë me komunitetin lokal nuk zhvillohet asnjë lloj industrie. 

Z.PËRPARIM ALIKAJ Shumë dakort dhe pastaj të jepet liçensa 

Z.ILIR BEJTJA Por unë ta jap, e kam zone të planifikuar 

Z.PËRPARIM ALIKAJ Jo, ne jemi të interesuar do të aplikojmë dhe do të na thoni 

do të bëhet 1234, do ti bëjmë ato dhe po e fituam kemi të drejtën të hyjmë aty 

dhe të punojmë 

Z.ILIR BEJTJA Absolutisht! 

Z.PËRPARIM ALIKAJ Po ai do 2 mijë euro për 1 metër katror… 

Z.ILIR BEJTJA Po do merresh vesh e ke për bisnes. Ne këtu në Tiranë nuk e 

ndërtuam dot nënstacionin. Ne kemi për të ndërtuar Nënstacionin e qëndrës në 

Tiranë dhe nuk e ndërtojmë dot. Sheti jep shpronësim për 450 euro për meter 

katror dhe ata duan 4300 euro dhe banka nuk të financon nëse nuk merresh 

vesh. Skemi çfarë të bëjmë pasi aq dëshiron ai ta japi. 



Z.PËRPARIM ALIKAJ Po për rrugët si ja bëni ju kur do bëhet një rrugë? 

Z.ILIR BEJTJA Është me rëndësi Kombëtare, e shpronësoj dhe ti shkon në gjygj 

nëse nuk je dakort me çmimin e shpronësimit dhe më merr lekët një më një. Që 

ta dini Qeveria Shqiptare sot detyrohet për mbi 412 çështje një vlerë rreth 60 

milion $ për për shkak të vendime që ka dhënë Gjykata Ndërkombëtare. Nuk e 

bëjmë dot sepse do jeni  ju që do vini tek ne do thoni pse e humbët gjygjin. 

ZNJ.ANILA HAJNAJ Një pyetje do bëhet raporti i 2017 apo dhe i 2018? 

Z. ARDIT KAMBERI I vitit 2017 

ZNJ.ANILA HAJNAJ Pse nuk bëhen të dy? 

Z. ARDIT KAMBERI Të dyja është plani por duhet të mbyllet përpara 2017brënda 

këtij afati  
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