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Z. GENCI TËRPO Faleminderit për pjesëmarrjen në kushte të vështira, për shkak të 

tërmetit dhe emergjencës që është shpallur. Ju kërkoj ndjesë që ju solla pranë 

zyrës por për shkak të pamundësisë së një zyre të lirë në Ministri, u detyruam ta 

zhvillojmë në ambjentet tona. Ky është një takim prezantues, i titullarit të ri të 

Institucionit. Unë kam rreth një javë që kam filluar pranë Sekretariatit Kombëtar 

EITI. Kjo është një sfidë për mua por mendoj që të gjithë bashkë do ta lehtësoni 

sfidën që unë kam marrë përsipër në mënyrë që të arrijmë atë që kërkohet nga 

puna e këtij Institucioni. Natyrisht, ju jeni të informuar për sa i përket veprimtarisë  

EITI për këtë vit. Janë disa momente të rëndësishme të cilat ne duhet ti 

superojmë sepse jemi në limitet e kohës ose më saktë le të themi që dhe limitet 

janë kaluar për të realizuar detyrat që neve kemi. Gjëja më e rëndësishme që 

ne kemi në këtë moment është përgatitja e Raportit. Fatmirësisht, aktualisht jemi 

në një situatë ku ditën e nesërme, fillojmë negociatat me kompaninë e parë që 

është përzgjedhur si më cilësorja për sa i përket çështjes së realizmit të Raportit. 

Koha në dispozicion është zero dhe ne do të mundohemi që këtë raport ta 

realizojmë brënda vitit që vjen dhe brënda afatave që ne mendojmë që 

realizohet. Një element tjetër i rëndësishëm është çështja e disbursimit të grantit 

që kemi në dispozicion të Bankës Botërore. Kjo është një gjë që do të superohet 

shumë shpejt pasi i jemi drejtuar Ministrisë për të bërë të mundur konfirmimin e 

firmës së titullarit për sa i përket veprimeve ekonomike që duhet të kryen dhe 

besoj se kjo është një gjë që do të superohet shumë shpejt. Por theksoj që e 

rëndësishme për ne është Raporti. Proçedurat e Bankës Botërore janë 

specifikuar për mënyrën se si veprohet. Do të jemi shumë strikt për sa i përket 

kohës, për ti bërë gjërat sa më shpejt. Proçedura e Negociatave është një 

proçedurë që realizohet në marrëveshje me të dyja palët dhe ne do të jemi të 

drejtë për drejtë me kompaninë e parë, për të mos humbur kohë dhe nëse nuk 

do të biem dakort do të vazhdohet me kompanitë e radhës. Nga ana ime si 

titullar i këtij Institucioni keni të gjithë disponibilitetin për të më kontaktuar për 

çdo lloj problematike që ju e çmoni që është e nevojshme në të mirë të punës 

sonë. Padiskutim ditë-natë nga ana ime nuk ka asnjë lloj problemi më keni në 



dispozicion për të bërë të mundur pikërisht atë që realisht e kemi për detyrë. Ne 

jemi një vënd antar në EITI Ndërkombëtar dhe nuk duhet të kalojmë në një fazë 

tjetër që do të ishte penalizuese për ne por që do të ndikonte dhe me 

vijueshmërinë e këtij Institucioni. Pra unë kërkoj nga ana juaj bashkëpunim 

maksimal dhe të më mirëkuptoni për të gjitha veprimet që ne do të kryejmë në 

një kohë sa më të shpejtë në mënyrë që të arrijmë pikërisht të gjitha objektivat e 

punës që ne kemi marrë për sipër si Institucion.  Unë kaq po ndaj me ju 

shkurtimisht pasi dhe ju jeni të informuar për sa i përket situatës që ne kemi. Do të 

vazhdojmë komunikimin e vazhdueshëm me Ministrinë e linjës dhe unë 

personalisht do të jem gjatë gjithë kohës në krah tyre për të facilituar sa më 

shpejt çdo lloj proçedure që kërkojnë shkresat dhe aktet që e lehtësojnë punën 

tonë por paralelisht pres edhe nga ana juaj sygjerime dhe mendimet tuaja që 

ta bëjmë të mundur sa më shpejtë zhvillimin e proçedurave në një kohë reale 

për të arritur objektivat që kemi marrë përsipër. Nuk e di nëse punonjësit e tjerë 

të Institucionit kanë ndonjë mendim, Arditi që ka qënë dhe pjesë 

Z. ARDIT KAMBERI Është në rregull 

Z. GENCI TËRPO Jua përsëris që për çdo gjë ju lutem më kontaktoni, ju numrin tim 

të telefonit besoj se e keni marrë me email. Natyrisht që për këtë mbledhje do të 

informoj dhe Z. Bejtja i cili realisht është i zënë nga situata. Nga ana e tij kam 

marrë disponibilitetin maksimal që do të na ndihmoj për të gjitha proçedurat 

dhe kuptohet dhe Drejtuesja e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Znj. 

Belinda Balluku është disponibël për të na ndihmuar dhe gjithë linja e Ministrisë 

ka shprehur bashkëpunim maksimal. Por aktualisht jemi në një situatë jo shumë 

të mirë për shkak edhe të tërmetit që fatkeqësisht ka zënë vëndin tonë. Besoj që 

ta kalojmë shumë shpejt këtë moment por ajo që është shumë e rëndësishme 

është që të gjithë bashkë të punojmë sa më shpejt dhe fort për të arritur fillimisht 

objektivin kryesor që është përgatitja e Raportit dhe më pas për të vijuar dhe me 

aktivitetet e tjera që për mua janë të rëndësishme aq sa është Raporti. Për çdo 

gjë më kontaktoni dhe faleminderit që morët pjesë në këtë takim. Ju kërkoj 

ndjesë dhe për kohën që ju harxhova dhe për faktin që ju mundova deri këtu. 



Në vijim do të jemi më korrekt për sa i përket kohës, vëndit dhe të mos kemi 

situata që dhe juve t’ju pengojmë në proçesin e punës 

ZNJ. ANILA HAJNAJ Faleminderit që na thirre dhe ju urojmë punë të mbarë. 

Urojmë që të punojmë shumë mirë bashkë pasi ashtu siç edhe ju e përmëndët 

situata është vërtet kritike. Jemi në kufirin e fundit për të realizuar Raportin dhe 

jemi përpara Validimit tjetër dhe ajo do të jetë edhe më penalizuese nëse ne 

nuk do ta kryejmë sa më shpejt këtë detyrë që kemi tani. Unë mendoj se ne do 

duhet të mblidhemi sërisht. Unë nuk e di se kush është përzgjedhur nga 

kompanitë si Admisnitratori i Pavarur? 

ZNJ. ANISA DEDA Nuk është përzgjedhur fituesi pasi jemi në fazën e 

negociatave. Është bërë një rënditje në bazë të CV-ve të komanive që janë 

paraqitur. Tani ne kemi marrë propozimit e tyre teknik dhe financiar, të 

kompanisë e renditur e para. Do të fillojmë negociatën me këtë kompani ditën 

e nesërme dhe nëse arrijmë një marrëveshje mund të themi se e kemi shpallur 

fituesin. Nëse nuk arrihet një marrëveshje do të kalohet te kompania e renditur e 

dyta dhe do të presim ofertën dhe propozimin e tyre teknik 

ZNJ. ANILA HAJNAJ Kur kanë aplikuar ata e kanë ditur se çfarë pune do të 

bëjnë dhe si janë problemet. Pse duhet të negociohet? 

ZNJ. ANISA DEDA Kjo është proçedurë e Bankës Botërore, e cila kështu ka qënë 

gjithmonë 

ZNJ. ANILA HAJNAJ Mendohet që ata të mos e pranojnë shumën e ofruar ose  

ZNJ. ANISA DEDA Ata japin një çmim për përgatitjen e Raportit 

ZNJ. ANILA HAJNAJ Nuk është shpallur që kaq është shuma? 

ZNJ. ANISA DEDA Shuma nuk shpallet asnjëherë. Ne dërgojmë vetëm Termat e 

Referencës për publikim 

ZNJ. ANILA HAJNAJ Ishalla nuk na krijojnë probleme dhe të na shtyhet si 

proçedurë, këtu qëndron shqetësimi im si pikë e parë. Dhe e dyta, do të jenë dy 

raporte apo vetëm një? 



ZNJ. ANISA DEDA Termat e Referencës janë përgatitur për dy vitet fiskale 2017-

2018 brënda një raporti 

 ZNJ. ANILA HAJNAJ Shumë mirë 

ZNJ. ANISA DEDA Ka vështirësi sepse jo vetëm janë dy Raporte por për vitin 2018 

Standarti kërkon një Raportim në bazë projekti, pra le të themi ka ndryshim. Dhe 

përveç Raportit për Validimin na duhet të nisim patjetër edhe studimin e 

Beneficial Ownership, i cili ka afat Janarin 2020. Praktikisht është shumë vështirë 

që të arrihet por ne do ti dërgojmë një letër Bordit tani në muajin Dhjetor, ku do 

ti kërkojmë afat jo vetëm për Raportin por edhe për implementimin e Beneficial 

Ownership dhe shpresojmë të kemi mirëkuptimin e tyre dhe të na japin një kohë, 

le të themi të paktën 6 mujore që të implentojmë këto, ndryshe që të dyja këto 

mund të jenë pengesë dhe mund të na çojnë në ‘suspension’ nga EITI 

Ndërkombëtar 

ZNJ. ANILA HAJNAJ Kjo është pikëpyetje e madhe por megjithatë çfarë do lloj 

gjëje që të jetë e nevojshme dhe për ne si Shoqëri Civile ne jemi gati që tju 

mbështesim 

ZNJ. ANISA DEDA Kjo do të dali nga MSG-ja 

ZNJ. ANILA HAJNAJ Patjetër do të dali nga Bordi por le të hartojmë një ‘Plan of 

action’ sepse ne zakonisht e dimë ku qëndrojnë problemet kur hartohen 

raportet, si institucionet që vonojnë dhe të gjitha problematikat që janë shumë 

‘të vogla’ për të mos u realizuar në kohën e duhur. Prandaj le të nxitojmë të 

shohim që të gjitha proçedurat të cilat janë vonuar, mundësisht të minimizohen 

dhe që institucionet të përgjigijen sa më shpejt dhe që Administratori i Pavarur 

ta realizoj sa më shpejt që të jetë e mundur punën. Të gjithë aktorët duhet të 

luftojnë me shumë forcë. Është edhe kjo çështja tjetër, ku ne kemi kaluar dy 

Validime, që nuk duhet ti kalonim dhe na kërkuan edhe një të tretë që është 

shumë barrë për neve dhe le të punojmë së bashku. Nuk e di se si do të 

organizohemi edhe juve si Sekretariat hartoni një listë, të të gjithave 

problematikave që ne kemi pasur në raportet e tjera, si kush institucion është 

vonuar më shumë, bisnesi etj, të gjitha ku dhe ne të kërkojmë  



ZNJ. ANISA DEDA Do të kërkojmë që nga Ministria të kemi suport.. 

ZNJ. ANILA HAJNAJ Ne duhet të bëjmë edhe diçka tjetër, panvarësisht se 

Kryeministri ka gjithë këtë problem mbi kokë, por siç është bërë edhe dikur, me 

një urdhër të Kryeministrit, që çfarë kërkojmë ne si Bord, nëpërmjet këtij urdhëri 

të përgjigjen Ministrat përkatës, pra të kaloj nga koka e institucioneve.Të 

hartohet kjo gjë dhe çfarë ne kemi mundësi, të mos lihet mënjanë. Pra ju si 

Sekretariat të hartoni një listë se cilat kanë qënë problematikat ndër vite dhe 

hajde ti godasim në mënyrë që të realizojmë sa më shpejt atë që duhet. Edhe 

Admisnitartori kur të zgjidhet, duhet të jetë gjatë gjithë kohës ‘online’ me ju, ku 

të shohin dhe të deklarojnë çfarë problemesh kanë, që dhe ne më pas në kohë, 

ti nxisim si bisnesin, edhe  

ZNJ. ANISA DEDA Hapi i radhës është sa më shpejt finalizimi i kontratës dhe 

njëkohësisht shtyrja e afatit të grandit të Bankës Botërore, se kjo ndikon dhe në 

lidhjen e kontratës 

ZNJ. ANILA HAJNAJ Po pse nuk është bërë shtyrja e afatit? 

ZNJ. ANISA DEDA Afati i grandit të Bankës Botërore është deri në fund të muajit 

Prill 2020 dhe në kushtet që neve jemi i kemi kërkuar Bankës që ta shtyjmë atë 

deri në Dhjetor të 2020 sepse Prilli është për katër muaj dhe nuk mund të lidhim 

një kontratë për katër muaj. Por ndërkohë, duhet të eci pasi është një 

marrëveshje dy palëshe, edhe grandi dhe amendimi del me një VKM, pasi është 

Amendim i grandit. Kemi bërë kërkesën tonë pranë Ministrisë dhe kjo duhet të 

eci përpara që të dali VKM sa më shpejt. Domethënë paralelisht duhet shtyrë 

grandi, duhet lidhur kontrata me Administratorin e Pavarur sa më shpejt dhe që 

të fillojmë dhe ta ndjekim hap pas hapi realizimin e Raportit 

ZNJ. ANILA HAJNAJ Atëhere i bie që brënda javës tjetër ne ndoshta do të kemi 

ndonjë përgjigje 

ZNJ. ANISA DEDA Ne shpresojmë që të finalizojmë kontratën  

ZNJ. ANILA HAJNAJ Atëhere brënda kësaj jave, besoj juve duhet ti keni mbaruar 

negociatat 



ZNJ. ANISA DEDA Ne e mbyllim nesër proçesin e negociatave brënda ditës por 

duhet parë se si do shkojnë negociatat që të dimë sa kohë do të na duhet për 

finalizimin e kontratës 

ZNJ. ANILA HAJNAJ Nëse do të keni nevojë, ne do të jemi këtu dhe hajde ti 

shtyjmë gjërat sepse stresi i Validimit ka qënë shumë i madhë, veçanërisht mbi 

ne, mbi shoqërinë civile. Ne po përpiqemi që detyrat tona ti realizojmë dhe ti 

kemi sa më mirë por është kjo çështja që dalin po ato probleme që ne i kishim 

tejkaluar dhe të kthehemi mbrapsht po në ato gjëra!! Presim informacione nga 

ju dhe të shohim më pas se si do shkoj puna 

Z. GENCI TËRPO Faleminderit shumë! 
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