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PLATFORMA AFATGJATË PËR ZHVILLIMIN  E ZONAVE ME AKTIVITET NË 

INDUSTRINË NXJERRËSE DHE PËRPUNUESE 

 

  

1. Transferta e Rentes Minerare 

Transferta e Rentës Minerare tek Bashkite të jetë deri në masën 50% nga 5% që është sot. 

 

a. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë dhe Financave të propozojë ndryshimin e gërmës 

“c”, të pikës 2, të nenit 25, të Ligjit nr. 68, datë 24.07.2017, “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”, ku Renta Minerare të kalojë nga 5% në masën 50% 

(pesëdhjetë përqind) në favor të pushtetit vendor.  

b. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë dhe Financave, në bashkëpunim me Ministrinë e 

Infrastrukturës dhe Energjisë, të llogarisë dhe të bëjë shpërndarjen e rentës nëpër 

bashki sipas lejeve minerare që gjenden në territorin e bashkive përkatëse. 

c. Pjesa e rentës minerare që i kalon pushtetit vendor do të derdhet në një llogari 

bankare të posaçme të hapur nga secila bashki. 

d. Bashkitë mund të përdorin shumat e derdhura në llogarinë e posaçme vetëm për 

financim projektesh me vlerë sociale, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, Spitale, 

Qëndra Shëndetësore, Kinema/Teatër, Shkolla, Çerdhe, Qëndra Sporti, Rrugë, etj. 

Shumat e derdhura në këtë llogari të posaçme mund të përdoren, duke shërbyer si 

kolateral për marrje kredie bankare, për të mundësuar ndërtimin e objekteve që 

ndihmojnë ekonominë lokale sipas karakteristikave të çdo zone, duke përfshirë, por 

pa u kufizuar ne, baxho, therrtore, magazina të depozitimit të bimëve mjekësore, etj, 

me qëllim nxitjen e blegtorisë apo bujqësisë në këto zona, sipas mundësive që 

ofrojnë. 

e. Shumat e depozituara në keto llogari të posaçme mund të përdoren vetëm pas 

aprovimit të financimit të projektit nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave. 
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2. Transferta e pakushtëzuar 

a. Të përmirësohet neni 24 i Ligjit nr. 68, datë 24.07.2017, “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”, dhe Aneksi 1 i ligjit të buxhetit vjetor, për formulën e 

transfertës së pakushtëzuar, duke përcaktuar edhe këto kritere kryesore: 

i. Niveli i të ardhurave vendore ndaj PBB të realizuar në bashki apo në Qark, 

të jetë tregues në mbështetje të bashkive me të ardhura vendore të kufizuara. 

ii. Niveli i varfërisë të jetë tregues llogaritës, sipas të dhënave të INSTAT. 

iii. Të ulet pesha e “popullsisë rezidente” dhe “dendësisë së popullsisë” në 

formulën e llogaritjes së ndarjes së transfertës së pakushtëzuar, pasi 

diskriminon bashkitë e zonave minerare, të cilat kanë popullsi dhe dendësi 

popullsie të ulët. 

iv. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë dhe Financës për modifikimin e ligjeve 

sipas këtyre kritereve. 

3. Transferta e Tarifës Koncesionare 

a. Me qëllim përfitimin e bashkive nga burimet natyrore të shfrytëzuara në territorin e 

tyre të bëhet transferimi i 50% të tarifës koncesionare të veprave hidroenergjitike , 

eolike, fotovoltaike dhe TEC-eve si dhe veprave të prodhimit të burimeve natyrore 

(minierave dhe hidrokarbure) në zbatim të pikës 5, të nenit 28, të ligjit 125/2013, 

“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të ndryshuar, ngarkohet Ministria 

e Ekonomisë dhe Financës të përgatisë propozimin për shtimin e gërmës “d”, në 

pikën 2, të nenit 25, të Ligjit nr. 68, datë 24.07.2017, “Për financat e vetëqeverisjes 

vendore”, ku të parashikohet transferimi i 50% (pesëdhjetë përqind) të tarifës 

koncesionare të veprave energjetike (HECe, TECe, centrale fotovoltaike apo me 

erë) dhe veprave të nxjerrjes së burimeve natyrore (miniera dhe hidrokarbure)  

b. Kjo transfertë do të derdhet në llogarinë e posaçme të përcaktuar në pikën 1.c të 

kësaj platforme dhe do të përdoret vetëm sipas pikave 1.d dhe 1.e të kësaj 

platforme. 

4. Taksa e Shfrytëzimit të Rrugëve 

a. Zonat me aktivitet në industrinë nxjerrëse dhe përpunuese gjenerojnë trafik të madh 

rrugor me automjete të rënda, i cili me kalimin e kohës dëmton rrugët. Për këtë 

arsye, ngarkohet Ministria e Ekonomisë dhe Financave të vendosë një taksë për 

shfrytëzimin e rrugëve nga automjetet me kapacitet mbi 3.5 ton, në proporcion me 

kilometrat e përshkuara, me tonazhin e transportuar, me llojin e automjetit dhe me 

ndotjen e mjedisit (sipas autmjeteve Euro 2, 3, 4, 5 ose 6).  

b. Taksa për shfrytëzimin e rrugëve është e detyrueshme për të gjitha automjetet me 

kapacitet mbi 3.5 ton, si më poshtë: 

i. Për automjetet me targë shqiptare: që në momentin e dhënies së lejes së 

qarkullimit e deri në momentin e dorëzimit të saj, taksa paguhet çdo 

tremujor dhe llogaritet në bazë të regjistrimeve të kryera nga pajisjet 

takimetrike të instaluara në automjet dhe të tonazhit të transportuar sipas 

faturave të transportit përkatës. 

ii. Per automjetet me targë të huaj, taksa paguhet në pikën e hyrjes në kufi, në 

bazë të tonazhit dhe të destinacionit të regjistruar në faturën e transportit. 

Pika e hyrjes në kufi regjistron edhe tregimin e pajisjes takimetrike të 

instaluar në automjet. Në pikën e daljes nga kufiri bëhet leximi i pajisjes 

takimetrike dhe llogaritet diferenca e taksës totale nga taksa e paguar në 
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pikën e hyrjes. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë dhe Financës të hartojë 

mënyrën e llogaritjes së taksës totale. 

c. Taksa për shfrytëzimin e rrugëve ndahet në masën 60% në (gjashtëdhjetë përqind) 

favor të pushtetit vendor dhe 40% (dyzet përqind) në favor të buxhetit të shtetit.  

d. Shpërndarja nëpër bashki e pjesës që i takon pushtetit vendor do të llogaritet nga një 

komision ad-hoc i përbërë nga përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë dhe 

Financës,  Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe të pushtetit vendor, i cili 

do të marrë për bazë dendësinë e transportit të rëndë në secilen bashki. 

e. Pjesa që i kalon pushtetit vendor do të derdhet në llogarinë e posaçme të përcaktuar 

në pikën 1.c të kësaj platforme dhe do të përdoret vetëm sipas pikave 1.d dhe 1.e të 

kësaj platforme. 

5. Nxitja e Investimeve 

a. Zonat ku zhvillohet aktiviteti i industrisë nxjerrëse dhe përpunuese do të kenë 

përparësi në nxitjen e investimeve në sektorin e fasonerive dhe aktiviteteve të 

ngjashme me to. Kompanitë që do të investojnë në këto aktivitete dhe do të krijojnë 

të paktën 20 (njëzet) vende pune, përjashtohen nga taksat për një periudhë 10 

(dhjetë) vjeçare. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë dhe Financës të hartojë planin e 

realizimit të këtij përjashtimi. 

b. Subjektet që ushtrojnë  aktivitet në zonat e industrisë nxjerrëse dhe përpunuese 

përfitojnë lehtësira fiskale duke u përjashtuar nga taksat. Këto biznese përfshijnë, 

por pa u kufizuar në to, prodhim triko, çorape, qylyma, prodhime të tjera artizanale, 

ushqimore apo edhe produkte të tjera lokale, hapje shkollash private profesionale 

sipas tipologjisë së produkteve lokale (psh. shkolla bujqësore, etj), të cilat të 

krijojnë një mikro-ekonomi eko-solidare të pataksuar. Ngarkohet Ministria e 

Ekonomisë dhe Financës të hartoje planin e realizimit të këtij përjashtimi. 

c. Të gjitha objektet në pronësi shtetërore, të cilat kanë humbur funksionin për të cilin 

janë ndërtuar në territorin e bashkisë dhe për të cilat nuk ka strategji sektoriale nga 

Ministritë përgjegjëse për to, t’i transferohen pushtetit vendor për strategji zhvillimi 

kundrejt një projekti zhvillimor të aprovuar nga Ministritë përkatëse. 

d. Për të nxitur investimet në disa nga bashkitë ku zhvillohet aktiviteti i industrisë 

nxjerrëse dhe përpunuese, do të parashikohet krijimi i zonve të lira ekonomike në 

Kukës, Rubik, Bulqizë dhe Patos. Zonat që propozohen janë ish territore industriale 

në të cilat gjenden disa objekte industriale dhe ndihmëse, që i kanë shërbyer 

zhvillimit të industrisë sipas specifikave teknike, si dhe mbështeten nga 

infrastrukturë pjesore inxhinierike; rrugë, hekurudha, furnizim me energji, furnizim 

me ujë etj. që mund të ofrohen për investitorët vendas dhe të huaj duke u dhënë 

statusin e zona të teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik si një e tërë.         

Përparësitë që ofrojnë këto zona janë të konsiderueshme duke pasur parasysh 

pozicionin e tyre gjeografik të favorshme, distancat nga vendburimet e lëndëve të 

para si minerale dhe lidhjen me infrastrukturën, rrugore, hekurudhore dhe portet 

detare. Ngarkohet Ministria përgjegjëse për Ekonominë dhe Ministria që 

administron aktivitetin nxjerrës dhe përpunues të hartojë planin për krijimin e këtyre 

zonave të lira ekonomike. 

e. Ministria e Ekonomisë dhe Financës do të bashkëpunojë me bashkitë për 

promovimin e mekanizmave ekzistues të përfitimit të fondeve nga buxheti i shtetit, 

nëpërmjet skemave të mbështetjes në pjesëmarrje në panaire, start-up, inovacione 

dhe ekonomi kreative. 
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f. Ngarkohen Ministritë që administrojnë Infrastrukturën, Ekonominë, Financat dhe 

Energjinë, të shqyrtojnë në mënyrë prioritare nevojat për vepra të infrastrukturës të 

bashkive të zonave ku zhvillohet aktiviteti i industrisë nxjerrëse dhe përpunuese, 

dhe të gjejnë mekanizma për të ngritur kapacitetet programuese e projektuese të 

këtyre bashkive. 

6. Donacionet 

a. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë dhe Financës të rishikojë ligjin nr.7892, datë 

21.12.1994, “Për sponsorizimet”, duke parashikuar zbritje deri 20% nga tatim 

fitimi, me qëllim nxitjen e sponzorizimit nga bizneset në projekte ndërtimi për 

Spitale, Qëndra Shëndetësore, Kinema/Teatër, Shkolla, Çerdhe, Qëndra Sporti, 

Rrugë, etj. në zonat ku zhvillohet aktiviteti i industrisë nxjerrëse dhe përpunuese. 

b. Sponsorizimet e bizneseve private ne kete kuader do te derdhen ne llogarine e 

posaçme të prcaktuar ne piken 1.c te kesaj platforme dhe do te perdoret vetem sipas 

pikave 1.d dhe 1.e te kesaj platforme. 

7. Tatimet dhe Borxhet 

a. Subjektet minerare qe ushtrojne aktivitet ne zonat me industri nxjerrese dhe 

perpunuese dhe qe jane regjistruar ne bashki te tjera detyrohen te gjitha taksat per 

pushtetin vendor dhe detyrime te tjera do ti kalojne bashkive ku ata zhvillojne 

aktivitetin dhe jo ku jane rregjistruar. Nje bashki tjeter nga ajo e zones ku zhvillojne 

aktivitetin nxjerres apo perpunues, tatimet e mbledhura nuk do te ndahen neper 

bashkite ku jane te regjistruara subjektet minerare, por neper bashkite ku kryejne 

aktivitetin nxjerres apo perpunues. Ngarkohet Ministria e Ekonomise dhe Finances, 

ne bashkepunim me Ministrine e Infrastruktures dhe Energjise, te beje shperndarjen 

sipas kritereve te mesiperm. 

8. Paga e punonjesve te bashkive  
a. Me qellim nxitjen e punesimit te specialisteve dhe personelit te kualifikuar ne 

bashkite e zonave ku zhvillohet aktiviteti i industrise nxjerrese dhe perpunuese dhe 

per te parandaluar largimin e tyre drejt bashkive te medha,te propozohen nivele 

pagash dhe menyre llogaritje duke e perafruar me pagat e punonjesve te bashkive te 

medha per te parandaluar efektet e shpopullimit ne keto zona dhe levizjes drejt 

qendrave te medha. 

b. Ngarkohet Ministria e Brendeshme dhe Ministria e Ekonomise dhe Finances te 

rishikojne VKM nr.165, dt.2.3.2016, ndryshuar me VKM nr. 177, dt.8.3.2017. 

9. Mbrojtja e Mjedisit 

a. Garancia e Rehabilitimit te Mjedisit do të investohet ekzluzivisht për rehabilitimin e 

mjedisit në zonen per te cilen eshte adresuar. Ngarkohet Ministria pergjegjese per 

aktivitetin minerar te ndjek me prioritet problemet mjedisore ne keto zona , referuar 

legjislacionit ne fuqi. Ministria qe mbulon mjedisin te permiresoje aktet ligjore qe 

kane te bejne me studimet e detajuara te problematikave mjedisore ne zonat e 

industrise nxjerrese e perpunuese, duke u perqendruar ne industrine e naftes dhe 

monitorimin periodik te ndotjes se tokes, ajrit dhe ujrave siperfaqesore e 

nentokesore.  

10. Koordinimi i Lejeve Minerare 

a. Gjate procesit te hartimit te planit 3-vjecar minerar ministria pergjegjese per 

minierat te marre paraprakisht vendimin e ministrise pergjegjese per pushtetin 

vendor.  
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b. Zona konkurruese minerare te hiqet nga fondi pyjor ne momentin e miratimit te 

projektit teknik ne AKBN dhe pajisjes me lejen mjedisore nga ministria pergjegjese 

per mjedisin dhe ajo per industrine minerare per realizimin e ketij objektivi. 

11. Gazi Natyror 

a. Ndalohet djegja e lire e Gazit Natyror shoqerues te prodhuart ne puset e naftes qe 

ndodhen ne afersi, jo me larg sesa 500m (peseqind metra), te zonave te banuara apo 

me bujqesi intensive (serra).  

b. Gazi Natyror shoqerues i prodhuar ne keto puse lejohet te digjet vetem ne djegesa te 

posaçem qe e perdorin nxehtesine e prodhuar per ngrohje uji dhe/ose prodhim 

avulli. Uji i nxehte ose avulli i prodhuar do te vihet, pa pagese, ne sherbim te 

bujqesise se ketyre zonave. 

c. Ngarkohet Ministria e Infrastruktures dhe Energjise te hartoje propozoje e 

nevojshme ligjore per zbatimin e germave “a” dhe “b” te kesaj pike. 

12. Turizmi Industrial 

a. Ne zonen naftembajtese te Kucoves te investohet per krijimin e turizmit industrial. 

Keto perbejne objekte me interes per turizmin industrial, i cili mund te 

bashkerendohet me turizmin e qytetit te Beratit. 

b. Ne Kucove te investohet per krijimin e nje muzeu te aviacionit ushtarak , i cili, se 

bashku me turizmin industrial te naftes, mund te plotesoje itinerarin turistik te 

Kuçoves. 

c. Ngarkohet Ministria pergjegjese per turizmin, per energjine dhe per industrine dhe 

Ministrine e Mbrojtjes  , te hartojne nje itinerar turistik dhe nje plan promovimi per 

te kthyer Kuçoven ne nje atraksion turistik industrial. 

13. Lojrat e Fatit 

a. Te ndalohet veprimtaria e lojrave te fatit brenda qendrave te banuara, deri ne nje 

distance  prej 10 (dhjete) kilometrash larg tyre, ne zonat ku zhvillohet aktiviteti i 

industrise nxjerrese dhe perpunuese. Nga kjo pike perjashtohen lojrat e fatit te 

percaktuara ne germen “dh”, te nenit 5, te ligjit 155/2015 “Për lojërat e fatit në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

b. Te gjitha lorat e fatit, me perjashtim lojrave te fatit te percaktuara ne germen “dh”, 

te nenit 5, te ligjit 155/2015 “Për lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë”, të 

ndryshuar, qe aktualisht ndodhen brenda qendrave te banuara te ketyre zonave kane 

afat 6 muaj, nga dalja e ketij vendimi, per t’u larguar ne nje distance prej jo me pak 

sesa 10 (dhjete) kilometrash nga qendrat e banuara. 

c. Ngarkohet “Autoritet i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit” me zbatimin e kesaj pike. 

14. Arsimi Profesional 

a. Ngarkohet Ministria e Arsimit dhe Rinise qe te rrise bashkepunimin me bashkite 

dhe shkallen e informimit dhe ndergjegjesimit te te rinjve dhe grave, per 

regjistrimin e tyre ne Qendrat e Formimit Profesional, per trajnimin e tyre falas. 

b. Ngarkohet Ministria e Ekonomise dhe Finances qe te nxise rritjen e iniciatives se te 

rinjve dhe grave per te krijuar sipermarrje te lira, duke siguruar punesim dhe 

vetpunesim, nepermjet mbeshtetjes financiare dhe teknike nga Ministria e 

Ekonomise dhe Finances nepermjet: 

i. fondeve buxhetore (nga AIDA); 

ii. fondeve jo-buxhetore (donacione apo kredi te buta), te publikuara ne ëebsite 

te Ministrise se Ekonomise dhe Finances. 

15. Nxitja e Aktiviteteve Artistike, Kulturore e Sportive 
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a. Qeveria mbeshtet dhe nxit zhvillimin e aktiviteteve artistike, kulturore e sportive ne 

zonat ku zhvillohet aktiviteti i industrise nxjerrese dhe perpunuese.  

i. Ngarkohet ministria pergjegjese per kulturen  te propozoje nje amendim te 

nenit 29, te ligjit 10352, date datë 18.11.2010, “Për artin dhe kulturën”, duke 

parashikuar financim shtese per institucionet publike vendore te artit e te 

kultures te njesive te qeverisjes vendore ku zhvillohet aktiviteti i industrise 

nxjerrese dhe perpunuese, nga buxheti i shtetit, ne masen 10% mbi buxhetin 

e pushtetit vendor per kulturen (germa “b”, e nenit 29 te ketij ligji).  

ii. Te ngarkohet minstria pergjegjese per arsimin , sportin dhe rinine te 

propozoje masa per nxitjen e aktiviteteve sportive dhe per rritjen e 

financimeve per sportin ne keto zona. 

 


