PLANI I VEPRIMIT I STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE REFORMA NË FUSHËN E TË DREJTAVE TË PRONËSISË
2012-2020

Nr.

Politikat
specifike

Veprimet që duhen ndërmarrë

Koha e
realizimit

Burimet

Institucionet
përgjegjësie/institucione
zbatuese1

Mekanizmat
monitorues dhe
vlerësues

Qëllimi strategjik 1: Përfundimi 100% i regjistrimit fillestar sistematik kombëtar brenda vitit 2013 dhe krijimi i regjistrit elektronik të pasurive të paluajtshme dhe përmirësimi i funksionimit
të ZRPP
Objektivi strategjik 1.1: Fuqizimi i regjistrit elektronik publik kombëtar të pasurive të paluajtshme të ZRPP-së për ta shndërruar shërbimin e ofruar ndaj publikut në efektiv, cilësor dhe të
shpejtë, si dhe përfundimi i regjistrimit të plotë fillestar sistematik kombëtar brenda vitit 2013, sipas prioriteteve të Taks Forcës së kryesuar nga Kryeministri
Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore të ligjit
të ri nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të
paluajtshme” me qëllim kalimin e këtij
institucioni me vetëfinacim Procesi i hartimit do
të prioritizohet drejt akteve më të rëndësishme,

1.1.1
Kalimi i ZRPPsë në një formë
rregullimi
me
vetëfinancim të
orientuar drejt
shërbimit
dhe
forcimi
i
kapaciteteve
administrative të
saj

1

Hartimi dhe miratimi i studimit të fisibilitetit dhe
plan biznesit 2012-2013 me qëllim rritjen e
kapitaleve, zhvillimin e infrastruktrurës,
zhvillimin e burimeve njerëzore si dhe hartimi i
një Strategjie Afatmesme
2014-2020 nën
vizonin e rritjes së cilësisë së shërbimit ndaj
klientit

Projekti LAMP
Korrik 2012
200 mijë USD
+ Kosto
administrative

Projekti LAMP
440 mijë USD

Numri i akteve nënligjore të miratuara
Task Forca e drejtuar nga
Kryeministri

KM; MD/ ZRPP
MD/ ZRPP
MD/ ZRPP

Plani i Biznesit 2012-2013 dhe Strategjia
Afatmesme 2014-2020, të miratuara

Dhjetor 2012

Institucioni përgjegjës është institucioni që drejton dhe kontrollon realizimin e masës. Institucioni zbatues është institucioni që zbaton një pjesë të masës dhe
raporton tek institucioni përgjegjës. Roli identifikohet nëpërmjet simbolit
1

Miratimi i programit të parë të trajnimit të stafit
dhe lidhja e kontratës për zbatimin e tij

Programi vjetor i trajnimit i miratuar

Çdo vit

Kosto
administrative

ZRPP

Numri i programeve të miratuara

Trajnime të stafit për detyrat funksionale
të orientuara drejt shërbimit ndaj publikut

Çdo vit

Projekti LAMP
75 mije $ + Kosto
Administrative

ZRPP

Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve
trajnuese

Kosto
administrative

ZRPP

Numri i punonjësve të rekrutuar dhe të
promovuar

Kosto
administrative

MD/ Task-Forca

Marrja e vendimeve nga Task Force në
raport me rekomandimet e analizës

Kosto
administrative

Task Force për çështjet e
pronësisë

Numri i takimeve të organizuara,
politikat dhe nismat ligjore dhe nënligjore
të konsultuara dhe të koordinuar.

Projekti LAMP

MD/ZRPP; AKSHI

% e dokumentacionit arkivor të
dixhitalizuar

Vënia në dispozicion e analizës së thelluar mbi
legjislacionin e të drejtave të pronësisë TaksForcës
Organizimi i takimeve periodike për konsultimin
paraprakisht në Task-Force, i të gjitha politikave
për ndryshime në legjislacionin e çështjeve të
pronësisë.

1.1.2

Projekti LAMP
350 mijë USD

Hartimi dhe miratimi i programeve vjetore
periodike të trajnimit

Rekrutimi i stafit mbi bazat e meritave
profesionale dhe të integritetit, duke përfshirë
edhe procesin e zgjerimit të stafit, nëse është e
nevojshme

Krijimi i një
sistemi
elektronik të
regjistrimit të
pasurive të
paluajtshme për
transmetim dhe
kontroll të të
dhënave online,
si dhe ndërlidhja
e tij me bazat e
tjera të të
dhënave
shtetërore online
në funksion të
një portali
online të
kërkesave për
shërbime

2012

Dixhitalizimi i dokumentacionit arkivor
ekzistues (dokumentet ligjore, kartelat dhe hartat
treguese të regjistrimit) për zyrat vendore të
regjistrimit Tiranë dhe Durrës

2012-2020

6 muaj nga
miratimi i
Strategjisë

Vijimësisht

Qershor 2012

7.51 milion USD
+ Kosto
administrative

Përfundimi i arkitekturës së sistemit elektronik
të regjistrimit, duke përfshirë edhe përmirësimin
e specifikimeve teknike

Maj 2012

MD/ MITIK; ZRPP:AKSHI

Miratimi i arkitekturës

Zbatimi i arkitekturës së miratuar të sistemit
elektronik të regjistrimit dhe ngritja e
infrastrukturës hardëeare, software, rrjet
kompjuterik dhe përshtatja e ambienteve në
zyrat vendore të regjistrimit Tiranë, Durrës dhe
Elbasan

Gusht 2012

MD/ ZRPP; AKSHI

Testimi i sistemit në dy zyrat vendore
Tiranë dhe Durrës

Miratimi i sistemit elektronik në zyrat vendore
të regjistrimit Tiranë, Durrës dhe Elbasan për t’i
shndërruar në sportele one-stop-shop

Korrik 2012

MD/ MITIK; ZRPP; AKSHI

Hyrja në fuqi e aktit të miratimit dhe
fillimi i funksionimit të sistemit
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Dixhitalizimi i dokumentacionit arkivor
ekzistues (dokumentet ligjore, kartelat dhe hartat
treguese të regjistrimit) për zyrat e tjera vendore
të regjistrimit

Qershor 2013

MD/ ZRPP; AKSHI

% e dokumentacionit arkivor të
dixhitalizuar

Zbatimi i arkitekturës së miratuar të sistemit
elektronik të regjistrimit dhe ngritja e
infrastrukturës hardware, software , rrjet
kompjuterik dhe përshtatja e ambienteve në
zyrat e tjera vendore të regjistrimit

Qershor 2013

MD/ ZRPP; AKSHI

Testimi i sistemit në zyrat vendore

Përgatitja e 7 zyrave të tjera për të zbatuar
sistemin elektronik të regjistrimit të pasurive të
paluajtshme për t’i shndërruar në sportele onestop-shop

Qershor 2013

MD/ ZRPP; AKSHI

Testimi i sistemit në 7 zyrat e përgatitura.

Shtrirja e sistemit të aplikimit elektronik të
kërkesave të qytetarëve për shërbim në të gjitha
zyrat vendore të regjistrimit për t’i shndërruar në
sportele one-stop-shop

2012

ZRPP; AKSHI

% e shërbimeve elektronike

Aksesimi i noterëve në sistemin elektronik në
zyrat vendore të regjistrimit Durrës, Tiranë dhe
Elbasan

Qershor 2012

35 milion leke

MD/ ZRPP; Zyrat vendore të
noterisë Tiranë dhe Durrës;
AKSHI

% e transaksioneve të kryera bazuar në
aksesin online

Aksesimi i noterëve në sistemin elektronik në
zyrat e tjera vendore të regjistrimit sapo sistemi
elektronik të ngrihet

Qershor 2013
dhe në vijim

Kosto
administrative

MD/ ZRPP; Dhoma Kombëtare
e Noterisë; AKSHI

% e transaksioneve të kryera bazuar në
aksesin online

Aksesimi i operatorëve të tjerë (përdorues të
jashtëm) në informacionin elektronik të ZRPP
nën parimin one stop shop
Përdorimi i nënshkrimeve dixhitale, krijimi i një
sistemi të transferimit elektronik të shërbimeve
dhe ndërlidhja e sistemit elektronik të
regjistrimit me bazat e tjera të të dhënave
shtetërore, duke përfshirë ato të taksave,
statistikave etj.

2013-2020

ZRPP/MD, AKSHI, operatorët e
tjerë

% e operatorëve të jashtëm që aksesojnë
sistemin elektronik të ZRPP

2013-2020

MD/ MITIK; ZRPP;
institucione të tjera; AKSHI

% e operatorëve me akses tek sistemi
elektronik

Miratimi i një standardi kombëtar për arkivat
dixhitale (ISO për të dhënat e skanuara për
Arkivat e mëdha)

Gjashtëmujori i
parë 2013

Kosto administr
Kosto
administrative
ative

AKSHI

Standardi i miratuar

Konvertimi i të dhënave ekzistuese dhe të
dhënave të reja në standardin kombëtar të
miratuar

2013-2020

Kosto
administrative

ZRPP/AKSHI

% e të dhënave të konvertuara sipas
standardit të miratuar
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1.1.3

Krijimi i një
sistemi që lejon
përmirësimin
dhe përditësimin
e vijueshëm të të
dhënave që
administron
ZRPP

Miratimi i bazës ligjore të nevojshme, strukturës
dhe përshkrimeve të punës të Autoritetit Shtetëror
për Informacionin Gjeohapësinor për standardet
shtetërore dhe rregullat uniforme për krijimin e
sistemeve të informacionit gjeohapësinor, në
përputhje me standardet evropiane pa shmangur
përgjegjësinë e ZRPP për krijimin, përditësimin
dhe menaxhimin e hartave të indeksit të regjistrimit
mbi baza ditore

2012

Rekrutimi, trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve të
personelit të Autoritetit Shtetëror për
Informacionin Gjeohapësinor

2012

Përgatitja e standardeve unike për prodhimin e
hartës nga Autoriteti Shtetëror

2012

Përmirësimi i të dhënave të regjistrimit të
pasurive të paluajtshme nëpërmjet përdorimit të
hartës unike standarde
Hedhja e të dhënave të reja në regjistrin publik të
pasurive të paluajtshme
Përfundimi i regjistrimit në zonat kadastrale të
kontraktuara

1.1.4

Përfundimi i
procesit të
regjistrimit
fillestar të
pasurive të
paluajtshme
brenda vitit
2013, bazuar në
kufijtë e
përcaktuar
administrativë

MITIK/ MD; ALUIZNI,

Miratimi i aktit ligjor

Ministria përgjegjëse për
Autoritetin/Autoriteti Shtetëror

Numri i personave të rekrutuar, numri i
trajnimeve dhe i stafit të trajnuar

Fondet për t’u
siguruar

Autoriteti Shtetëror

Miratimi i standardeve

Vijimësisht

Kosto
administrative nga
buxheti i ZRPP_së

MD/ ZRPPP

Numri i të dhënave të përmirësuara

Vijimësisht

Kosto
administrative

ZRPP

Numri i të dhënave të përmirësuara

Projekti LAMP
10.67 milion USD

ZRPP

Qershor 2013

Kosto
administrative

Numri i ZK-ve dhe i pasurive të
regjistruara

Projekti i BE-së
zbatuar nga
Prezenca e OSBEsë në Shqipëri

Shkëmbimi i informacionit me subjektet e
kontraktuara dhe financuesit në funksion të
monitorimit të ecurisë së procesit. Ky aktivitet
do të sigurohet përmes një koordinimi të fortë e
të qëndrueshëm

2012 – Qershor
2013

Përfundimi i regjistrimit të pasurive në pronësi
ose në administrim të njësive të qeverisjes
vendore ose të institucioneve qendrore

2013

Përfundimi i regjistrimit fillestar në zonat
kadastrale që nuk përfshihen në projektet e
financimit të BB-së dhe BE-së, si dhe i pyjeve
dhe i kullotave nëpërmjet planifikimit paraprak
dhe monitorimit të ecurisë së tij

2013

Shpenzime
operative të
ZRPP-së

Fondet për t’u
siguruar
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MD/ ZRPP; BB; BE; OSBE;
subjektet e kontraktuara

Numri i raportimeve

MD/ ZRPP; njësitë e qeverisjes
vendore; institucionet qendrore

Numri i pasurive të regjistruara

MD/ MF; ZRPP

Numri i pasurive të regjistruara

1.1.5

1.1.6

Rritja
vijimësisht e
cilësisë,
transparencës
dhe efektivitetit
në kryerjen e
shërbimeve;
rritja e
profesionalizmit
të stafit;
fuqizimi i etikës
profesionale dhe
parandalimi i
konfliktit të
interesave

Respektimi dhe
promovimi i
barazisë gjinore,
në procesin e
regjistrimit të
pronave.

Aksesimi online i qytetarëve në portalin
elektronik për monitorimin e kërkesave për
shërbim

Qershor 2012

Hartimi dhe miratimi i Kodit të Etikës për stafin
e ZRPP-së

Korrik 2012

Projekti LAMP

MD/ ZRPP

% e kërkesave për shërbime elektronike

MD/ ZRPP

Hyrja në fuqi e Kodit

Kosto
administrative

ZRRP/MD

Ndryshimi i strukturës aktuale në ZRPP
dhe standardet e miratuara

Projekti LAMP
440 mijë USD

MD/ ZRPP

Ulja e ankesave të qytetarëve për cilësinë
e shërbimit të ofruar

Kosto
Administrative

ZQRPP, LAMP, Prezenca
OSBE-se etj

Ulja e ankesave te qytetareve përgjatë
procesit te regjistrimit fillestar

7.51 milion USD
Projekti LAMP
200 mijë USD

Fuqizimi i mekanizmave të kontrollit të
brendshëm dhe miratimi i standardeve të
kontrollit me qasje antikorrupsion
Fushata sensibilizimi për shërbimet e ofruara

2012

Vijimësisht

+ Kosto
administrative

Konsultimi paraprak me publikun gjatë
regjistrimit fillestar

Vijimesisht

Ulja e numrit të hapave proceduralë, afateve dhe
kostos për regjistrimin e transaksioneve në ZRPP

Vijimësisht

Kosto
administrative

ZQRPP/institucionet e linjës

Përmirësimi i renditjes së Shqipërisë në
raportin Doing Business të Bankës
Botërore.

Regjistrimi i pasurive ne certifikatat e pronësisë
dhe kartelave në emër të dy bashkëshortëve në
përputhje me nenin 41 paragrafi 2 i ligjit te ri
33/2012

Vijimësisht

Kosto
administrative

ZQRPPP, ZVRPP

Numri i regjistrimeve të realizuar për cdo
vit.

Kosto
administrative

ZQRPPP, ZVRPP

Statistika sa pasuri jane regjistruar ne
emer te grave sa ne emer te burrave

donatore

MD, ZQRPP,OJF, Organizata
Ndërkombëtare

Numri i trajnimeve te kryera per cdo vit.

donatore

MD ZQRPP, OJF Organizata
Ndërkombëtare

Numri i fushatave te kryera cdo vit

Hedhja e të dhënave në sistemin e te dhenave
elektronike të ZRPP në lidhje me gjininë në
emër të cilit prona është regjistruar

Trajnimi i stafeve qëndrore dhe lokale te ZRPP
për respektimin e barazisë gjinore në
veprimtarinë e regjistrimit .
Organizimi i fushatave sensibilizuese,
vecanërisht në zonat rurale për të drejtat e
barazisë gjinore në çështjet e pronave, ku
përfshihet edhe regjistrimi

Vijimësisht
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Qëllimi strategjik 2: Përfundimi 100 % i proceseve të përkohshme të nivelit kombëtar: i njohjes së pronësisë së subjekteve të shpronësuar brenda vitit 2014, i lirimit të shtëpive të ishpronarëve brenda vitit 2017; i legalizimit të ndërtimeve informale brenda vitit 2013, si dhe i verifikimit të titujve të pronësisë brenda vitit 2013.

Objektivi strategjik 2.1. Finalizimi 100% nga AKKP brenda vitit 2014 të procesit të njohjes së pronësisë së subjekteve të shpronësuar, për 7000 dosje që kanë mbetur pa u trajtuar për këdo,
duke përfshirë edhe komunitetet fetare.
2.1.1

2.1.2

Rishikimi i
legjislacionit që
AKKP-ja të
zhvillojë
procedura më të
përshpejtuara
pro forma dhe
prima facie për
përfundimin e
procesit
administrativ të
njohjes së
pronësisë
brenda vitit
2012
Përfundimi i
procesit
administrativ të
njohjes së
pronësisë nga
AKKP brenda
vitit 2014

Analizë
teknike
për
thjeshtimin
dhe
përshpejtimin e procesit administrativ të njohjes
së pronësisë nga AKKP, për procedurat pro
forma dhe prima facie

Gjashtë muaj pas
miratimit të
Strategjisë

Kosto
administrative

MD/AKKP

Rekomandimet e analizës

Zbatimi i rekomandimeve të analizës dhe hartimi
i kuadrit ligjor të nevojshëm

2012

Kosto
administrative

MD/AKKP

Miratimi i kuadrit ligjor

Identifikimi dhe trajtimi me përparësi i
aplikimeve të komuniteteve fetare bazuar në
marrëveshjet e ratifikuara në Kuvend

2012-2014

Kosto
administrative

AKKP

Numri i vendimeve të dhëna për
komunitetet fetare

Përmirësimi i ligjit “Për kthimin dhe
kompensimin e pronave” , duke përfshirë edhe
riformulimin e nenit 22 të tij.

2012

MD/ Avokatura e Shtetit;
Grupet e interesi

Hyrja në fuqi e ligjit

Zbatimi i procedurave të reja, të thjeshta e të
përshpejtuara të procesit administrativ deri në
përfundimin e dosjeve të patrajtuara me vendim
njohjeje.

2012-2014

AKKP

Numri i dosjeve të përfunduara

Zgjidhja e çështjes së numrit të kërkesave të reja
që vijnë nga gjykata për rivendosje në afatin e
kaluar me ligj për të kërkuar nga AKKP njohje të
pronës nëpërmjet:
Përmirësimit të kuadrit ligjor;
Zhvillimit të inspektimeve tematike
për këtë çështje

2012-2014

MD/AKKP

Numri i kërkesave të reja të rivendosura
në afat

150 mijë lekë

87 milion lekë

150 mijë lekë +
kostot e
inspektimit

6

Trajnimi i stafit të AKKP-së për ngritjen e
kapaciteteve të tyre në përputhje edhe me
rezultatet e analizës teknike për përmirësimin e
legjislacionit

Vijimësisht

Kosto
Administrative

AKKP

Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve
trajnuese

Objektivi strategjik 2.2 : Përfundimi i proçesit të lirimit të shtëpive të ish pronarëve brenda vitit 2017, duke aplikuar për personat kreditë e buta ashtu si parashikon ligji:

2.2.1

2.2.2

Përmirësimi
i
kuadrit ligjor të
zbatueshëm për
lirimin
e
shtëpive të ish
pronarëve dhe
krijimi i një
plani efektiv me
afate
dhe
burime
financiare
të
përcaktuara për
ofrimin
e
ndihmës
së
nevojshme,
sidomos
për
personat
vulnerabël;

Analizë paraprake e legjislacionit për të
mundësuar çështjen e afatit të lirimit të banesave
nga familjet qiramarrëse dhe indeksimin e qirasë.
Analiza do të fokusohet në:
Bazën ligjore për lirimin e banesave ;
Interesi publik që justifikon lirimin e
banesave;
Proporcionaliteti i huave me kosto të ulët ndaj
dëmit të personave që lirojnë banesat

Brenda 6 muajve
nga miratimi i
strategjisë

Kosto
administrative

MD; MPPT/ EKB; AKKP;
Avokatura e Shtetit

Rekomandimet e analizës

Hartimi dhe miratimi i akteve ligjore apo
nënligjore sipas rekomandimeve të analizës
bazuar në parimin e shtetit ligjor social

2012-2013

Kosto
administrative në
varësi të
rekomandimeve

MD, MPPT dhe institucionet e
tjera në varësi të
rekomandimeve të analizës

Numri i rekomandimeve të realizuara

Zgjidhja
përfundimtare e
çështjes së
lirimit të
banesave nga
familjet
qiramarrëse dhe
strehimi i këtyre
familjeve me
skemë
subvencionimi
bazuar në
parimin e shtetit
ligjor social dhe
jurisprudencën e
Gjykatës
Kushtetuese,
duke pasur
prioritet

Fushata sensibilizuese për familjet qiramarrëse
për avantazhet e programeve sociale të strehimit,
duke përfshirë publikimin dhe shpërndarjen e
fletëpalosjeve dhe tryeza të rrumbullakëta

Vijimësisht

buxheti

MPPT/EKB, organet e
qeverisjes vendore dhe shoqëria
civile

Numri i rritur i aplikimeve nga familjet
qiramarrëse

Lirimi i banesave nga familjet qiramarrëse

2014

Kosto
administrative

MPPT/ MF; EKB

Numri i banesave të liruara

Përfundimi i trajtimit të kërkesave të familjeve
qiramarrëse për kredi

2017

1 % e fondit të
subvencionit

MD;MPPT/ EKB

Numri i kërkesave të trajtuara
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trajtimin me
kredi te grave
qeramarrëse
kryefamiljare
dhe të veja

Dhënia prioritet në trajtimin me kredi të grave
qeramarrëse të cilat janë kryefamiljare ose të
veja

Pagesa e subvencionit pas lidhjes së kontratës së
kredisë2

2011-2017

251. 8 milion lekë

MPPT: EKB

Numri i grave të trajtuar me kredi

MPPT/ MF; EKB

Numri i kontratave të lidhura

Objektivi strategjik 2.3:Finalizimi 100 % nga ALUIZNI i procesit të legalizimit të 27 0 592 të ndërtimeve pa leje brenda vitit 2013.

2.3.1
Përfundimi i
procesit
administrativ të
legalizimit
bazuar në
reformën e
decentralizimit
brenda vitit
2013, regjistrimi
i pasurive të
legalizuara dhe
mbikëqyrja e
vendimeve
gjyqësore
përfundimtare
në fazën e
ekzekutimit
nëpërmjet një
procesi të
koordinuar mes
ALUIZNI,
ZRPP dhe
AKKP;

Kryerja e procedurave të kualifikimit ligjor, të
objekteve informale të përfshira në proces.

83.9 milion lekë

MPPT/ALUIZNI

Numri i pasurive informale të kualifikuara
dhe të përjashtuara nga legalizimi

Përgatitja e dokumentacionit për kalimin e të
drejtës së pronësisë mbi parcelën ndërtimore të
objektit informal.

2012-2013

Përgatitja e dokumentacionit për shpërblimin
financiar të pronarëve, pronat e të cilëve janë
zënë nga ndërtimet informale

2012 -2013

KM/ MPTT; ALUIZNI

2012-2014

MPPT/ALUIZNI
DK

Numri i objekteve të legalizuar

2012-2014

MPPT/ MD;ALUIZNI

Objekte të përjashtuar nga procesi i
legalizimit

Hartimi i dokumentacionit tekniko-ligjor për
legalizimin e objekteve informale.

Marrja e informacionit të vazhdueshëm nga
Drejtoria e Koordinimit për vendimet gjyqësore
të formës së prerë

2

Deri në
përfundim të
2012

KM/ MPTT; ALUIZNI

984.4 milion lekë

Pagesa e subvencionit parashikohet të përfundojë në vitin 2030 dhe fondet për vitet 2018-2030 llogariten përafërsisht 8,700 000 000 000 lekë
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Numri numri i pasurive për të cilat
miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë

Numri i pronarëve të cilëve ju miratohet e
drejta e shpërblimit financiar

37.9 milion lekë

2.3.2
Përdorimi i të
dhënave të
procesit të
legalizimit në
funksion të
krijimit të një
sistemi të
dixhitalizuar të
akesueshëm për
menaxhimin e të
dhënave gjeohapësinore dhe
inxhinerike të
objekteve të
legalizuara
(Sistem
Informacioni
Gjeografik), në
përputhje edhe
me direktivën
INSPIRE;

2.3.3

Zhvillimi urban
i territoreve me
ndërtime të
legalizuara,
përmes
asistencës
teknike në
hartimin dhe
zbatimi i
politikave të
planifikimit
hapësinor, nga
organet e
pushtetit lokal,
me qëllim
integrimin e
këtyre
territoreve,
përmirësimin e
kushteve të
jetesës, krijimin

Organizimi i informacionit për objektet e
legalizuara në përputhje me kërkesat e sistemit të
regjistrimit të pasurive të paluajtshme

2012-2014

Dërgimi i informacionit të nevojshëm,
institucioneve përgjegjëse për administrimin dhe
ruajtjen e territorit, për objektet e legalizuara dhe
që përjashtohen nga procesi i legalizimit.

2012-2014

MPPT/ALUIZNI;
ZRPP

Objekte të legalizuar të përfshirë në
sistemin e regjistrimit

MPPT/ALUIZNI; NJQV; INUK
Dokumenti përkatës

63.65 milion lekë
Plotësimi i bazës dixhitale të të dhënave
ndërtimore dhe gjeohapësinore të pasurive të
legalizuara.

MPPT/ALUIZNI

Ngritja e sistemit të integruar për ruajtjen
dhe menaxhimin e të dhënave .
Përfundimi i plotësimit me të dhënat e
pasurive të legalizuara dhe numri i
elementeve tekniko-grafik (ortofoto, genplan, planimetri) për çdo pasuri

MPPT/ALUIZNI

Numri i pasurive të përpunuara,
specialistëve të trajnuar, seminareve,
trajnimeve, vizitave të punës

MPPT/ALUIZNI

Numri i subjekteve të interesuar.

Vijimësi deri në
përfundim të
procesit

Zbatim i teknologjisë të ruajtjes, analizimit dhe
menaxhimit të të dhënave sipas standardeve
ndërkombëtare,
nëpërmjet
trajnimit
të
specialistëve

Vijmësi deri në
përfundim të
procesit

Krijimi i aksesit në sistemin e integruar të të
dhënave, për institucionet shtetërore apo
përdoruesit e tjerë.

2012 e në vijim

Hartimi dhe miratimi i akteve për administrimin
e territorit të zonave/vendbanimeve informale të
miratuara dhe prioritetet në trajtim

2012-2013

MPPT/ ALUIZNI

Dokumentat përkatës

Ofrimi i asistencës teknike për njësitë e
qeverisjes vendore në hartimin e planeve të
zhvillimit dhe integrimit të zonave
vendbanimeve informale.

2012 e në vijim

MPPT/ALUIZNI

Dokumentat përkatës

Përcaktimi i numrit të objekteve pa leje të
ngritura pas datës së kryerjes së fotografimit
ajror të territorit të Republikës së Shqipërisë.

2012-2014

MPPT/ALUIZNI
NJQV

Numër objektesh të përjashtuara nga
legalizimi

63.65 milion lekë

25.3 milion lekë
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e mundësive për
investim dhe
parandalimin e
ndërtimeve të
ardhshme
informale;
2.3.4

Përmirësimi i
kuadrit ligjor
për procesin e
integrimit të
ndërtimeve të
paligjshme të
krijuara pas
2006 dhe për
parandalimin e
ndërtimeve të
paligjshme në të
ardhmen

Hartimi i një dokumenti strategjik për zbatimin e
sanksioneve të parashikuara në ligj, për objekte
që nuk plotësojnë kriteret për legalizim

2012 -2013

Hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore

2012-2013

Zbatimi i ndryshimeve ligjore

2013-2020

Kosto
administrative

MPPT/ ALUIZNI

Dokument përkatës

MPPT/ ALUIZNI;AKPT

Miratimi i ndryshimeve ligjore

MPTT; ALUIZNI

Numri i objekteve te identifikuara

Objektivi strategjik 2.4: Përfundimi 100% i procesit të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokat bujqësore brenda vitit 2013 dhe konsolidimi i tokës bujqësore

2.4.1
Përmirësimi i
kuadrit ligjor të
procesit të
shqyrtimit të
vlefshmërisë
ligjore të
krijimit të
titujve të
pronësisë mbi
tokat bujqësore
dhe forcimi i
bashkërendimit
ndërinstituciona
l në këtë proces;

Ndryshimi i ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008
“Mbi verifikimin ligjor të krijimit të titujve të
pronësisë”, i ndryshuar dhe i akteve nënligjore,
për të zgjeruar rolin e pushtetit vendor në
plotësimin e dokumentacionit ligjor të titujve të
pronësisë për territoret e ish-kooperativave
bujqësore.

Qershor 2012
Shtator 2012

Kosto
administrative

MBUMK/ KQT; MD, njësitë e
qeverisjes vendore

Miratimi i ndryshimeve ligjore dhe e
akteve nënligjore

Ndryshimi i ligjit nr. 8053, datë 21.12.1995 “Për
kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës
bujqësore” për të zgjeruar rolin e pushtetit
vendor në plotësimin e dokumentacionit ligjor të
titujve të pronësisë për territoret e ishndërmarrjeve bujqësore

Qershor 2012
Shtator 2012

Kosto
administrative

MBUMK/ KQT;MD, njësitë e
qeverisjes vendore

Miratimi i ndryshimeve ligjore

2012

Kosto
administrative

MBUMK/ KQT; MD, ZRPP

Miratimi i ndryshimit të udhëzimit

2012-2013

Kosto
administrative

MBUMK/ KQT; MB; ZRPP
dhe njësitë e qeverisjes vendore

Numri i raportimeve

Ndryshimi i Udhëzimit nr. 2, datë 02.04.2009,
“Për mënyrën e procedimit të organeve të
administratës
publike,
për
pasuritë
e
paluajtshme, të fituara me aktin e marrjes së
tokës në pronësi (AMTP)”
Shkëmbimi i informacionit periodik midis KV,
DAMT, ZVRPP, komunave dhe bashkive
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2.4.2

2.4.3

Përfundimi i
shqyrtimit të
vlefshmërisë
ligjore të
krijimit të
titujve të
pronësisë mbi
tokën bujqësore
brenda vitit
2013

Miratimi dhe
zbatimi efektiv i
një Strategjie
Kombëtare për
konsolidimin e
tokës bujqësore.

Raportimi periodik pranë KQT-së

Çdo tre muaj

KQT/MBUMK; MB; ZRPP

Vijimi i hetimit administrativ të vlerësimit të
krijimit të titujve të pronësisë

2012-2013

Proçesi vendimmarrës i vlerësimit të krijimit të
titujve të pronësisë

2012-2013

Ndjekja e proçesit gjyqësor
për pavlefshmërinë e titullit të pronësisë

2012-2013

KQRT, KV, Avokatura e Shtetit

Numri i proçeseve gjyqësore

Dorëzimi i sipërfaqeve të përfituara në pronësi të
shtetit, nga ky proçes, pranë Drejtorive të
Administrimin dhe Mbrojtjes së Tokës pranë
Këshillit të Qarkut.

2012-2013

KQRT/ KV

Numri i proçesverbaleve me të dhënat
teknike të pasurive të paluajtshme

Aplikimi i projektit pilot për konsolidimin e
tokës bujqësore në komunën e Tërbufit i
harmonizuar me planin e zhvillimit të territorit
në këtë komunë

Në proces –
2013

Projekti FAO
300 mijë USD

MBUMK

Numri i fermave me transaksione në
komunën e Tërbufit

Analizë teknike për konsolidimin dhe efektet e
tij tek të drejtat e njeriut

3 muaj pas
përfundimit të
projektit pilot

Kosto
administrative

MBUMK/ MD; KQT

Rekomandimet e analizës

Hartimi, konsultimi dhe miratimi i Strategjisë
Kombëtare për konsolidimin e tokës bujqësore
bazuar në rezultatet dhe të dhënat e projektit
pilot të komunës së Tërbufit.

2013

MBUMK;KM/ MD; KQT;
DEBASKON; MF etj

Hyrja në fuqi e strategjisë

Ngritja e Mekanizmit Monitorues të Strategjisë

2013

MBUMK

Numri i pjesëmarrësve në Mekanizëm

Ndjekja dhe realizimi i detyrimeve të Strategjisë
Kombëtare

2013-2017

MBUMK dhe institucionet e
përfshira në Mekanizmin e
Monitorimit

Raportimet mbi ecurinë e Strategjisë
Kombëtare

239. 8 milion lekë

Kosto
administrative
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KQRT/ KV-të; DAMT

Numri i vendimeve të KV-ve

Numri i vendimeve për pavlefshmërinë,
rikonfirmimin, korrigjimin apo plotësimin
e mangësive të titujve të pronësisë

Qëllimi strategjik 3: Krijimi i një skeme efektive unike kompensimi brenda vitit 2013 dhe fillimi i zbatimit të saj bazuar në një fond fizik dhe financiar të konsoliduar për subjektet e
shpronësuara edhe nëpërmjet reformimit të metodikës së vlerësimit të pronave të paluajtshme sipas vlerës së tregut dhe pas kryerjes së inventarit të pronës shtetërore..
Objektivi strategjik 3.1 Hartimi i skemës përfundimtare efektive dhe realist të kompensimit brenda vitit 2013, përfshirëafatet e zbatimit të skemës për kthimin e kompensimin e plotë të pronës
nëpërmjet konsolidimit të fondit fizik dhe financiar:
3.1.1

Miratimi
i
skemës
përfundimtare
efektive
dhe
realist brenda
vitit
2013,
përfshirë afatet
dhe opsionet për
kompensim të
plotë, të drejtë
dhe
përfundimtar të
pronave duke u
bazuar edhe në
parimet
e
planifikimit
urban afatgjatë

2013
Nxjerrja e faturës financiare të detyrimit që shteti
ka ndaj subjekteve të shpronësuara nëpërmjet:
Identifikimit të të gjitha vendimeve
dhe ecurisë së vendimeve në
gjyqësor;
Prioritizimi
i
vendimeve
përfundimtare urgjente nga vendimet
ende në proces, sipas rekomandimeve
të GjEDNJ-së
Njoftimi publik i rezultateve të
identifikimit dhe dhënia e mundësisë
të interesuarve për paraqitjen e
kontestimeve
Korrigjimi dhe nxjerrja e rezultateve
përfundimtare
të
të
gjithë
vendimmarrjes ndaj subjekteve të
shpronësuara;
Përllogaritja e vlerës së detyrimeve
Zbatimi i skemës kalimtare aktuale të
kompensimit

2012-2013 deri
në miratimin e
skemës së re

MD/Drejtoria e Koordinimit;
AKKP

Raportim mbi faturën financiare

2.67 milion lekë

120 mijë lekë

AKKP

Numri i kërkesave të shqyrtuara

MD/AKKP ;Avokatura e
Shtetit; Grupet e interesit

Numri i kërkesave të shqyrtuara

716 mijë lekë

150 mijë lekë

KM ; MD/AKKP

Numri i punonjësve të rekrutuar

MD/AKKP

Miratimi i strukturës së re

2013
Miratimi i një skeme të re definitive mbi afatet e
kompensimit në përputhje me orientimet e
GJEDNJ, duke prioritizuar rastet urgjente me
vendim përfundimtar kompensimi
3.1.2
Ristrukturimi i
AKKP-së me
qëllim
përmirësimin e
funksioneve për
proçesin e
kompensimit
pas një analize

Hartimi i akteve nënligjore për ristrukturimin e
burimeve njerëzore

brenda vitit 2012

Përmirësimi
funksional

2014

i

organizimit

strukturor

dhe

17 milion leke
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të funksioneve
dhe eficencës së
saj

Ndryshimi i nenit 16 të ligjit nr. 10270/2010
duke e përshtatur me nenin 3/b të ligjit
10239/2010

3.1.3

Zgjerimi
i
burimeve
për
dhe dhe
konsolidimin e
efiçencës së saj
fondit financiar
dhe fondit fizik
në
përputhje
edhe me planet
kombëtare/rajo
nale/ vendore të
zhvillimit urban

Kalimi i të ardhurave nga procesi i privatizimit
të pasurive shtetërore në fondin e kompensimit.

Kosto
administrative

MF/ KM; MD; AKKP

Miratimi i ligjit

Vijimësisht

Të ardhura sipas
privatizimeve

MF/ DASHPP; AKKP

Sasia e të ardhurave të kaluara

Për cdo vit

Buxheti
1.5 miliard leke
1.1 miliard leke
1 miliard leke
900 milion leke
700 milion leke
600 milion leke
500 milion leke
500 milion leke
500 milion leke

KM / MF

Sasia e të ardhurave buxhetore

Vijimësisht

Donatorë të
ndryshëm

MD/ AKKP

Sasia e donacioneve

Kosto
administrative

AKKP/ METE, MF dhe ZQRPP

Numri i raportimeve të shkëmbyera

13.3 milion leke

AKKP/ ZQRPP; MB

Sipërfaqja e tokës kaluar fondit

2012

Kalimi i të ardhurave nga buxheti i shtetit në
fondin e kompensimit me skemë vjetore
progresive

Kalimi i të ardhurave nga donatorë, fondacione,
shoqata etj. në vijim të fushatave sensibilizuese

Përditësimi i informacionit mbi objektet
shtetërore të identifikuara të cilat mund të ti
kalojnë fondit të kompensimit fizik

Përditësimi i informacionit
mbi tokat e
identifikuara të cilat mund ti kalojnë fondit të
kompensimit fizik

2012 – 2020

2012-2020
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Verifikimi i gjendjes juridike përfundimtare të
pasurive të paluajtshme pjesë e fondit fizik dhe
koordinimi ndërinstitucional i informacionit

2012-2020

Kosto
administrative

AKKP/
ZQRPP, MBUK, DAMT
Drejtoria e Koordinimit të
Pronave

Numri i pasurive të gatshme për
kompensim fizik

Zbatimi i qëndrueshëm i skemës tranzitore të
kompensimit financiar

2012-2013

Fondi special i
kompensimit të
pronave
300 milion lekë
200 milion lekë
500 milion lekë
800 milion lekë
1 miliard lekë
1.2 miliard lekë
1.4 miliard lekë
1.5 miliard lekë
1.5 miliard lekë

AKKP

Numri i subjekteve të kompensuara
financiarisht

Zbatimi i skemës së re të miratuar të
kompensimit fizik

2013-2020

AKKP, MD

Numri i subjekteve që kompesohen
fizikisht

Respektimi i barazisë gjinore në proçesin e
kompensimit duke trajtuar numër të barabartë
gra dhe burra me kompensim, sipas
mekanizmave të cilat do te parashikohen në
skemën definitive

Vijimësisht

AKKP, MD

Numri i grave dhe burrave te trajtuar me
kompensim per cdo vit.

13.3 milion lekë
(Afati i
përcaktuar është
në përputhje me
afatin që vepron
strategjia. Ky
afat mund të jetë
edhe përtej vitit
2020, në varësi
të skemës së re
që do të
miratohet)
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Objektivi strategjik. 3.2 Reformimi i metodikës së vlerësimit të pronave të paluajtshme sipas vlerës së tregut dhe standardeve të planifikimit e zhvillimit urban si dhe përllogaritja në
vijimësi e detyrimeve financiare të shtetit, krahas përllogaritjes së pasurive ekzistuese shtetërore nëpërmjet inventarizimit të pasurive të paluajtshme shtetërore
3.2.1
Përfundimi i
rishikimit të
metodikës së
vlerësimit të pronës
dhe krijimi i
sistemit dixhital për
përpilimin e hartës
së tokës me vlerat e
reja;

3.2.2
Inventarizimi
i
pasurive
të
paluajtshme
të
shtetit,
duke
identifikuar
pasuritë me interes
publik që duhet të
mbeten pronë e
shtetit, pasuritë për
mbrojtjen
e
mjedisit, pasuritë që
mund të përdoren
për të nxjerrë të
ardhura, pasuritë
për t’u kaluar në
fondin fizik për
subjektet
e
shpronësuara,
pasuritë
për
privatizim
dhe

korrik 2012

Kosto
administrative

Miratimi i aktit të ri të metodikës së
rishikuar dhe saktësimi i proçeseve për të
cilat ajo do të përdoret

MD/AKKP; ZRPP; Autoriteti
Shtetëror i Standardeve të
Hartave

Metodika e re

MD/AKKP; ZRPP; Autoriteti
Shtetëror i Standardeve të
Hartave

Numri i pasurive të rivlerësuara

MD/AKKP; ZRPP; AKPHS

Përllogaritja e vlerës së tokës sipas tregut

MD/ ZQRPP; Subjekte të
interesuara

Numri i të dhënave te regjistruara

Rivlerësimi i pasurive bazuar në
metodikën e re të miratuar

2012-2020

Krijimi i sistemit dixhital të të dhënave për
metodikën

2013

Hedhja e të dhënave në sistemin e
dixhitalizuar

2013

Zbatimi i metodikës për pasuritë shtetërore

2013

20 milion leke

MD/ ZQRPP; subjekte të
interesuara

Numri i pasurive të vlerësuara

Zbatimi i metodikës për pasuritë që duhen
kompensuar subjekteve të shpronësuara

2013

20 milion leke

MD / ZQRPP; AKKP; subjekte
të interesuara

Numri i pasurive të vlerësuara

Analizë për faturën financiare të shtetit në
drejtim të kompensimit të subjekteve të
shpronësuara mbi:
1. Burimet shtetërore të pasurive të
paluajtshme; shoqëritë shtetërore;
fondin financiar ekzistues dhe të
ardhshëm
Krahasimisht me:
2. Numrin e subjekteve të
shpronësuara që do
kompensohen; dhe vlerës reale të
detyrimeve ndaj tyre

2013

Kosto
administrative

MD; MF/ ZQRPP; AKKP;
subjekte të tjera

Rekomandimet e analizës se faturës
financiare

100 000 euro
(Fonde për t’u
siguruar)

2 milion leke
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3.2.3

pasuritë
për
ndërtim për nxitjen
e turizmit;

Analizë për vendimet e paekzekutuara të
formës së prerë, duke përfshirë koston e tyre
të përgjithshëm, dhe mjetet e disponueshme
për ekzekutimin e tyre

2012

Kosto
administrative

MD; AKKP; ZQRPP;
Përmbarimi; MF

Rekomandimet e analizës

Përmirësimi dhe
përditësimi i të
dhënave për fondin
pyjor dhe kullosor
në përputhje me
sistemin kombëtar
të regjistrimit të
pasurive të
paluajtshme;

Hartimi i planeve të menaxhimit për 410
000 ha pyje dhe kullota bazuar në proçesin e
decentralizimit për një zhvillim të
qëndrueshëm të burimeve natyrore
Rishikimi i Planeve të Menaxhimit të Pyjeve
dhe Kullotave Komunale në 50 % të fondit
pyjor dhe kullosor mbi bazën e një
metodologjie të unifikuar të bazës së të
dhënave kadastrale për një zhvillim të
qëndrueshëm të burimeve natyrore
Inventari kombëtar elektronik GIS për
fondin pyjor dhe kullosor

2012 - 2018

Buxheti i shtetit
1.269 milion lekë

MMPAU

2012 - 2013

Projekti i
Zhvillimit të
Burimeve Natyrore

MMPAU

- Programi i punës i miratuar për çdo plan
- Raporte progresi të ecurisë së punës
- Akti i miratimit për çdo plan nga
institucionet përgjegjëse
- Raporte progresi
- Akt miratimi për çdo plan menaxhimi

39 mijë lekë
2014 - 2015

Donatorë

MMPAU

- Termat e Referencës dhe metodologjia e
miratuar nga institucionet përgjegjëse
- Raportet pjesore të progresit
- Raporti përfundimtar i miratuar nga
institucionet përgjegjëse

MMPAU/ AITPP;NJQV

- Programi i punës
- Komuna të rishikuara
- Ngastra të regjistruara sipas komunave
dhe ekonomive pyjore
Raportim periodik

164 mijë lekë

3.2.4

Përfundimi i
transferimit të
pronave te njësitë e
pushtetit vendor, të
proçedurave të
regjistrimit të
pronave shtetërore,
duke përfshirë edhe
pyjet e kullotat;

Saktësimi i kufijve administrativ, konstatimi
dhe eliminimi i mbivendosjeve bazuar në
zgjidhje konsensuale midis komunave fqinje

2011 - 2013

Rishikimi i listave të inventarit për të
evidentuar pronat që kanë mbetur pa u
transferuar në Njësitë e Qeverisjes Vendore
Regjistrimi i pronave shtetërore dhe atyre të
transferuara në Njësitë e Qeverisjes Vendore
në ZVRPP
Trajnimi i stafit te NJQV-ve

2011 - 2012

Organizimi i takimeve në qarqe për të
siguruar bashkëpunimin e duhur midis
qeverisjes qendrore dhe vendore, si dhe për
forcimin e kapaciteteve të nivelit vendor.
Rishikimi i listave të inventarëve te NJQVve për sip.e tokës bujqësore

Vijimësisht

2012

Përditësimi i listave të miratuara me VKM
nga Institucionet Qëndrore, reflektimin e
ndryshimeve
Hartimin e listave të inventarëve të pronave
të Institucioneve Qëndrore që nuk e kanë
filluar këtë proces

2012-2014

Buxheti
145 mijë lekë

2012 - 2013

2012–2013

43mijë lekë

MMPAU/ AITPP; NJQV;
ZQRPP; institucione të tjera
qendrore
MMPAU/ AITPP; NJQV;
ZQRPP; institucione të tjera
qendrore
MB/AITPP;
NJQV

Raportim periodik

Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve
trajnuese

MB/AITPP;
NJQV

Numri i takimeve dhe rekomandimet e
nxjerra

21 mijë lekë

MB/AITPP; MBMK; NJQV

Numri i VKM-ve të miratuara

65 mijë lekë

MB/AITPP; Institucionet
Qendrore

Numri i VKM-ve të miratuara për
rishikimin

MB/AITPP; Institucionet
Qëndrore

Numri i VKM-ve të miratuara

2012-2014
65 mijë lekë
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3.2.5

3.2.6

3.2.7

Shkëmbimi i informacionit me sektorët
brenda Institucioneve Qëndrore të ngarkuara
për vijimshmërinë e procesit

2012-2014

Forcimi i
bashkërendimit
ndër-institucional
bazuar në parimin e
konsultimit publik
gjatë procesit të
transferimit të
pronave shtetërore
pyje dhe kullota te
Njësitë e Qeverisjes
Vendore dhe
regjistrimit të tyre,
si dhe gjatë
privatizimit me
objektiv evitimin e
mbivendosjeve në
administrimin e
territorit dhe të
titujve të pronësisë

Unifikimi i akteve ligjore me veprim
ndërinstitucional

2012 - 2013

Hartimi i planeve të përbashkëta të veprimit

2012 - 2013

Ndjekja e zbatimit të tyre

2012 - 2013

Zhvillimi i të
drejtave të
pronësisë në zonat
me përparësi
turizmin të llojit
troje në përputhje
me parimet e
planifikimit të
territorit dhe të
qëllimit të
përdorimit efektiv
të tokës

Përfundimi i procedurave të kalimit të së
drejtës së pronësisë mbi truallin e njësive të
ndërtuara, në zonat me përparësi turizmin për
subjektet që kanë paraqitur kërkesë.

Reduktimi i
fragmetarizimit të
pronave pyje dhe
kullota, për të

65 mijë lekë

MB/AITPP; Institucionet
Qendrore

Numri i raportimeve mbi ecurinë e
procesit

MMPAU

4 Akte ligjore dhe nënligjore të rishikuara

MD/Drejtoria e Përgjithshme e
Përmbarimit;
Dhoma Kombëtare e
Përmbaruesve privatë; Drejtoria
e Koordinimit te Pronave;
EURALIUS
MD/Drejtoria e Përmbarimit;
Drejtoria e Koordinimit të
Pronave

Numri i planeve të miratuara

15 mijë lekë

25.3 milion lekë
2012-2016

MPPT/ALUIZNI

Brenda 6 muajve
nga miratimi i
strategjisë

MD;MPPT/ALUIZNI

Kryerja e procedurave të regjistrimit fillestar
për njësitë e ndërtuara, të paregjistruara në
regjistrat e pasurive të paluajtshme

2012-2016

ALUIZNI
ZRPP

Evidentimi i trojeve të lira, brenda zonave të
stimuluara, për efekt të kompensimit fizik të
ish-pronarëve.

2012-2015

MPPT/ALUIZNI
AKPP

Analizë për hartimin dhe miratimin e
ndryshimeve në ligjin nr.10186, datë
5.11.2009, “Për rregullimin e pronësisë mbi
truallin shtetëror në zonat me përparësi
turizmin”, i ndryshuar

Hartimi dhe miratimi i Planit kombëtar për
pyjet dhe kullotat

Raportimet mbi ecurinë e procesit

Sasia e sipërfaqes së zonave me përparësi
zhvillimin e turizmit, për të cilën është
kaluar e drejta e pronësisë mbi truallin e
njësive të ndërtuara

Hyrja në fuqi e ndryshimeve në ligj

2012 - 2015

MMPAU
15 mijë lekë
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Numri i njësive të ndërtuara në zonat me
përparësi turizmin të regjsitruara ne
regjistrat e pasurive të paluajtshme.
Sipërfaqja e trojeve të lira, brenda cdo
zone të stimuluar

- Plani kombëtar i miratuar
- Ngastrat e përcaktuara për fond
kompensimi

3.2.8

krijuar një sektor
funksional,
përfitues dhe
konkurues në treg

Hartimi dhe miratimi i Planit kombëtar për
pyjet dhe kullotat

2012 - 2015

Përmirësimi i
kuadrit ligjor dhe
mekanizmave
institucionalë për
administrimin dhe
trajtimin e fondit
pyjor dhe kullosor
në kushtet e
transferitmit të
pronës nga pushteti
qendror në atë
lokal, mbi bazën e
parimeve të
zhvillimit të
qëndrueshëm si dhe
të rolit parësor që ai
ushtron në
mbrojtjen e mjedisit

Hartimi i akteve ligjor dhe nënligjore të
unifikuara me BE

2012 - 2013

- Plani kombëtar i miratuar
- Ngastrat e përcaktuara për fond
kompensimi

MMPAU
66 mijë lekë

- Ligji i ri për pyjet dhe kullotat
- Akte nënligjore të rishikuara (4)

Përcaktimi i rregullave mbi bazën e të cilave
do të realizohet përfshirja në qarkullim
ekonomik i lëndës drusore që rezulton nga
fondi pyjor në pronësi të Njësive të
Qeverisjes Vendore dhe të subjekteve
private

Qëllimi strategjik 4: Forcimi i sistemit të të drejtave të pronësisë dhe mbrojtjes të tyre deri në fazën e ekzekutimit të vendimeve gjyqësore dhe administrative përfundimtare, sipas standardeve
të GjEDNj-së në përputhje me Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë, me qëllim rritjen e sigurisë mbi pronën e fituar me ligj dhe të investimeve mbi të, si dhe të dinamizmit të tregut të tokës
brenda vitit 2020.

Objektivi strategjik 4.1.

Forcimi i sistemit të të drejtave të pronësisë përmes luftës ndaj korrupsionit dhe fenomeneve të tjera negative .

4.1.1
Vlerësimi i
legjislacionit
ekzistues me
qëllim
harmonizimin
dhe
thjeshtëzimin e
tij, respektimin e
barazise gjinore
dhe ndërmarrja
e nismave të reja
ligjore në fushën
e të drejtave të
pronësisë;

Analiza e thelluar e legjislacionit për të drejtat e
pronësisë dhe harmonizimit tekniko-ligjor i
brendshëm i tij.
Botimi i përmbledhjes së legjislacionit të
pronësisë.

Ndryshimi i legjislacionit për shërbimin
përmbarimor gjyqësor me qëllim nxitjen e
proçesit te ekzekutimit te Vendimeve

6 muaj nga
miratimi i
Strategjisë

Kosto
administrative

Dhjetor 2012

MD/ MB; MPPT; Avokatura e
Shtetit; Komisioni Qeveritar i
Tokës; EURALIUS; Subjekte të
interesuara

Përgatitja e raportit me rekomandime

MD/QPZ

Botime të publikuara

MD/ Subjekte të interesuara

Hyrja në fuqi e ligjit

360 lekë/kopje

Dhjetor 2012

150 mijë lekë
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4.1.2

Rritja e
efektivitetit të
agjencive të
pushtetit
ekzekutiv dhe të
gjykatave nën
parimin e roleve
dhe përgjegjësive
të ndara, si dhe
përmirësimi i
kapaciteteve
menaxhuese të
agjencive
shtetërore sipas
praktikave të
mira evropiane

Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore në
zbatim të ligjit nr. 10491/2011 “Për disa shtesa
dhe ndryshime në ligjin per noterinë”, me
qellim lehtësimin e procedurave dhe uljen e
kostos per qarkullimin civil te pronave.

Qershor 2012

150 mijë lekë

Hartimi i nismave ligjore dhe nenligjore të tjera
sipas rekomandimeve të analizës së thelluar të
legjislacionit për të drejtat e pronësisë dhe
harmonizimit tekniko-ligjor i brendshëm i tij

2013-2014

Fonde për
siguruar

t’u

Trajnime në teknika të ndryshme legjislative
dhe praktikat më të mira i stafit të DPK-së dhe i
hartuesve të ligjit në administratën shtetërore
me fokus të drejtat e pronësisë

Vijjimësisht

Shpenzime
projekteve
asistencës
EURALIUS
buxhetore

të
të
si
dhe

Rishikimi i manualit të hartimit të ligjeve

2017

Donatorë

Analizë teknike e funksioneve, strukturave dhe
efektivitetit të agjencive shtetërore që veprojnë në
sektorin e të drejtave të pronësisë, duke përfshirë
edhe agjencitë e reja

Qershor 2012

Kosto
adminitrative

Përmbushja e rekomandimeve të analizës teknike
përmes masave strukturore dhe institucionale

Korrik 2012 vijim

Kosto
administrative

Miratimi i përshkrimeve të punës dhe rekrutimi i
stafit të Drejtorisë së Koordinimit

Gjashteëmujori i
parë i vitit 2012

Shpenzime
operative

MD

Numri i stafit të rekrutuar dhe cilësitë e
tyre

Trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve te
institucioneve shtetwrore qw kanw kompetenca
dhe detyra te lidhura me pronwsinw

Vijimësisht
2012-2017

Shpenzime
operative dhe
fonde të
donatorëve

MD/ministritë e linjës, ZRPP,
AKKP, ALUIZNI, AKPHS,
Drejtroia e Koordinimit, Banka
Botërore, EURALIUS, shoqëria
civile

Shërbim efektiv dhe në përputhje me
ligjin, rritje e cilësisë së shërbimit.
Numri i pesonelit të trajnuar

Trajnimi i vazhdueshëm i gjyqtarëve për çështje
të të drejtave të pronësisë duke përfshirë:
standardet evropiane, procesin e
rregullt ligjor dhe modele të
juridiksioneve të tjera;
ndryshimet ligjore të fundit mbi të
drejtat e pronësisë;
të dhënat dhe provat që gjeneron

Vijimësisht

Shpenzime
operative
+ Donatorët

Shkolla e Magjistraturës
EURALIUS; Avokatura e
Shtetit;

Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve
trajnuese
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MD/ Dhoma Kombëtare e
Noterisë; Subjekte të interesuara

Hyrja në fuqi e ligjit

MD/ Institucionet e tjera të
interesuar; EURALIUS

Hyrja në fuqi e akteve të hartuara.

MD/ EURALIUS, ministritë e
linjës dhe staf nga Kuvendi

Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve
trajnuese

MD/EURALIUS

Numri i kopjeve te manualit

Rekomandimet e analizës
MD/ZRPP;AKKP;ALUZNI;
AITPP; KVT; KQT; AKKP
Miratimi i strukturave të reja

ZRPP

Standardizimi i proçesit të shqyrtimit të
ankesave të qytetarëve për çështjet e pronësisë.

2012

Kosto
administrative

MD/EURALIUS, institucionet e
përfshira në strategji

Miratimi i formateve të ankesave dhe
publikimi i tyre në faqet zyrtare

Ushtrimi i inspektimeve të planifikuara në
gjyqësor për çështjet e pronësisë dhe marrja e
masave të duhura

2012-17

184 mijë lekë çdo
vit

MD/KLD, Drejtoria e
Teknologjisë së Informacionit

Raporte dhe rekomandime

Ushtrimi i inspektimeve të planifikuara në
institucionet ekzekutive që lidhen me çështjet e
pronësisë dhe marrja e masave të duhura

Në vijimësi

Kosto
administrative

MD /
ZRPP; AKKP; ALUIZNI

Raporte dhe rekomandime

Ndjekja e Strategjisë Ndërsektoriale të
Reformës në Administratën Publike, me qëllim
qëndrueshmërinë e stafit në pozicione kyçe dhe
përcaktimit të rregullave të qarta për rekrutimin,
ngritjen ne detyrë, transferimin, dhe procedimin
disiplinor

2012-2013

Shpenzime të
planifikuara të
kësaj Strategjie

DAP/MD;MF; MB; MBUMK;
MMPAU; METE

Raportimet në kuadër të Strategjisë

Ristrukturimi i ambientit për Dhomën
Administrative të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë

2012

100 milion lekë

ZABGJ

Kushtet e punës

Ndërtimi i kompleksit të Pallatit të Drejtësisë

2013-2015

13.8 milion Euro
financim i pritshëm
i BE-së

MD/ EUD; ZABGJ; gjykatat,
Bashkia Tiranë

Marrja në dorëzim e kompleksit

Permiresimi i kushteve të teknologjisë së
informacionit nëpërmjet instalimit të pajisjeve si
dhe softwareve, për përpunimin e të dhënave si
dhe ruajtjen e tyre ne mënyre te sigurtë.

Vijimësisht

3 milion lekë cdo
vit + donatorë

MD/MITIK dhe institucionet e
pëfshira në strategji

Numri i pajisjeve elektronike dhe
dixhitale, si dhe i pajisjeve të tjera

Përmirësimi i kushteve të punës në drejtim të
përmirësimit të pajisjeve të zyrës

Vijimësisht
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Krijimi i portalit për të drejtat e pronësisë, të
aksesueshëm edhe nga qytetarët në funksion të
shpejtësisë së proçesit dhe rritjes së
transparencës

2013-2017

Fushatë sensibilizimi për portalin

Trajnime të stafit për përdorimin e portalit
Organizimi i fushatave në median e shkruar dhe
elektronike, si dhe publikimi dhe shpërndarja e
fletëpalosjeve, posterave, për informimin e
publikut mbi të drejtat e pronësisë

3 milion Euro

MD/Institucionet e varësisë

% e qytetarëve përdorues të portalit

Pas krijimit të
portalit dhe në
vijimësi

MD/ Institucionet e varësisë

Ulje e kërkesave të qytetarëve për
informim

Pas krijimit të
portalit dhe ne
vijimësi
Vijimësisht

MD

Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve
trajnuese

641 mijë lekë
+ fonde të
donatorëve

MD/ MPTT; ZRPP; AKKP;
ALUIZNI; Avokatura e Shtetit;
shoqëria civile

Ulje e kërkesave të qytetarëve për
informim, numri i fletepalosjeve dhe
posterave të publikuar dhe të shpërndarë

Organizimi i tryezave per konsultimin e politikave
dhe legjislacionit me grupet e interesit, ministritë
dhe institucione shteterore të interesuara

Vijimësisht

262 mijë lekë
+ fonde të
donatorëve

MD/ MPPT; ZRPP; AKKP;
ALUIZNI; shoqëria civile

Përgatitja e rekomandimeve

Rritja e volumit të informacionit falas mbi të
drejtat e pronësisë për publikun nëpërmjet
përdorimit të teknologjisë së informacionit

Vijimësisht

Kosto
administrative

MD/MPPT, ZRPP, AKKP,
ALUIZNI dhe institucione të
tjera që merren me të drejtat e
pronësisë

Vendosja e informacioneve në faqet
zyrtare, shtimi dhe përditësimi i tyre

348 lekë/kopje
+ fonde të
donatorëve

MD/ Avokatura e Përgjithshme
e Shtetit; QPZ; EURALIUS

Numri i botimeve të shpërndara

2012

Publikimi i përmbledhjes së vendimeve të
Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut për
çështjet e pronësisë

Përditësimi i përmbledhjes se vendimeve te
Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut per
çështjet e pronësisë

2016

MD/ Avokatura e Përgjithshme
e Shtetit; QPZ

Numri i kopjeve të shpërndara

Publikimi i udhëzuesi mbi standardet e vendimeve
të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut
për çështjet e pronesise

2012

MD/Avokatura e Përgjithshme e
Shtetit; QPZ; EURALIUS

Numri i kopjeve të shpërndara
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Vendosja në faqet zyrtare elektronike të MD,
ZRPP, AKKP, ALUZNI të njoftimeve publike për
politikat, propozimet për ndryshimet në
legjislacion, legjislacionin në fuqi, procedurat dhe
rregullat të cilat trajtojnë çështjet e pronësisë.

MD; MPPT/ ZRPP; AKKP;
ALUIZNI

Vijimësisht

Numri i politikave, nsimave ligjore dhe
nënligjore, proçedurave dhe te rregullave
të publikuara

Objektivi strategjik 4.2. Zbatimin efektiv dhe pa barriera, në kohë dhe cilësi të vendimeve përfundimtare, administrative apo gjyqësore, që disponojnë të drejta pronësie, sidomos për subjektet
e shpronësuara, nëpërmjet forcimit të shërbimit përmbarimor privat apo agjencive të tjera private dhe parandalimit të konflikteve pranë GjEDNj-së.

4.2.1
Ekzekutimi me
përparësi dhe i
shpejtë i
vendimeve për
kthimin ose
kompensimin,
që kanë marrë
formë të prerë,
sipas
detyrimeve të
GjEDNj

2012 - 2013

Kosto
administrative

Vijimësisht

3.17 milion lekë
çdo vit

Identifikimi i të gjitha vendimeve që janë bërë
tituj ekzekutiv dhe ecurisë së ekzekutimit të
vendimeve gjyqësore.

MD/Drejtoria e Koordinimit;
AKKP

Raportim mbi të dhënat e vendimeve që
ekzekutohen

Prioritizimi i vendimeve përfundimtare urgjente
nga vendimet ende në proces, sipas
rekomandimeve të GjEDNJ-së

Njoftimi publik i rezultateve të identifikimit dhe
dhënia e mundësisë të interesuarve për
paraqitjen e kontestimeve

Korrigjimi dhe nxjerrja e rezultateve
përfundimtare të të gjithë vendimmarrjes ndaj
subjekteve të shpronësuara;

Ekzekutimi me përparësi
përfundimtare urgjente

i

vendimeve

Rekomandimet e raporteve të inspektimit
4.2.2

Rritja e
qëndrueshme e
nivelit të
ekzekutimit të
vendimeve të
çështjeve të
pronësisë
konform
standardeve

Ushtrimi i kontrolleve/inspektimeve periodike
njohëse tematike në fushën e të drejtave të
pronësisë me fokus shmangien e korrupsionit
Kontrolli/inspektimi i shërbimit përmbarimor
privat tematike në fushën e të drejtave të
pronësisë

Vijimësisht

MD/
Drejtoria e Përgjithshme e
Përmbarimit

MD / Dhoma Kombëtare e
Përmbaruesve Privatë
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Rekomandimet e raporteve të inspektimit

evropiane, si
dhe
përmirësimi i
cilësisë së
shërbimit
përmbarimor

Zhvillimi i konkurseve te certifikimit te
përmbaruesve gjyqësor private

Trajnimi i punonjësve të shërbimit përmbarimor
shtetëror dhe përmbaruesve gjyqësor privatë
për çështje të pronësisë

Çdo vit

140 mijë lekë /
konkurs

MD/
Drejtoria e Përmbarimit;
Shkolla e Magjistraturës

Rritja e numrit të përmbaruesve të
çertifikuar

Vijimësisht

306 mijë lekë
+ donatorë

MD/ Drejtoria e Përmbarimit;
Shkolla e Magjistraturës;
EURALIUS; Avokatura e
Shtetit;

Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve
trajnuese

Trajnimi i stafit të IT-së që do të menaxhojë
sistemin elektronik
Vijimësisht
222 mijë lekë
+ donatorë

4.2.3

Fuqizimi i rolit
të shërbimit
përmbarimor
privat

Informimi publik mbi shërbimin përmbarimor
privat

Vijimësisht

Kosto
administrative

Vijimësisht
Hartimi i programeve trjanuese nga Dhoma
Kombëtare e Përmbaruesëve Privat në
bashkëpunim me MD me fokus të drejtat e
pronësisë.
Aksesimi i përmbaruesve në bazat e të dhënave
të regjistrit publik të pasurive, të kthimit dhe
kompensimit të pronës dhe të ALUIZNI-t

137 mijë lekë
+ DONATORË

Vijimësisht
1 milion lekë çdo
akses+
DONATORË

Vijimësisht
Organizimi i seminareve për të ndërgjegjësuar
organet e administratës shtetërorë dhe publikun
të gjerë në lidhje me rolin e detyrat e
përmbaruesve privatë
4.2.4

Konsolidimi i
sistemit ALBIS
dhe shtrirja e
tij për të gjithë
sistemin

Implementimi i sistemit qëndror elektronik të të
dhënave

Kosto
administrative
+ donatorë

Brenda 2012

2.5 milion lekë
+ donatorë
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MD/
Drejtoria e Përmbarimit;
Drejtoria e Informacionit dhe
Teknologjisë; EURALIUS

Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve
trajnuese

MD/
Drejtoria e Përmbarimit;
Dhoma Kombëtare e
Përmbaruesve privatë ;
EURALIUS
MD/
Drejtoria e Përmbarimit;
Dhoma Kombëtare e
Përmbaruesve privatë;
EURALIUS

Rritja e numrit të çështjeve të
përmbaruesve privatë

MD/
Drejtoria e Përmbarimit;
Drejtoria e Informacionit dhe
Teknologjisë; EURALIUS

Shkurtimi i kohës së shërbimit dhe ulja e
kostove

MD/
Drejtoria e Përmbarimit;
Dhoma Kombëtare e
Përmbaruesve privatë;
EURALIUS

Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve
trajnuese

MD/
Drejtoria e Përmbarimit;
Drejtoria Teknologjisë së
Informacionit; EURALIUS

Nxjerrja e statistikave

Miratimi i programit trajnues

Trajnime për zbatimin e sistemit ALBIS nga
përmbaruesit privat gjyqësorë

Vijimësisht

Mirëmbajtja e njësisë qendrore që sistemi të jetë
në çdo kohë online

Vijimësisht

Përditësimi i çështjeve të hedhura në sistem në
kuadër të tërheqjes së dosjeve nga përmbarimi
gjyqësor privat, sidomos për çështjet e pronësisë

Vijimësisht

Mirëmbajtja dhe azhornimi i sistemit pas
kërkesave të paraqitura nga përmbaruesit
privatë, sidomos për çështjet e pronësisë

Vijimësisht

Garantimi
i
standardeve
kushtetuese
përmes rritjes
së efektivitetit
të
pushtetit
gjyqësor
me
efekt
përmirësimin
cilësor
të
vendimeve
gjyqësore

Ndjekja
e
detyrimeve
të
Strategjisë
Ndërsektoriale të Drejtësisë 2011-2013

Sipas afatit të
Strategjisë

Trajnimi i gjyqtarëve për çështjet e pronësisë
në funksion të përmirësimit të cilësisë së
vendimeve gjyqësore

Vijimësisht

Krijimi i dhomës administrative , pranë
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

Brenda 2012

Përmirësimi i
mbikëqyrjes së
zbatimit të
vendimeve
përfundimtare

Krijimi i bazës së të dhënave për vendimet e pa
ekzekutuara për të identifikuar ato të që lidhen
me çështjet e pronësisë

Brenda 2012

Shkëmbimi i informacionit periodik midis
Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Privatë,
Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit dhe
Drejtorisë se Koordinimit te Pronave në
Ministrinë e Drejtësisë në lidhje me numrin e
vendimeve të pa ekzekutuara
Hartimi i programeve vazhduese të inspektimit
në institucionet që bëhen pengesë në zbatimin e
vendimeve gjyqësore. Koordinimi i
informacionit të nevojshëm midis institucioneve
që lëshojnë tituj pronësie dhe ZRPP-së.

Vjimësisht

përmbarimor.

4.2.5

4.2.6

Donatorë

MD/
Drejtoria e Përmbarimit;
Dhoma Kombëtare e
Përmbaruesve Privatë;
EURALIUS
MD/
Drejtoria e Përmbarimit;
Drejtoria Teknologjisë së
Informacionit

Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve
trajnuese

MD/
Drejtoria e Përmbarimit;
Drejtoria Teknologjisë së
Informacionit

Nxjerrja e statistikave

MD/
Drejtoria e Përmbarimit ;
Drejtoria Teknologjisë së
Informacionit

Reduktimi i ankesave

Mekanizmi Monitorues i
Strategjisë Ndërsektoriale të
Drejtësisë

Raportimet e ecurisë së Strategjisë
Ndërsektoriale të Drejtësisë

MD/ DPÇD në MD;
Shkolla e Magjistraturës;
Avokatura e Shtetit;

Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve
trajnuese

100 milion lekë
dhe kosto
administrative

ZABGJ/MD dhe Kryetari i
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë

Rekrutimi i stafit administrativ dhe
caktimi i gjyqtarëve

3.75 milion lekë

MD/
Drejtoria e Koordinimit të
Pronave

Dixhitalizimi i statistikave

MD/Drejtoria e Përgjithshme e
Përmbarimit;
Dhoma Kombëtare e
Përmbaruesve Privatë;Drejtoria
e Koordinimit te Pronave;
EURALIUS
MD/Drejtoria e Përmbarimit;
Drejtoria e Koordinimit të
Pronave

Numri i raporteve të shkëmbyera

3 milion lekë çdo
vit

1.02 milion lekë

1.02 milion lekë

Shpenzimet e
planifikuara të
Strategjisë

324 mijë lekë çdo
vit
+donatorë

3.75 milion lekë
+ donatorë

Vijimësisht
3.75 milion lekë
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Reduktimi i ankesave për funksionimin e
sistemit

Numri i inspektimeve të zhvilluara sipas
programit

4.2.7

4.2.8

4.2.9

Ulja e numrit
të ankimeve
përpara
GJEDNJ me
objekt të
drejtat e
pronësisë

Reduktimi i
mbingarkesës
së gjykatave
dhe zvarritjeve
të çështjeve
gjyqësore mbi
çështjet e
vendimeve
administrative
të AKKP-së
nëpërmjet
reformimit të
procedurave
gjyqësore;

Respektimi i të
drejtave të
barazisë
gjinore në
dhënien e
vendimeve për
çështjet e
pronësisë

Vënia në ekzekutim e sanksioneve të
parashikuara për mosekzekutimin e vendimeve

Vijimësisht

Kosto
administrative

MD/Drejtoria e Përmbarimit

Numri i sanksioneve të ekzekutuara

Ndjekja
e
detyrimeve
të
Strategjisë
Ndërsektoriale të Drejtësisë 2011-2013 për
fuqizimin e zgjidhjeve të mosmarrëveshjeve me
forma alternative

Sipas afatit të
Strategjisë

Shpenzimet e
planifikuara të
Strategjisë

Mekanizmi Monitorues i
Strategjisë Ndërsektoriale të
Drejtësisë

Raportimet e ecurisë së Strategjisë
Ndërsektoriale të Drejtësisë

Ekzekutimi i vendimeve të GJEDNJ-së ndaj
Shqipërisë për pronat

Vijimësisht

MD,
Avokatura e Shtetit
Ministria e Financave

Numri i vendimeve të ekzekutuara

4 milion lekë çdo
vit

Zhvillimi i procedurave negociuese për çështjet
e komunikuara nga GJEDNJ-ja për çështjet e
pronësisë

Vijimësisht

MD,
Avokatura e Shtetit

Ulja e numrit të vendimeve të GjEDNj

Ndjekja
e
detyrimeve
të
Strategjisë
Ndërsektoriale të Drejtësisë 2011-2013 për
reduktimin e ngarkesës në gjykata

Sipas afatit të
Strategjisë

Shpenzimet e
planifikuara të
Strategjisë

Mekanizmi Monitorues i
Strategjisë Ndërsektoriale të
Drejtësisë; EURALIUS

Raportimet e ecurisë së Strategjisë
Ndërsektoriale të Drejtësisë

Trajnimi i vazhdueshëm i gjyqtarëve të
Gjykatave të Shkallës së Parë dhe të Apelit për
çështje të pronësisë

Vijimësisht

Shpenzime të
planifikuara nga
projektet USAID,
EURALIUS 3, MD

MD/
Shkolla e Magjistraturës

Pyetësorët e vlerësimit të sesioneve
trajnuese

Inspektime të Ministrisë së Drejtësisë dhe të
KLD-së në gjykata për çështje të pronësisë me
fokus shmangien e korrupsionit

Vijimësisht

MD/KLD,
Drejtoria e Përgjithshme e
Çështjeve të Drejtësisë

Rekomandimet e raporteve të inspektimit

Reformimi i Kodit të Procedurës Civile për
shqyrtimin e përshpejtuar të çështjeve të
pronësisë, me theks tek njoftimi elektronik i
palëve dhe tek përbërja e gjykatës me një
gjyqtar
Monitorimi i vazhdueshëm i Vendimeve të
gjykatave për çështjet e pronësisë

2012-2013

MD/KLD; institucionet e tjera të
interesuara

Miratimi i ndryshimeve te kodit të
Procedurës Civile

MD; Drejtoria e Inspektimit te
Gjyqësorit; Drejtoria e
Koordinimit te Pronave

Raportet e monitorimit. Numri i
vendimeve te dhena

Trajnimi i gjyqtarëve mbi barazinë gjinore për
të drejtat e pronësisë

Vijimësisht

MD; Shkolla e Magjistraturës

Numri i trajnimeve, pjesëmarrja

800 mijë lekë çdo
vit

450 mijë lekë çdo
vit
150 mijë lekë

Vijimësisht

Fonde nga
UNWOMEN
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Qëllimi strategjik 5: Modernizimi dhe përmirësimi i informacionit nëpërmjet dixhitalizimit 100% të sistemeve që kanë informacion për pasuritë e paluajtshme, përfshirë hartat, sipas
standardeve të direktivës INSPIRE, në funksion të përfitimit nga kapacitetet e IKDhGj, deri në vitin 2020.
Objektivi strategjik 5.1. Dixhitalizimi i informacionit mbi të drejtat e pronësisë për nxitjen e zhvillimit kombëtar të IKDHGJ dhe procedurave elektronike të aplikimit, si element thelbësor për
një shërbim më të shpejtë, më të besueshëm, transparent, publik dhe pa influenca të paligjshme në përputhje me strategjinë ndërsektoriale të shoqërisë së informacionit dhe të standardeve të
direktivës INSPIRE.
5.1.1

Përmirësimi i
legjislacionit për
krijimin dhe
mirëfunksionimin e
IKDhGj dhe
bazave të të
dhënave në
institucionet
menaxhuese të
çështjeve të
pronësisë lidhur
me standardet,
mbulimin
kombëtar,
komunikuimin,
aksesin,
publikimin,
kontrollin dhe
shpeshtësinë e
raportimit

5.1.2
Instalimi i rrjeteve
kompjuterike në
institucionet me
funksione në të
drejtat e pronësisë,
ende të
padixhitalizuara

Analizë paraprake mbi legjislacionin sektoral
që rregullon çështjet e pronësisë dhe të dhënat
që do të dixhitalizohen, duke identifikuar
edhe të dhënat që do t’i vihen në dispozicion
publikut, si dhe përfitimet e tij në përputhje
me mbrojtjen e të dhënave personale
Hartimi dhe miratimi i akteve ndryshuese të
legjislacionit për krijimin e bazave të të
dhënave bazuar në rekomandimet e analizës

6 muaj nga
miratimi i
strategjisë

Kosto
administrative

MD/ Ministritë e linjës për
çështjet e pronësisë

Hartimi dhe miratimi i rregulloreve të
brendshme të çdo institucioni të dixhitalizuar
për ndërveprimin dhe administrimin e të
dhënave të çështjeve të pronësisë duke
respektuar legjislacionin për mbrojtjen e të
dhënave personale

2012-2013

Kosto
administrative

MD/ MITIK dhe institucionet e
dixhitalizuara

Hyrja në fuqi e akteve të miratuara

Hartimi i arkitekturës së sistemeve
elektronike

2012-2013

Fonde për ‘tu
siguruar

MD/ AKKP; ZRPP; ALUIZNI,
MMPAU, MTKRS

Miratimi i arkitekturës

Ngritja e bazave të të dhënave nëpër
institucionet që merren me çështjet e
pronësisë, ende të padixhitalizuara

2012-2013

Ndërtimi i arshivës dixhitale për pronat e
paluajtshme, shtetërore për NJQV-të.

2012

42 mijë lekë

MB/AITPP; NJQV

Nxjerrja e statistikave

Ndërtimi i arshivës dixhitale për pronat e
paluajtshme, shtetërore për Institucionet
Qëndrore

2012-2014

86 mijë lekë

Institucionet Qendrore

Nxjerrja e statistikave

2012-2013

Rekomandimet e analizës

Hyrja në fuqi e akteve të miratuara

Testimi i sistemeve
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5.1.3

5.1.4

5.1.5

Ndërtimi i një
rrjeti të brendshëm
të dixhitalizuar
intraneti mes
Ministrisë së
Drejtësisë dhe disa
prej institucioneve
të varësisë që
trajtojnë të drejtat
e pronësisë, si dhe
Gjykatave në
funksion të
menaxhimit të
integruar të
informacionit

Hartimi i arkitekturës për rrjetin e brendshëm
intranet midis Gjykatave dhe Ministrinë së
Drejtësisë e Këshillit të Lartë të Drejtësisë

2012

Ndërlidhja e Ministrisë së Drejtësisë dhe
KLD me Gjykatat, nëpërmjet vendosjes së dy
serverave në MD dhe KLD

2013

Hartimi i arkitekturës për rrjetin e brendshëm
intranet midis Ministrisë së Drejtësisë dhe
institucioneve të varësisë të çështjeve të
pronësisë

2012-2017

Ndërlidhja e Ministrisë së Drejtësisë me
institucionet e çështjeve të pronësisë

2012-2017

Përditësimi i
informacionit të
AKKP-së me të
gjitha aktet
administrative apo
gjyqësore dhe
dixhitalizimi i
AKKP-së

Krijimi i një baze të dhënash dixhitale për
informacionin gjeografiko-hartografik GIS të
gjitha vendimeve për njohjen/kthimin apo
kompensimin e pronës të dhëna në vite.

2012

800 mijë Euro
Shpenzime të
planifikuara të
projektit të MD,
PBA, MF
+ donatorë

MD/ AKKP

Nxjerrja e statistikave

Hartimi i një baze të dhënash arkivore
dixhitale për të evidentuar të gjitha vendimet
e dhëna ndër vite nga organet paraardhëse që
kanë ushtruar ketë veprimtari administrative

2012

3.75 milion lekë
+donatorë

MD/Drejtoria e Koordinimit për
pronat

Nxjerrja e statistikave

Miratimi i bazës ligjore të nevojshme, strukturës
dhe përshkrimeve të punës të Autoritetit
Shtetëror për Informacionin Gjeohapësionor për
standardet shtetërore dhe rregullat uniforme për
krijimin e sistemeve të informacionit
gjeohapësinor, në përputhje me standardet
europiane pa shmangur përgjegjësinë e ZRPP
për krijimin, përditësimin dhe menaxhimin e
hartave të indeksit të regjistrimit mbi baza ditore
Rekrutimi, trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve të
personelit të Autoritetit Shtetëror oër
Informacionin Gjeohapësinor

2012

Kosto
administrative

MITIK/ MD; ALUIZNI,

Miratimi i aktit ligjor

Ministria përgjegjëse për
Autoritetin/Autoriteti Shtetëror

Numri i personave të rekrutuar, numri i
trajnimeve dhe i stafit të trajnuar

Autoriteti Shtetëror

Miratimi i standardeve

Përmirësimi i të
dhënave dhe i
informacionit
hartografik

Përgatitja e standardeve unike për prodhimin e
hartës nga Autoriteti Shtetëror

3 milion Euro

MD/KLD; EURALIUS
% e dixhitalizimit në çdo institucion
% e dixhitalizimit në të gjithë sektorët

Fonde për t’u
siguruar

MD/ MITIK dhe ministritë e
linjës për çështjet e pronësisë

2012

2012

MD/ MITIK

Fondet për t’u
siguruar
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