Fletorja Zyrtare
VENDIM
Nr. 961, datë 2.12.2015
PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE
FUNKSIONIMIN E AGJENCISË
KOMBËTARE PËR ZHVILLIMIN
RAJONAL, TË AGJENCIVE TË
ZHVILLIMIT RAJONAL DHE
AGJENCISË SË ZHVILLIMIT
EKONOMIK RAJONAL
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të
nenit 10, të ligjit nr. 9000, datë 30.1.2003, “Për
organizimin dhe funksionimin e Këshillit të
Ministrave”, të neneve 5 e 45, të ligjit nr. 9936,
datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit
buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit
13, të ligjit nr. 160/2014, “Për buxhetin e vitit
2015”, të ndryshuar, dhe të neneve 4 e 6, të ligjit
nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin
e administratës shtetërore”, me propozimin e
zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Shtetit për
Çështjet Vendore, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Objekti
1. Ky vendim përcakton krijimin e Agjencisë
Kombëtare për Zhvillimin Rajonal (AKZHR), të
agjencive të zhvillimit rajonal (AZHR) dhe
Agjencisë së Zhvillimit Ekonomik Rajonal
(AZHER).
2. AKZHR-ja, AZHR-të dhe AZHER-ja kanë
misionin e promovimit të një politike të përbashkët
investimesh, të integruara, për zhvillimin e rajoneve
dhe të potencialeve të tyre, të inkurajimit të një
modeli sa më të gjerë bashkëpunimi, krijimit të
partneriteteve publike-private, me interes të
përbashkët zhvillimi, ngritjen e rrjetëzimeve
rajonale dhe ndërrajonale, zvogëlimin e dallimit,
hendekut, ndërmjet zonave të zhvilluara dhe të
pazhvilluara, si dhe zbatimin e projekteve publike
e private.
3. Agjencitë kryejnë veprimtaritë e tyre në
rolin e një institucioni ekspert për zbatimin dhe
arritjen e objektivave për politikën e zhvillimit
rajonal, si dhe kontribuojnë për të harmonizuar
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dhe integruar faktorët ekonomikë, socialë dhe
ambientalë, për zhvillimin e balancuar të të gjitha
rajoneve të Shqipërisë.
4. Në përputhje me parimin e bashkëpunimit,
agjencitë nxitin bashkëpunime ndërvendore,
ndërrajonale dhe ndërkufitare, me qëllim nxitjen
e konkurueshmërisë, përmirësimin e eficiencës së
burimeve dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve
publike. Agjencitë përshtatin aktivitetet e tyre,
duke vepruar në formë të pavarur dhe duke
nxitur bashkëpunime me organizma të tjerë
shtetërorë, ndërkombëtarë ose privatë, për
zbatimin e programeve apo projekteve të
përbashkëta, të cilët kontribuojnë në zhvillimin
dhe integrimin e balancuar të rajoneve të
Shqipërisë.
5. Në përputhje me parimin e reciprocitetit,
agjencitë ngrenë dhe përdorin instrumente të
ndërsjella e ligjore në marrëdhëniet ndërmjet tyre
dhe me të tjerë, për të siguruar të drejtën e
barazisë e të respektit të ndërsjellë ndërmjet
palëve, organeve e institucioneve që bashkëpunojnë me njëri-tjetrin.
Neni 2
Organizimi dhe funksionimi i agjencive
1. Organizimi dhe funksionimi i agjencive
bëhet në përputhje me dispozitat e këtij vendimi.
2. Agjencitë financohen nga:
a) kontributi nga buxheti i shtetit;
b) të ardhurat e veta, nga mjete dhe/ose
burime të tjera financiare, nëpërmjet:
i) kontributit nga programe të ndihmës së
huaj, sipas marrëveshjeve me partnerët e huaj për
zhvillim dhe integrim;
ii) kostove të menaxhimit, për programe apo
projekte që ata zhvillojnë, me disa përfitues;
iii) burime të tjera të ligjshme, si donacione
etj.
3. Të ardhurat e veta, të gjeneruara si më
sipër, shkojnë si kontribut dhe mbeten në
buxhetin e agjencive dhe mund të shërbejnë për
shtim personeli, financim projektesh apo
aktivitetesh të tjera, në funksion të objektivave
dhe programeve të tyre. Ato administrohen nga
agjencitë, sipas akteve ligjore në fuqi.
4. Agjencitë, gjithashtu, mund të kryejnë edhe
funksione të tjera të deleguara.
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5. Agjencitë kanë stemën, logon dhe vulën e vet
zyrtare, të cilat miratohen nga titullari. Stema duhet
të jetë në përputhje me përcaktimet e vendimit nr.
474, datë 10.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për
mënyrën e përdorimit të stemës së Republikës, si
dhe raportin e përmasave të saj”.
6. Vulat zyrtare të agjencive kanë formën dhe
elementet e përcaktuara në pikën 2, të vendimit nr.
390, datë 6.8.1993, të Këshillit të Ministrave, “Për
rregullat e prodhimit, administrimit, kontrollit dhe
ruajtjes së vulave zyrtare”, të ndryshuar. Vulat e
agjencive prodhohen, administrohen dhe ruhen në
përputhje me legjislacionin në fuqi.
Neni 3
Bordi i Përbashkët i Menaxhimit (BPM)
1. Bordi i Përbashkët i Menaxhimit është një
organ kolegjial, që siguron mirëfunksionimin dhe
bashkërendimin e punës e aktiviteteve të Agjencisë
Kombëtare për Zhvillimin Rajonal (AKZHR) dhe
Agjencisë për Zhvillimin Ekonomik Rajonal
(AZHER), duke siguruar edhe vizionin e
përbashkët e bashkërendimin e veprimeve e të
burimeve ndërmjet dy agjencive, në përmbushje të
misionit të tyre.
2. Bordit i Përbashkët i Menaxhimit ka në
përbërjen e tij 9 anëtarë, të cilët janë:
a) Përfaqësues nga Komiteti për Zhvillimin e
Rajoneve;
b) Përfaqësues nga Sekretariati i Përgjithshëm i
Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve;
c) Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë
Kombëtare për Zhvillimin Rajonal (AKZHR);
ç) Drejtori i Agjencisë për Zhvillimin Ekonomik
Rajonal (AZHER);
d) Drejtorët e agjencive të zonave të zhvillimit
rajonal (AZZHR);
dh) Drejtori i Agjencisë Kombëtarë të
Planifikimit të Territorit (AKPT).
3. Përfaqësuesi nga Komiteti për Zhvillimin e
Rajoneve, pjesë e Bordit të Përbashkët të
Menaxhimit, përcaktohet me vendim të Komitetit
për Zhvillimin e Rajoneve.
4. Përgjegjësitë kryesore të Bordit të Përbashkët
të Menaxhimit për AKZHR-në dhe AZHER-në,
janë:
a) Miratimi i buxheteve të agjencive;
b) Miratimi i programeve, projekteve të
ndryshme zhvillimore dhe i planit strategjik të
veprimit të agjencive;
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c) Miratimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit e
të partneritetit ndërmjet agjencive dhe partnerëve të
tjerë të zhvillimit;
ç) Miratimi i rregullores së organizimit e
funksionimit të agjencive;
d) Miratimi i propozimit për draftstrukturën e
agjencive;
dh) Shqyrtimi i raportit 6-mujor dhe vjetor të
performancës së agjencive.
5. Kryetari i bordit zgjidhet nga anëtarët e
Bordit të Përbashkët të Menaxhimit (BPM).
6. Rregullat për mënyrën e funksionimit dhe
organizimin e mbledhjeve të bordi përcaktohen
në rregulloren e miratuar nga BPM-ja.
KREU II
Neni 4
Agjencia Kombëtare për Zhvillimin
Rajonal (AKZHR)
1. Agjencia Kombëtare për Zhvillimin Rajonal
është person juridik publik, me seli në Tiranë, në
varësi të Këshillit të Ministrave.
2. AKZHR-ja drejtohet nga drejtori i
Përgjithshëm, i cili organizon dhe drejton
veprimtarinë e saj dhe përgjigjet para Bordit të
Përbashkët të Menaxhimit.
3. Drejtori i Përgjithshëm i AKZHR-së
emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga detyra me
urdhër të Kryeministrit.
4. Struktura dhe organika e AKZHR-së
miratohen me urdhër të Kryeministrit. Numri i
punonjësve të AKZHR-së propozohet me vendim
të BPM-së, për punonjësit, financimi i shpenzimeve
për të cilët përballohet nga kontributi i buxhetit të
shtetit, dhe punonjës të tjerë, financimi i
shpenzimeve për të cilët përballohet nga të ardhura
të tjera të vetë agjencisë.
5. Rregullat për funksionimin dhe organizimin e
Agjencisë Kombëtare për Zhvillimin Rajonal
përcaktohen në rregulloren e miratuar nga BPM-ja.
Neni 5
Përgjegjësitë dhe detyrat e Agjencisë
Kombëtare për Zhvillimin Rajonal (AKZHR)
1. Agjencia Kombëtare për Zhvillim Rajonal
(AKZHR) e shtrin veprimtarinë e saj në të gjithë
territorin e Republikës së Shqipërisë dhe është
përgjegjëse për ngritjen dhe koordinimin e
programeve financiare, menaxhimin e programeve
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zhvillimore dhe projekteve, në nivel ndërrajonal e
ndërkufitar.
2. AKZHR-ja ka këto detyra dhe përgjegjësi:
a) Koordinon kontributin e agjencive të
zhvillimit rajonal dhe partnerëve të tjerë të
zhvillimit për përgatitjen e Programit Operacional
të Zhvillimit (POZH) dhe kontribuon në hartimin
dhe zbatimin e politikës, në nivel kombëtar, për
zhvillimin rajonal;
b) Merr pjesë dhe ofron këshillim gjatë procesit
të hartimit të programeve operacionale të zhvillimit
(POZH), në nivel të zonave të zhvillimit rajonal, si
dhe në hartimin e planeve/programeve tematike
për turizmin, industrinë, bujqësinë, mjedisin etj.;
c) Përgatit projekte zhvillimore, projekte pilot
dhe/ose projekte të tjera, me kërkesë të bashkive,
qarqeve dhe ministrive apo institucioneve të tjera
qendrore;
ç) Përgatit projekte ndërkufitare dhe merr
pjesë në projekte ndërrajonale, studime fizibiliteti e
procese zhvillimi për të gjitha institucionet e
interesuara;
d) Koordinon punën me agjencitë e zhvillimit
rajonal, harton e zbaton programet që ofrojnë
asistencë për të rritur kapacitetet drejt akreditimit të
tyre për fondet dhe politikën e kohezionit të
Bashkimit Evropian dhe të partnerëve të tjerë të
zhvillimit, si dhe ofron shërbime këshillimore e rrit
kapacitetet për përgatitjen e projekteve,
menaxhimin e tyre nga agjencitë e zhvillimit rajonal
dhe aktorë të tjerë zhvillimi;
dh) Mund të kryejë rolin e menaxherit të
programit ose të autoritetit zbatues për programe,
projekte të përbashkëta rajonale, ndërrajonale e
ndërkufitare (me më shumë se një përfitues), sipas
marrëveshjes së bashkëpunimit dhe të partneritetit
për këtë qëllim, me partnerët e zhvillimit dhe
financuesit;
e) Kontribuon dhe nxit bashkëpunimin
ndërkufitar, kombëtar e rajonal dhe me agjencitë e
zhvillimit rajonal;
ë) Nxit dhe kontribuon në zbatimin e politikës
kombëtare të zhvillimit rajonal dhe instrumenteve
mbështetëse të zbatimit të kësaj politike;
f) Krijon dhe përditëson sistemin informativ për
zhvillimin rajonal, në nivel kombëtar.
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Neni 6
Agjencitë për Zhvillim Rajonal (AZHR)
1. Agjencitë për zhvillimin rajonal nr. 1, 2, 3 e 4,
janë person juridik publik dhe e shtrijnë
veprimtarinë e tyre, përkatësisht, në zonat e
zhvillimit rajonal 1, 2, 3 e 4, në territoret e
përcaktuara në aneksin I, bashkëlidhur këtij
vendimi.
2. Selitë përkatëse për secilën agjenci (AZHR),
janë:
a) AZHR 1 - Shkodër;
b) AZHR 2 - Tiranë;
c) AZHR 3 - Korçë;
ç) AZHR 4 - Vlorë.
3. Organet e drejtimit të agjencive për zhvillimin
rajonal (AZHR), janë:
a) Bordi i Partnerëve për Zhvillim (BPZH);
b) Drejtori i Agjencisë.
4. Agjencitë për zhvillimin rajonal mund të
ngrenë edhe borde këshillimore, të përbërë nga
ekspertë, sipas fushave përkatëse të drejtimit të
veprimtarisë zhvillimore në zonën e tyre përkatëse
të zhvillimit rajonal.
5. Bordi i Partnerëve të Zhvillimit është organ
kolegjial dhe përbëhet nga 9 anëtarë, si më poshtë
vijon:
a) Ministri përgjegjës për Zhvillimin Urban;
b) Ministri përgjegjës për Zhvillimin Ekonomik,
Turizmin, Tregtinë dhe Sipërmarrjen;
c) Ministri përgjegjës për Bujqësinë, Zhvillimin
Rural dhe Administrimin e Ujërave;
ç) Ministri përgjegjës për Transportin dhe
Infrastrukturën;
d) Kryetarë të katër bashkive, sipas
marrëveshjes së bashkëpunimit, që realizohet për
pjesëmarrjen e tyre në bord dhe bashkëpunimin në
veprimtarinë e agjencive, të cilët përcaktohen sipas
këtyre kritereve:
i) kanë statusin si qendër qarku në rajonin
përkatës;
ii) kanë numrin më të madh të popullsisë për
njësi të qeverisjes vendore.
dh) Drejtori i Agjencisë për Zhvillim Rajonal.
6. Përgjegjësitë kryesorë të Bordit të Partnerëve
për Zhvillim, janë:
a) Zgjedh kryetarin e Bordit të Partnerëve për
Zhvillim;
b) Përcakton përfaqësuesin në Komitetin për
Zhvillimin e Rajoneve;
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c) Miraton buxhetin e Agjencisë për Zhvillim
Rajonal;
ç) Miraton propozimin për draftstrukturën e
Agjencisë së Zhvillimit Rajonal;
d) Miraton rregulloren e organizimit dhe
funksionimit të agjencisë;
dh) Miraton dokumentet strategjike të
zhvillimit dhe Axhendën e Përbashkët të
Veprimeve për Zhvillimin, për zonën përkatëse
të zhvillimit rajonal;
e) Miraton programet dhe projektet e
ndryshme
zhvillimore,
marrëveshjet
e
partneritetit dhe të bashkëpunimit rajonal, si dhe
planin strategjik të veprimit të Agjencisë për
Zhvillimin Rajonal (AZHR);
ë) Shqyrton raportin 6-mujor dhe vjetor të
performancës së Agjencisë për Zhvillimin
Rajonal (AZHR).
7. Vendimet e Bordit të Partnerëve për
Zhvillim merren sipas përcaktimeve të ligjit nr.
8480, datë 27.5.1999, “Për funksionimin e
organeve kolegjiale të administratës shtetërore
dhe enteve publike”.
8. Rregullat për mënyrën e funksionimit dhe
organizimin e mbledhjeve të këtij bordi
përcaktohen në rregulloren e miratuar nga Bordi
i Partnerëve për Zhvillim.
9. AZHR-ja drejtohet nga drejtori i saj, i cili
organizon dhe drejton të gjithë veprimtarinë e saj
dhe përgjigjet përpara Bordit të Partnerëve për
Zhvillim.
10. Drejtori i AZHR-së propozohet nga
kryetari i bashkisë me popullsinë më të madhe në
Zonën e Menaxhimit Rajonal.
11. Bordi i Partnerëve për Zhvillim emëron,
liron dhe shkarkon nga detyra drejtorin e AZHRsë.
12. Struktura dhe organika e agjencisë
miratohet me urdhër të Kryeministrit. Numri i
punonjësve të agjencive 1, 2, 3 e 4, propozohet
me vendim të BPZH-së, për punonjësit,
financimi i shpenzimeve për të cilët përballohet
nga kontributi i buxhetit të shtetit, dhe punonjës
të tjerë, financimi i shpenzimeve për të cilët
përballohet nga të ardhura të tjera të vetë
agjencive.
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Neni 7
Përgjegjësitë dhe detyrat e agjencive për
zhvillim rajonal (AZHR)
1. Agjencitë për zhvillim rajonal nr. 1, 2, 3 e 4,
për të realizuar misionin e përcaktuar në këtë
vendim, kryejnë detyrat, si më poshtë vijon:
a) Hartojnë programet operacionale të zonës
së zhvillimit rajonal përkatëse;
b) Bashkëpunojnë me njësitë e qeverisjes
vendore në përgatitjen dhe zbatimin e planeve të
zhvillimit lokal, në përputhje me planet e
zhvillimit rajonal dhe për krijimin e
partneriteteve vendore, ndërvendore, rajonale e
ndërrajonale;
c) Përfaqësojnë interesat e zhvillimit të zonës
së zhvillimit rajonal përkatëse në marrëdhëniet
me Agjencinë Kombëtare për Zhvillimin Rajonal
ose me palë të tjera të përfshira;
ç) Përgatitin dhe zbatojnë programe dhe
projekte konkrete të zhvillimit rajonal e territorial
të zonës përkatëse, duke kontribuar në zbatimin
e politikës së kohezionit dhe zhvillimit rajonal,
duke nxitur, mbështetur dhe/ose marrë vetë
pjesë në forma të ndryshme të partneritetit
rajonal;
d) Zhvillojnë programe që mbështetin
hartimin e projekteve rajonale me disa përfitues
(faciliteti i përgatitjes së projekteve) dhe nxitin e
mbështetin krijimin e partneriteteve rajonale;
dh) Ngrenë dhe menaxhojnë sistemin
informativ për projektet rajonale e lokale të
zhvillimit, që zbatohen në zonën e zhvillimit
rajonal përkatëse dhe kontribuojnë me
informacion dhe të dhëna pranë AKZHR-së, në
sistemin informativ rajonal, në nivel kombëtar;
e) Kryejnë detyra të tjera, në pajtim me aktet
ligjore e nënligjore dhe rregullat e miratuara nga
AZHR-ja.
2. Aktivitetet e AZHR-ve diskutohen dhe
miratohen në Bordin e Partnerëve për Zhvillim.
3. AZHR-të janë përgjegjëse për ngritjen dhe
koordinimin e programeve financiare, zbatimin
dhe monitorimin e projekteve zhvillimore, në
nivel rajonal e ndërrajonal, në emër të vetë
agjencisë ose të përfituesve në nivel lokal, në
zbatim të marrëveshjeve përkatëse.
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Neni 8
Agjencia për Zhvillim Ekonomik Rajonal
(AZHER)
1. Agjencia për Zhvillimin Ekonomik Rajonal
(AZHER) është person juridik, me seli në Tiranë,
në varësi të Këshillit të Ministrave, që e shtrin
veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e
Republikës së Shqipërisë.
2. Agjencia synon të nxitë dhe të ndërtojë
partneritete ndërmjet aktorëve zhvillimorë të
sektorëve publikë dhe privatë, me qëllim rritjen e
impaktit të investimeve dhe zhvillimin e
potencialeve ekonomike rajonale.
3. Agjencia organizohet në 3 drejtime
kryesore, funksionale dhe programore, si më
poshtë vijon:
a) Në programin e mbështetjes për përgatitjen
e projekteve, konsulencës ekonomike dhe
mbështetjes financiare të ndërmarrjeve të vogla
dhe të mesme (NVM) për zhvillimin e
ekonomisë rajonale dhe lokale;
b) Në programin për zhvillimin e aseteve
publike, në mbështetje të investimeve me impakt
në zhvillimin lokal e rajonal dhe krijimin e
partneriteteve rajonale për këtë qëllim;
c) Në programin e pjesëmarrjes shtetërore në
shoqëri tregtare dhe instrumente të financimit
për bizneset start-up, me qëllim zhvillimin e
partneriteteve publike dhe/ose private.
4. Në funksion të objektivave të saj
zhvillimorë, Agjencia mund të krijojë shoqëri të
tjera tregtare, si dhe sipërmarrje të investimeve
kolektive, me pjesëmarrje private ose shtetërore,
sipas legjislacionit në fuqi.
5. Organet drejtuese të Agjencisë, janë:
a) Bordi i Përbashkët i Menaxhimit;
b) Drejtori i Përgjithshëm.
6. Agjencia ngre Bordin e Këshillimit, i cili
përbëhet nga 7 anëtarë. Përbërja, roli dhe
veprimtaria e të bordit rregullohet me akt të
veçantë.
7. Agjencia drejtohet nga drejtori i
Përgjithshëm, i cili organizon e drejton
veprimtarinë e saj dhe përgjigjet para Bordit të
Përbashkët të Menaxhimit.
8. Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë
emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga detyra me
urdhër të Kryeministrit.
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9. Struktura dhe organika e Agjencisë miratohet
me urdhër të Kryeministrit. Numri i punonjësve të
Agjencisë propozohet me vendim të BPM-së, duke
përfshirë punonjësit, financimi i shpenzimeve për
të cilët përballohet nga kontributi i buxhetit të
shtetit dhe punonjës të tjerë, financimi i
shpenzimeve për të cilët përballohet nga të ardhura
të tjera të vetë agjencive.
10. Rregullat për funksionimin dhe organizimin
e Agjencisë përcaktohen në rregulloren e miratuar
nga Bordi i Përbashkët i Menaxhimit.
Neni 9
Përgjegjësitë dhe detyrat e Agjencisë për
Zhvillimin Ekonomik Rajonal (AZHER)
1. Agjencia synon që, përmes nxitjes së
partneriteteve publike-publike, publike-private
dhe private-private, të zhvillojë aktivitete
ekonomike e tregtare, të cilat promovojnë
potencialet dhe zhvillojnë ekonominë rajonale,
me objektiv krijimin e vendeve të punës, si dhe
hapjen e sipërmarrjeve të reja, sidomos në
rajonet më pak të zhvilluara.
2. Në funksion të këtij qëllimi, Agjencia kryen
detyrat si më poshtë vijon:
a) Identifikon zona, sektorë apo veprimtari
ekonomike, si dhe koordinon burime, nëpërmjet të
cilave mund të gjenerojë projekte apo të nxitë
partneritete për zhvillimin ekonomik rajonal;
b) Harton projekte, i zhvillon dhe i menaxhon
ato, me qëllim nxitjen e investimeve të
qëndrueshme private e publike, që do të gjenerojnë
punësim dhe zhvillim ekonomik për këto zona;
c) Ofron asistencë teknike për njësitë e
qeverisjes vendore, ndërmjetëson në krijimin e
partneriteteve, me qëllim përthithjen e financimeve
të brendshme, si dhe nga fondet evropiane,
donacioneve apo burimeve të tjera të asistencës.
Agjencia, po ashtu, aplikon për grante kombëtare
ose ndërkombëtare;
ç) Investon, përmes formave të ndryshme të
partneritetit, në asete publike, ndërmarrje tregtare
publike dhe në sipërmarrje biznesi private, me
potencial zhvillimi të shpejtë, për të krijuar vlerë,
përmirësuar eficiencën e tyre operacionale, si dhe
për të rritur aftësinë e tyre konkurruese në treg;
d) Ofron, koordinon dhe kryen funksionin e
autoritetit menaxhues për grantet, në mbështetje të
sipërmarrjeve lokale, si dhe ofron skema të
financimit direkt e të bashkëpjesëmarrjes në
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investim, me qëllim nxitjen dhe zhvillimin e
investimeve rajonale;
dh) Promovon ngritjen e fondeve të
përbashkëta të investimeve rajonale, me bashkëpjesëmarrje të institucioneve të tjera publike,
donatorëve, diasporës apo edhe shoqërive të tjera
tregtare private, me qëllim investimin e
përbashkët në projekte zhvillimore, në një zonë
të caktuar me përparësi zhvillimi;
e) Kryen funksionin e sekretariatit teknik për
Programin e Mbështetjes për Ekonominë (shtylla
II), të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve;
ë) Bashkëvepron ngushtësisht me Agjencinë
Kombëtare për Zhvillim Rajonal, agjencitë për
zhvillimin rajonal dhe me partnerë të tjerë lokalë,
qendrorë e ndërkombëtarë, me fokus inkurajimin
e partneriteteve, si dhe në nxitjen potencialeve
për zhvillimin ekonomik të rajoneve;
f) Të gjitha format e pjesëmarrjes, si më sipër,
përcaktohen në marrëveshjet ose kontratat
përkatëse ndërmjet Agjencisë dhe partnerëve e
investitorëve potencialë, sipas akteve ligjore e
nënligjore në fuqi.
KREU III
Neni 10
Procedurat e punësimit, pagat dhe vlerësimi
i performancës
1. Marrëdhëniet e punës së punonjësve/
personelit të agjencive rregullohen sipas Kodit të
Punës.
2. Drejtori dhe punonjësit e agjencive duhet të
plotësojnë kërkesat e përgjithshme, të përcaktuara
në Kodin e Punës, si dhe kërkesat e veçanta, të
përcaktuara nga rregulloret e agjencive.
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3. Pagat dhe mënyra e vlerësimit të performancës së punonjësve të agjencive përcaktohen me
vendim të Këshillit të Ministrave.
KREU IV
Neni 11
Dispozita kalimtare dhe të fundit
1. Efektet financiare për buxhetin, për ngritjen
dhe funksionimin e agjencive, për vitin 2015, të
përballohen nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit.
2. Efektet financiare për buxhetin, për ngritjen
dhe funksionimin e agjencive, të përballohen nga
buxheti i shtetit, parashikuar në ligjin për buxhetin,
duke filluar nga viti 2016.
3. Ngarkohen Ministria e Financave, Ministria e
Transportit dhe Infrastrukturës, Ministria e
Zhvillimit Urban, Ministria e Zhvillimit Ekonomik,
Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Ministria e
Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të
Ujërave, ministri i Shtetit për Çështjet Vendore dhe
Departamenti i Zhvillimit, Financimeve dhe
Ndihmës së Huaj, për zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet ministri përgjegjës për Zhvillimin
Urban që, brenda 3 javëve nga hyrja në fuqi e këtij
vendimi, të realizojë marrëveshjet e bashkëpunimit
me përfaqësitë e bashkive, që kanë anëtarë në
Bordin e Partnerëve për Zhvillim, dhe të organizojë
takimin e parë të Bordit të Partnerëve për secilën
Agjenci për Zhvillimin Rajonal.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren
Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama

Fletorja Zyrtare
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ANEKS 1
HARTA E ZONAVE TË ZHVILLIMIT RAJONAL
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