
 

                                                                                 

 

 

Tryeza finale – Rezultatet e projektit “Përmirësimi i sigurisë ushqimore nëpërmjet 

përmirësimit të kuadrit ligjor, rregullativ dhe dialogut” 

 

Ditën e Premte, 29 Tetor 2021 pranë Xheko Imperial është mbajtur tryeza finale për 

prezantimin e rezultateve të projektit “Përmirësimi i sigurisë ushqimore nëpërmjet 

përmirësimit të kuadrit ligjor, rregullativ dhe dialogut”, projekt i financuar nga Bashkimi 

Europian, Co-Plan Projekti “ide-al” dhe i zbatuar nga Qendra “Shkencë dhe Inovacion për 

Zhvillim" (SCiDEV) në bashkëpunim me Shoqata e Industrialistëve Ushqimor (AFI). Qëllimi i 

këtij projekti është që të ndikojë në përmirësimin e sigurisë ushqimore në Shqipëri nëpërmjet 

analizës, vlerësimit të politikave, përmirësimit të kuadrit ligjor, advokimit dhe ndërgjegjësimit 

të prodhuesve dhe konsumatorëve. Të gjitha këto kanë qenë faza dhe objektiva të projektit që 

kanë realizuar deri diku këtë qëllim.  

 

Në këtë event kanë marrë pjesë: përfaqësues të Operatorëve të Biznesit Ushqimor, 

përkatësisht ato rritjes së kafshëvë, therjes dhe përpunimit të mishit të tyre dhe tregtimit; 

përfaqësues të institucioneve publike vendimmarrëse apo ligjzbatuese që lidhen drejtpërdrejtë 

me cështjen e sigurisë ushqimore konkretisht nga MBZHR, AKU, AKM, AKVMB; akademik 

nga Universiteti Bujqësor i Tiranës si dhe përfaqësues të projektit të përmirësimit të sigurisë 

ushqimore nga Autoriteti i Sigurisë Ushqimore të Irlandës etj.  

 

Pjesëmarrësve i është bërë e mundur që gjatë eventit të mund të lexojnë një nga produktet e 

këtij projekti të quajtur Manuali i Menaxhimit të Thertoreve, i cili përmban standartet dhe 

kushtet që duhet të plotësojnë thertoret për të ushtruar aktivitetin e tyre si dhe një sërë 

modele cërtifikatash, deklaratash, kartash teknologjike apo akte rakordimesh që duhet të 

shoqërojnë kafshën gjatë lëvizjes nga stabilimenti i origjinës në stabilimente të tjera apo gjatë 

qëndrimit në një stabiliment të posaçëm. 

 

 

Prezantimi i rezultateve të projektit u bë nga z. Alban Zusi, drejtor Ekzekutiv pranë Shoqatës 

së Industrialistëve Ushqimor (AFI), i cili në një prezantim të ngjeshur shpalosi propozimet 

konkrete të bëra ndaj institucioneve përkatëse publike për të bërë të mundur realizimin e 

qëllimit përfundimtar të këtij projekti. Z. Zusi gjatë prezantimit të tij argumentoi se përse 

ishin pikërisht këto propozime dhe cilat do të ishin impaktet e tyre mbi sigurinë ushqimore. 

Përpos kësaj, prezantimi u përqëndrua gjithashtu në paraqitjen e rezultateve deri diku 

paraprake dhe produkteve që rezultuan nga ky projekt.  

 

Gjatë eventit kanë mbajtur fjalën drejtoresha e AKVMB-së, znj. Tana Kika, z. Manush 

Kullolli, drejtor i Komunikimit të Riskut dhe Monitorimit pranë AKU, z. Ali Lilo, përfaqësues 

nga MBZHR, të cilët kanë vlerësuar posaçërisht Manualin e Menaxhimit të Thertoreve dhe 



 

                                                                                 

propozimet e bëra nga ky projekt, që 

përfaqësojnë zgjidhje të mundshme për 

problematikat aktuale të këtij sektori.  

 

 

 

 

Për më shumë, vet znj. Kika është shprehur se kjo iniciativë prek pikërisht pika të një 

trekëndshi shumë të rëndësishëm sic janë politikbërja, Operatorët e Bizneseve Ushqimore dhe 

ndërgjegjësimi i konsumatorit, tre hallka të cilat janë të nevojshme që të vihen në 

bashkëpunim dhe bashkërendim. Znj. Kik ka vlerësuar gjetjen e Manualit dhe ndër të tjera 

është shprehur se është e vërtetë së nuk ka një dialog midis politkbërjes dhe OBU-ve apo edhe 

shoqatave dhe së dyti formati i pikëzuar i këtij manuali është gjithashtu lehtësues për ato 

subjekte që do e përdorin atë. 

 

Z. Kullolli e vlerësoi këtë tryezë duke thënë se i shërben të gjithë aktorëve të përfshirë, pasi 

do të mund të bëhet i mundur identifikimi i problematikave dhe më pas propozimi për 

përmirësim apo riformatim të tyre.  

 

 

Pavarësisht disa mendimeve të kundërta, duket se në fund të gjithë pjesëmarrësit ishin të një 

vullneti dhe se kjo tryezë pati impakt të gjerë. Debati dhe koha e pyetjes ishte shumë e 

dobishme pasi në përmbyllje të eventit pati zotim nga ana e përfaqësuesve të këtyre 

institucioneve publike lidhur me realizimin e një sërë kërkesash apo propozimesh të bëra nga 

perfaqësuesit e operatorëve si zyrtarizim modele certifikatash, etj.  

  

Projekti 

“Përmirësimi i sigurisë ushqimore nëpërmjet përmirësimit të kuadrit ligjor dhe dialogut” – një projekt 

nga Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim (SCiDEV) në partneritet me Shoqatën “Albanian Food 

Industry” (AFI). Për këtë projekt SCiDEV ka siguruar mbështetje me një sub-grant nga Co-PLAN, 

Instituti për Zhvillimin e Habitatit në kuadër të projektit ‘Dialog për zhvillim politikash 

gjithëpërfshirëse në Shqipëri (ideAL)’, financuar nga Bashkimi Evropian në Shqipëri në kuadër të 

Mbështetjes për Shoqërinë Civile – IPA Civil Society Facility and Media Programme 2018 – 2019.  

 

SCiDEV 

SCiDEV synon të mbështesë dhe nxisë zhvillimin e qëndrueshëm, ekonomik e shoqëror dhe 

demokratizimin në Shqipëri e rajon. Për të përmbushur këtë mision SCiDEV punon me akademinë, 

shoqërinë civile, institucione private dhe publike, në forcimin e inovacionit dhe hulumtimit shkencor, 

advokimin dhe mbështetjen e përdorimit të të dhënave për nisma ligjore dhe politikëbërëse.  

 

AFI 

AFI është një shoqatë gjithëpërfshirëse e bizneseve prodhuese, importuese, eksportuese, përpunuese, 

tregtuese të lëndëve të para, ndihmëse dhe nënprodukteve, për të gjithë zinxhirin e industrisë 

ushqimore në Shqipëri. 

Kontakt: info@scidevcenter.org  

https://scidevcenter.org/
https://www.facebook.com/AlbanianFoodIndustry
http://www.co-plan.org/en/
https://www.ide-al.org/
mailto:info@scidevcenter.org


 

                                                                                 

Web: https://scidevcenter.org/  
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