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1.	HYRJE_

Thuajse dhjetë vjet pas futjes në përdorim të 

procesit të Vlerësimit të ndikimit të regulativës 

(VNR) në Republikën e Maqedonisë – i krijuar për të 

ndihmuar në marrjen e regulativave më cilësore, si 

edhe në rritjen e transparencës më të madhe  dhe në 

fuqizimin e demokracisë – nuk mund të vërtetohen 

rezultate të rëndësishme¹

Në drejtim të avancimit të procesit, Instituti për 

demokraci ‘’Societas civilis’’ – Shkup (IDSCSH) dhe 

Qendra për analiza ekonomike (QEA), e realizojnë 

projektin ‘’vlerësimi i ndikimit të regulativës në hije: 

Promovimi  i krijimit të politikave të themeluara 

mbi dëshmi në Maqedoni’’ ose shkurtimisht, ‘’VNR 

në hije’’. Projekti realizohet për t’u kryer analiza e 

procesit për VNR në Republikën e Maqedonisë, 

por edhe tër t’u rritur mundësitë që brenda tij të të 

përfshihen edhe organizatat civile përmes rrjetëzimit 

dhe përmes ndërtimit të kapaciteteve të tyre.² Në 

atë kuptim, ideja është të rritet vetëdija për efektet 

e ligjeve, si edhe të fillohet me presion nga ana e 

grupeve më të gjera për pjesëmarrje në proceset për 

krijimin e ligjeve në të cilat pjesën thelbësore duhet 

ta kenë analizat dhe diskutimet informuese.

Në kuadër të këtij projekti realizohet edhe VNR 

në hije për zgjidhjet e kaluara ligjore (ligje të sjella 

në periudhën nga viti 2015-1016) në fushën e 

administrimit të mirë. Prej aty ky VNR në hije 

përqendrohet mbi analizën e proceseve të sjelljes së 

Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative 

(LPPA)³ dhe siugron vlerësim krahasues (paralel) 

për procesin e ndërmarrë VNR. Qëllimi i këtij VNR 

në hije nuk është të vlerësohet arsyeshmëria e 

zgjidhjeve të marra, por të kthehet vëmendja drejt 

përmirësimit të zbatimit të procedurës për VNR që 

në ardhmëri proceset të jenë më transparente për 

faktorët të rëndësishëm, duke i përfshirë brenda 

tyre shoqërinë e biznesit dhe sektorin civil.

Sepse VNR-ja supozon mësim të vazhdueshëm, 

shpresojmë se përmes të identifikimit të anëve 

të dobëta dhe adresimit thelbësor të mangësive 

të procesit paraprakisht të realizuar, një analizë e 

këtillë do të paraqesë një themel për mbindërtim, 

do të japë kontribut drejt avancimit të zbatimit 

të VNR në Republikën e Maqedonisë, drejt 

fuqizimit të kulturës së ndryshimeve, si edhe drejt 

transparencës më të madhe, llogaridhënies  dhe 

sundimit të së drejtës. 

Shpresojmë se kjo analizë do të ndikojë mbi ekipet 

e VNR-së nëpër ministritë, mbi krijuesit e politikave 

nëpër ministritë, mbi deputetët, organizatat qytetare 

dhe mbi mediat, në drejtim të ngritjes së cilësisë së 

zbatimit të VNR në vend. Në këtë mënyrë, përmes 

afrimit të kuptimit dhe zbatimit të VNR-së drejt 

publikut të përgjithshëm, mendojmë se do të japim 

kontribut drejt avancimit të administrimitt ë mirë në 

Republikën e Maqedonisë.

1  Shih Shikova, N. (2017),  Analiza e cilësisë së 
formularëve për vlerësimin e ndikimit të regulativës, 
Instituti për Demokraci ‘’Societas Civilis’’ – Shkup.

2  Prrojekti financiarisht mbështetet nga Delegacioni i 
Bashkimit Evropian.

3  Zgjedhja e ligjit për VNR është bërë për shkak të 
udhëzimeve projektuese për zgjedhjen e ligjit në fushën 
e administrimit të mirë. Mbi LPPA punohej në vitin 2014, 
kurse hyri në fuqi në vitin 2015.



2.	METODOLOGJIA_

Analiza paralele e VNR-së për zgjidhjen ekzistuese 

ligjore nga fusha e administrimit të mirë – Ligji për 

procedurën e përgjithshme administrative (2015), 

do të kryhet në mënyrë në të cilën do të vlerësohet 

procedura për VNR-në përmes të dhënave të 

arritshme publike (të arritshme në Regjistrin e vetëm 

kombëtar elektronik – ENER). Me fjalë të tjera, do të 

vlerësohen formularët për VNR-në, për të konstatuar 

deri në cilin nivel kanë qenë të ndjekura procedurat 

e përcaktuara dhe me çfarë serioziteti i është qasur 

procesit të VNR-së në raport të ligjit konkret. 

Analiza kryhet mbi bazën e parametrave themelorë 

lidhur me elementet thelbësore të procesit të VNR-

së. Objekti i analizës së elementeve të procesit 

të VNR-së janë respektimi i afateve për VNR-në, 

me fjalë të tjera, respektimi i kornizës kohore për 

VNR-në, si edhe ndjekja e hapave për VNR-në. Në 

ndërkohë, elementet thelbësore në procesin për 

VNR-në të LPPA-së shqyrtohen përmes prizmit a 

është problemi qartë i identifikuar dhe i përkufizuar, 

si është transparenca e procesit (respektivisht a janë 

të përfshira palët e interesuara), a janë të dhënat 

të qarta, a ekzistojnë mundësi të tjera, a ka për to 

analiza të thella dhe thelbësore, a janë ndikimet të 

vlerësuara, si edhe a janë të vlerësuara shpenzimet 

dhe përfitimet. E gjithë kjo duhet të tregojë 

përkushtim në realizimin e procesit të VNR-së

Analiza do të jetë e realizuar mbi bazën e 

4  Ligji për procedurë të përgjithshme administrative 
(dispozitë e re) është sjellë më 23.7.2015 (G.Zyrtare 
e RM nr. 124/2015), me zbatim të shtyrë prej një viti 
përveç dispozitat të cilat i referohen komunikimit 
elektronik midis organeve publike dhe organeve publike 
dhe palëve.

5  Metodologjia për VNR, Gazeta Zyrtare e RM, 107/13

6 Doracak për vlerësimin e ndikimit të regulatives, 
Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës, 
2013.

7  Për vlerësimin e zgjidhjeve të sjella ka nevojë për një 
analizë më të thellë, me të cilën do të vlerësoheshin 
efektet nga realizimi  i tyre. Kjo analizë nuk pretendon 
të vlerësojë, por vetëm e vetëm shërben për qëllime 
edukative.

Metodologjisë aktuale për VNR-në1 e miratuar nga 

Qeviria e Republikës së Maqedonisë, si edhe sipas 

doracakëve për përgatitjen e VNR-së2 vis a vis 

parimeve të administrimit të mirë, kornizën e të cilit e 

përcaktojmë në këtë analizë. 

Në mënyrë shtesë, si proces paralel do të 

përpunohen mangësitë e identifikuara të procesit, që 

do të përfshijnë krijimin e alternativave (përveç asaj 

ekzistuese), vlerësimin e ndikimeve të alterrnaltivave 

të propoozuara mbi palët e ndryshme të interesuara 

në shoqëri si edhe udhëzimet për analizën e 

shpenzimeve dhe përfitimeve të tërësishme 

(analiza Cost-Benefit) për secilën nga alternaltivat, 

respektivisht efektet që ato do t’i shkaktonit mbi to. 

Edhe pse analiza të këtilla zakonisht ndërmerren ex-

ante (para sjelljes së ligjit), për këtë VNR në hije, ato 

do të zbatohen ex-post (pas sjelljes së ligjit).

Pa hyrë në arsyeshmërinë e vendimeve të sjella,3 ky 

VNR në hije nuk do të japë zgjidhje të rekomanduar 

(zgjidhjet janë tanimë në fuqi), por do të sigurojë 

informata të mjaftueshme për të cilat konsiderojmë 

se do të ishin të nevojshme për të marrë një zgjidhje 

të informuar e cila në momentin e marrjes së 

vendimeve do të ishte më përkatëse, me fjalë të tjera, 

në mënyrë më efikase do t’i adresonte problemet e 

identifikuara. Prej aty ky VNR në hije ka tendencë të 

mësojë dhe të ndihmojë në zbatimin e mëtejshëm të 

proceseve për VNR-në.

IDSCS Studim i shkurtër i politikave	nr.20/20192



3.	PARIMET	E	ADMINISTRIMIT	TЁ	MIRЁ	_

Parimet e administrimit të mirë janë bazë të 

analizës dhe e krijojnë kornizën metodologjike të 

këtij dokumenti. Si bazë i përcaktojmë parimet 

vijuese të administrimit të mirë të cilat janë në 

drejtim të procesit thelbësor për VNR-në dhe 

Ligjit të bazuar në mënyrë solide për procedurë të 

përgjithshme administrative:4 

Sundimi i së drejtës, drejtësisë dhe ligjshmërisë:  

Askush nuk është mbi ligj, autoritetet i respektojnë 

ligjet dhe u përmbahen vendimeve gjyqësore. 

Rregullat dhe dispozitat janë sjellë në pajtim me 

procedurat e parapara me ligj dhe zbatohen në 

mënyrë të paanshme. 

Udhëheqja strategjike dhe përgjegjësia: 

Ekonomizimi, efikasiteti dhe efektiviteti në 

realizmin e rezultateve në punë dhe në mënyrën në 

të cilën shpenzohen mjetet e qytetarëve. Vendime 

të marra objektive mbi bazën e të gjitha provave të 

rëndësishme.

Efektiviteti dhe efikasiteti: Rezultatet i arrijnë 

qëllimet e identifikuara. Përdorimi më i mirë i 

burimeve të arritshme (të disponueshme).

Integriteti dhe etika:Procedim profesional, i 

pavarur, integritet në realizimin e qëllimeve. Veprim 

sipas parimeve të larta morale dhe etike drejt të 

mirës publike dhe interesave të qytetarëve. 

Hapja dhe transparenca: Hapja, përgjegjësia dhe 

përpjekjet për përmirësimin e dialogut me të gjitha 

palët e prekura. Informatat për vendimet, zbatimin 

e politikave dhe rezultateve janë vënë në disponim 

të publikut në mënyrë që mundëson ndjekjen e tyre 

efektive. 
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8 Parimet të mara parasysh janë pjesë të strategjive të 
ndryshme për administrim  të mirë. Në formulimin e tyre 
përdoreshin burime të ndryshme, dhe një nga ato është 
dokumenti – ‘’Parimet e administrimit të mirë në nivelin 

Llogaridhënia: Të gjithë vendimmarrësit, kolektivë 

dhe individualë, marrin mbi vete përgjegjësi për 

vendimet e tyre. Vendimet janë të publikuara dhe të 

sqaruara.

Disponueshmëria dhe pjesëmarrja:  Përfshirja më e 

madhe dhe bashkëpunimi në proceset për marrjen 

e vendimeve, me të gjithë aktorët nga fushat e 

ndryshme të jetës shoqërore. Qëllimet, rregullat, 

strukturat dhe procedurat janë të përshtatura pritjeve 

legjitime dhe nevojave të qytetarëve. 

Gjithëpërfshirja: Ekziston pjesëmarrje e ndërtuar 

mbi lirinë e shprehjes. Të gjithë zërat, duke i përfshirë 

edhe zërat  e atyre më pak të privilegjuar dhe më 

të prekur, janë dëgjuar dhe marrë parasysh gjatë 

vendimarrjes.

Inovacioni, kreativiteti dhe hapja për ndryshime: 

Kërkim pas zgjidhjeve të reja dhe efikase për 

problemet dhe shfrytëzimi i përparësisë së metodave 

bashkëkohore për kryerjen e shërbimeve. 

Mësimi i vazhdueshëm: Krijimi i kulturës së mësimit 

dhe i investimit në zhvillim të vazhdueshëm të 

administratës, që të mund të përgjigjet pritjeve të 

qytetarëve.

Partneriteti dhe rrjetëzimi: Janë të identifrikuar 

aktorët kryesorë në procesin e planifikimit dhe të 

zbatimit, partneritetet ndërtohen vazhdimisht dhe 

ekziston vëtëdija se të gjithë duhet ta kuptojnë rolin e 

tyre në kontekstin më të gjerë. 

Barazia dhe trajtimi i drejtë: Promovimi dhe praktika 

e parimeve të barazisë, mundësi të barabarta 

dhe trajtim i drejtë, si edhe respektim i dallimeve 

individuale.

lokal’’ (tërësisht i zbatueshëm për administrim të mirë 
edhe në nivel qëndror) nga Këshilli i Evropës; shih më 
shumë në  http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/
Strategy_Innovation/12principles_en.asp



VNR-ja është metodë për krijimin e politikave publike, 

e cila bazohet mbi analiza dhe është i destinuar për 

t’u ndihmuar vendimmarrësve të zgjedhin zgjidhje 

më përkatëse mbi bazën e pasojave të mundshme 

nga regulativa e propozuar dhe pasojat reale nga 

aktualja. Ky proces ka për qëllim të sigurojë të dhëna 

relevante në cilën mënyrë zgjidhjet eventuale do të 

ndikojnë mbi problemin konkret (në mënyrë pozitive 

ose negative),  si edhe ta vlerësojë efektivitetin 

e mënyrave të propozuara për arritjen e qëllimit 

konkret. Qasja sistematike të cilën e mundëson 

VNR-ja, u jap mundësi krijuesve të politikave  të 

vendimmarrësve ta vlerësojnë alternativën më 

përkatëse duke i marrë parasysh ndikimet shoqërore, 

ekonomike dhe sociale. Me më shumë rëndësi për 

këtë proces është ajo që i mundëson përfshirje më 

të madhe dhe pjesëmarrje publikut në të gjitha fazat 

e krijimit të politikave publike, përmes përfshirjes së 

palëve të interesuara. Në këtë mënyrë jepet kontribut 

për zbatimin më të mirë të regulativës së miratuar 

dhe fuqizohet transparenca. 

Metodologjija për vlerësimin e ndikimit të regulativës, 

mbi bazën e vendimit të Qeverisë së Republikës 

së Maqedonisë nga viti 2009, është e obliguar 

për të gjitha propozimet ligjore, përveç për ato 

që miratohen me procedurë urgjente, ligjet për 

ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, ligjet 

me të cilat kryhet përshtatja terminologjike me ligjet 

tjera, Buxhetin e Republikës së Maqedonisë, dhe 

Ligjin për përmbarimin e Buxhetit të Republikës së 

Maqedonisë. 

 

Procesi për VNR është kompleks kurse zbatimi i tij 

9 Shih Kirkpatrick, C.H., and D. Parker. 2007. Regulatory 
Impact Assessment: Towards Better Regulation? CRC 
Series on Competition, Regulation and Development. 
Edward Elgar Publishing, faq.1

10  Supra note 5.

4.	PROCEDURA	PЁR	VNR_

4

fillon nga procesi i planifikimit strategjik, me fjalë 

të tjera,  regulativa e ardhshme që planifikohet të 

miratohet duhet të jetë pjesë e strategjisë së Qeverisë 

dhe pjesë e planit strategjik të ministrisë së resorit 

(propozuesi i ligjit). Ministria e resorit mbi bazën 

e prioriteteve strategjike të Qeverisë, krijon plan 

stgrategjik në të cilin e parashikon intervenimin ligjor. 

Propozimi bëhet pjese e Programit vjetor për punën e 

Qeverisë (PVPQ) dhe Ministria e resorit publikon plan 

vjetor për zbatimin e VNR-së në Regjistrin e vetëm 

kombëtar elektronik (ENER) ku radhohen fushat në 

të cilat do të kryhen intervenimet rregullatore. VNR-ja 

fillon me njoftimin e subjkteve të jashtme.

Pas fillimit të procesit kryhet analiza e gjendjeve dhe 

përkufizohen qëllimet, kurse konsultimet me palët 

e interesuara ndihmojnë në vendimarrjen nëse do 

të vazhdohet me intervenimin e mëtejshëm ose – 

në qofte se problemi mund të zgjidhet me masa 

jorregullatore – nisma të tërhiqet. Në qoftë se nisma 

nuk do të tërhiqet problemet do të adresohen përmes 

disa zgjidhjeve (alternativave/opsioneve). Një nga 

zgjidhjet e ofruara është alternativa ‘’mos bëj asgjë’’, e 

cila tregon për situatën aktuale dhe është status quo. 

Kjo alternativë krahasohet me të tjerat (së paku dy), 

por edhe çdo nga zhgjidhjet (alternativat) krahasohen 

me njëra-tjetrën. 

Konsultimet me grupet e interesuara janë pjesë e 

pashmangshme e VNR-së. Ato janë pjesë e të gjithë 

hapave në procesin dhe i përfshijnë: infomrimin 

e publikut, këmbimin e mendimeve, qëndrimeve 

dhe përvojave me qëllim të gjetjes së vendimeve 

për zgjidhjen e problemit konkret ose  zbatimin e 
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5.	Analiza	e	procedurёs	
pёr	VNR	mbi	Ligjin	pёr	
procedurёn	e	pёrgjithshme	
administrative	(2015)_

zgjidhjeve të propzuara, me qëllim të përfshirjes 

aktive respektivisht pjesëmarjes së palëve të 

interesuara gjatë krijimit të projektligjit përmes 

debateve, punëtorive, tryezave të rrumbullakëta 

si edhe përmes modeleve të tjera gjegjëse të 

përfshirjes. 

Për secilën nga alternativat e mundshme 

shqyrtohen edhe ndikimet të cilat ato do të kishin 

mbi palët e interesuara (ekonomike, shoqërore, 

administrative, politike, gjinore...), dhe të gjitha 

këto përmes vlerësimit të pasojave aktuale 

dhe të mundshme, me fjalë të tjera, situata 

vlerësohet në rast të intervenimit, respektivisht, të 

mosintervenimit.

Për të pasur një pasqyrë të plotë analizohen 

edhe shpenzimet dhe përfitimet e secilës nga 

alternativave të parapara. Mbi bazën e analizës së 

plotë, e cila më tej i përfshin analizat e rreziqeve, 

mënyrat e zbatimit, mënyrat e ndjekjes së zbatimit, 

zgjidhet mundësia më efektive, respektivisht më 

optimale. Ajo është zgjidhja që ka më pak implikime 

financiare, kurse e arrin efektin më të dëshiruar. 

Sipas zgjidhjes  më të mirë pargatitet projekt-ligji 

dhe projekt-raporti për VNR-në të cilin e nënshkruan 

ministri i resorit. Projekt-raporti publikohet në ENER 

dhe e jep pasqyrën e procesit, rezultateve të marra 

nga analizat dhe të zgjidhjes së propozuar.

Projek-raportin e shqyrton dhe Ministria për 

shoqëri informatike dhe administratës (MSHIA), 

respektivisht ndjek nëse procedura e zbatuar është 

në pajtim me dispozitat për VNR-në. Mbi bazën e 

mendimit të marrë, ministria e resorit përgatit raport 

për VNR-në dhe bashkë me projekt-ligjin i dorëzon 

deri te Sekretariati i përgjithshëm i Qeverisë së RM-së. 

Raporti për VNR-në dhe projekt-ligji publikohen edhe 

në ENER, dhe me atë mbaron procedura për VNR-në.

Propozuesi i Ligjit për procedurën e përgjithshme 

administrative është Ministria për shoqëri 

informatike dhe administratës. Në dokumentet të 

disponueshme në ENER, në dosjen që i referohet 

LPPA-së janë përmbajatur:

1. Projekt-ligji, Propozim-ligji për procedurën e 

përgjithshme administrative (16.07.2014)

2. Njoftimi për fillimin e procesit të përgatitjes së 

propozim-ligjit, Propozim-ligji për procedurën e 

përgjithshme administrative (25.12.2014)

3. Projekt-raporti për vlerësimin e ndikimit të 

regulativës, Propozim-ligji për procedurën e 

përgjithshme administrative (25.12.2014)

4. Propozim-raporti për vlerësimin e ndikimit 

të regulativës (raport), Propozim-ligji për 

procedurën e përgjithshme administrative 

(25.12.2014)

5. Propozim-ligji, Projekt Propozim-ligji për 

procedurën e përgjithshme administrative 

(25.12.2014)
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Respektimi i kornizës kohore për VNR-në

Procesi për VNR-në drejt subjekteve të jashtme 

duhet të fillojë me njoftim për fillimin e procesit për 

përgatitjen e propozim-ligjit, kurse më vonë duhet 

të ndiqen të gjitha hapat për VNR-në përfundimisht 

deri te hartimi i raportit për VNR-në dhe propozim-

ligjit. Një analizë e thjeshtë tregon se të gjitha 

dokumentet janë të publikuara njëkohësisht (më 

25.12.2014). Sipas metodologjisë për VNR-në, 

Plani vjetor për realizimin e VNR-së duhet të jetë i 

publikuar 15 ditë pas mirtimit të Programit vjetor 

për punën e Qeverisë (PVPQ). Njoftimi për VNR-

në publikohet 5 ditë para fillimit të procesit për 

VNR-në. Pastaj pason procesi për VNR-në dhe 

kontroll publik i cili zgjat së paku 15 ditë, palët e 

interesuara janë të ftuara 5 ditë para konsultimeve, 

kurse konsultimet zgjasin gjatë tërë procesit. 

Projekt-raporti për VNR-në publikohet 10 ditë para 

dorëzimit të raportit deri te MSHIA, kurse pas 

mendimit të marrë propozim-ligji dhe propozim-

raporti për VNR-në publikohen pasi të vërtetohen 

nga ana e Qeverisë. Në rastin konkret, propozim-

ligji publikohet para fillimit të procesit (16.07.2104), 

kurse të gjitha dokumentet janë të shtuara më 

vonë pas përfundimit të tij. Prej aty, konstatojmë 

se afatet nuk janë të respektuara, kurse ajo në 

rastin konkret është në kundërshtim me parimet 

e administrimit të mirë, respektivisht i minon 

parimet e: hapjes dhe transparencës; llogaridhënies; 

disponueshmërisë dhe pjesëmarrjes; barazisë dhe 

trajtimit të drejtë.

VNR-ja nënkupton ndjekjen e hapave të caktuar të 

cilët ndërlidhen logjikisht njëri me tjetrin. Hapat i 

rregullon Metodologjija për VNR. Analiza e VNR-së 

së realizuar tregon se vetëm disa prej hapave i është 

kushtuar vëmendje e caktuar, shumica prej tyre janë 

përkohësisht të realizuar, kurse disa hapa të tjerë nuk 

janë marrë parasysh fare. Prej aty, është e qartë se 

institucionet nuk iu përmbahen dokumenteve dhe 

udhëzimeve të miratuara për punë, respektivisht, me 

veprime të këtilla nuk janë në përputhje me parimet e: 

sundimit të së drejtës, drejtësisë dhe ligjshmërisë.

Në vazhdim pason analiza e dokumenteve për VNR-

në e LPPA-së në raport të kërkesave të përfshira në 

Metodologjinë për VNR si edhe në raport të parimeve 

të administrimit të mirë.

  

Respektimi i hapave për VNR

Gjatë kësaj procedure për VNR nuk janë të 

ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm. Me fjalë 

të tjera, Ligji është pjesë e PVQP-së për vitin 2014, 

por nuk ekziston Plan i arritshëm vjetor publik për 

realizimin e VNR-së. Prej aty, konstatojmë se gjatë 

hartimit të LPPA-së nuk janë të ndjekur të gjithë 

hapat që i kërkon procesi për VNR, të përcaktuar me 

Metodologjinë për VNR. Kjo i çrregullon parimet e 

administrimit të mirë, respektivisht i minon parimet 

e: sundimit të së drejtës, drejtësisë dhe ligjshmërisë.

5.1.	Elementet	e	procesit	
tё	VNR-sё_

5.2.	Elementet	thelbёsore	
tё	VNR-sё	(Kushtimi	ndaj	
procesit	pёr	VNR)_

12 Zakonisht PVPQ miratohet në fundin e vitit rrjedhës, ose 
në fillimin e vitit të ri kalendarik.

13  Në Programin vjetor për punën e Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë 2014-2018, përmendet ‘’Zbatimi i Ligjit 
të ri për procedurë të përgjithshme administrative, 
në drejtim të rritjes të të drejtave të qytetarëve në 
procedurat administrative dhe lehtësimi në përmbushjen 
e obligimeve drejt institucioneve shtetërore (në 
vazhdimësi).’’
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Njoftimi për fillimin e procesit për përgatitjen e ligjit

Është e qartë se publiku informohet për fillimin e 

procesit i cili tanimë është i përfunduar, respektivisht 

i shkurtohet mundësia ai të jetë i përfshirë në të në 

pajtim me parimet e administrimit të mirë. Problemi 

është përkatësisht i përshkruar, por edhe në vetë 

njoftimin informohet për një proces të përfunduar 

d.m.th. informohet se çfarë rregullohet me ligjin e ri, 

kurse jo çfarë do të rregullohej, cilat janë tendencat 

ose aktivitetet e ardhshme, që të ketë mundësi 

publiku të pëfshihet dhe t’i japë komentet e tij, por 

informohet për aktivitetet të cilat tanimë janë të 

realizuara. Në vetë njoftimin duhet të përcaktohet 

korniza kohore për hartimin e propozim-lijgit në 

pajtim me Planin vjetor për realizimin e VNR-së, 

kurse në njoftimin e shqyrtuar informohet se ligji 

përgatitej në 12 muajt e kaluar, respektivisht se ligji 

tanimë është i përgatitur. Në këtë njoftim përcaktohet 

se si do të marrin pjesë dhe në cilën mënyrë palët 

e interesuara (në ardhmëri), kurse në njoftimin e 

përmendur informohet cilat subjekte tanimë kanë 

qenë të prëfshira në proces dhe në cilën mënyrë. Prej 

aty ky njoftim është vetëm informator për një proces 

të përfunduar dhe në vend që t’i paralajmërojë hapat 

e ardhshëm ai raporton për aktivitetet e ndërmarra. 

Prandaj janë të çrregulluara parimet e hapjes dhe 

transparencës; disponueshmërisë dhe pjesëmarrjes; 

barazisë dhe trajtimit të drejtë.

Projekt-raporti për VNR

Në dosjen për VNR mungon projekt-raporti. Nën 

titullin përkatës është shtuar raporti për VNR-

në. Projekt-raporti për VNR duhet të tregojë për 

hapat e ndërmarrë, si është i informuar publiku, 

sij janë të përfshira palët e interesuara dhe si 

janë të hartuara analizat, respektivisht të paraqet 

propozim drejt raportit  përfundimtar për VNR. 

Midis projekt-raportit dhe raportit përfundimtar  

është e nevojshme të kalojnë 10 ditë në të cilat 

duhet të kryhen konsultimet me palët e interesuara, 

të përfshihet publiku i përgjithshëm i cili duhet të 

njhihet me procesin dhe me zgjidhjet e propozuara, 

respektivisht të jepet kontribut drejt krijimit të raportit 

përfundimtar për VNR në raport të ligjit të propozuar. 

Duket se këtu një hap i tillë është i anashkaluar. Pa 

dyshim, edhe në këtë segment përsëri çrregullohen 

parimet e: hapjes dhe transparencës; llogaridhënies; 

disponueshmërisë dhe pjesëmarrjes; gjithëpërfshirjes; 

inovacionit, kreativitetit dhe hapjes për ndryshime; 

mësimit të vazhdueshëm, partneritetit dhe rrjetëzimit; 

barazisë dhe trajtimit të drejtë.

Raporti për VNR 

Në raportin për VNR ndiqet struktura e tij dhe disa 

pjesëve të tij përbërëse i është kthyer vëmendja 

e duhur. Gjendja është e përshkruar mirë por ka 

nevojë që problemi të përkufizohet në mënyrë 

konkrete që të kuptohet logjika e intervenimit të 

qeverisë, respektivisht – sjellja e LPPA-së. Qëllimet 

e propozim- regulativës janë qartë të përcaktuara, 

por kur bëhet fjalë për zgjidhjet e mundshme 

respektivisht alternativat, alternativa‘’mos bëj 

asgjë’’, respektivisht çfarë do të ndodhte në qoftë 

se nuk do të intervenohej, nuk është e përpunuar, 

as është e përpunuar mundësia alternative përveç 

asaj të propozuar. Prej aty, nuk i jepet mundësi 

vendimmarrësit të zgjedhë midis alternativave 

atë alaternativë të cilën e konsideron si më e 

përshtatshme, respektivisht alternativën me të 

cilën do të arrihej efekt i njëjtë ose i ndryshëm me 

shpenzime më të vogla ose më të mëdha. Gjatë 

përpunimit të alternativave, është e nevojshme që 

ato të formulohen në raport të problemeve, me 
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fjalë të tjera, ato të jenë përgjigjet e tyre. Në këtë 

rast mundësia dhe problemet funksionojnë si 

segmente të veçanta dhe nuk ndërlidhen në mënyrë 

të mjaftueshme. Kuptimi i VNR-së është vlerësimi 

i ndikimeve mbi secilën nga alternativat (në këtë 

rast vetëm një), kurse në raportin për VNR, ndikimet 

ekonomike, fiskale, sociale, ndikimet mbi mjedisin 

jetësor, ndikimet administrative dhe shpenzimet 

nuk janë të vlerësuara, respektivisht projekt-raporti 

shënon se nuk ka ndikime. Raporti nuk përmban 

analizën e shpenzimeve dhe përfitimeve. Kur bëhet 

fjalë për konsultimet, pjesën thelbësore të procesit 

të VNR-së për t’u konstatuar ndikimet, alternativat 

dhe zbatimin e tyre, raporti tregon se ato janë 

zbatuar prej vitit paraprak ndërsa në një proces të 

mirë të VNR-së ato janë pjesë e të gjithë hapave dhe 

zhvillohen në të gjitha fazat e zbatimit të VNR-së. 

Pasqyra e mendimeve të marra dhe të pranuara 

është një listë e akteve nga institucionet të cilat 

kanë dhënë mendim pa arsyetim përkatës pse janë 

të pranuara. Mendimet, respektivisht propozimet 

në to nuk janë të përmbledhura dhe të qarta. 

Prej aty, kjo pjesë më shumë është llogaridhënie 

drejt institucioneve, dhe jo drejt qytetarëve dhe 

nuk janë në pajtim me qëllimet e ligjit – afrimi i 

administratës drejt qytetarëve. Pasqyrë krahasuese 

e ndikimeve pozitive dhe ato negative të zgjidhjeve 

(alternaltivave) të mundshme nuk ekziston. Është 

e konstatuar një rrezik dhe ai është papërgatitja 

e administratës që të përgjigjet kërkesave të ligjit, 

kurse për zgjidhjen e rekomanduar dhe arsyetimin 

e tij theksohet mbi atë që është shpenzim i 

alternativës dhe konkretisht i zgjidhes, dhe ajo është 

realizimi i stërvitjeve  për të gjithë punonjësit të cilët 

procedojnë në procedurë administrative.  Ekzistojnë 

disa udhëzime të caktuara në raport të realizimit 

të zgjidhjes së rekomanduar, si dhe përcaktime 

për ndjekje dhe vlerësim që nuk janë përpunuar 

mirë dhe në mënyrë të duhur. Dokumenti nuk 

është i nënshkruar nga personat e autorizuar 

(sekretari shtetëror dhe ministri i resorit). 

Në raportin për VNR çrregullohen parimet e: 

udhëheqësisë strategjike dhe përgjegjësisë; 

efektivitetit dhe efikasitetit, hapjes  dhe 

transparencës; gjithëpërfshirjes; inovacionit, 

kreativitetit dhe hapjes për ndryshime, barazisë 

dhe trajtimit të drejtë.
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15  Më tej në kest LPPA (2005).
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6.	VNR	NЁ	HIJE	_

6.1.	Pёrshkrimi	i	gjendjes	
dhe	pёrkufizimi	i	problemit_

Qëllimi i këtij dokumenti është hartimi i VNR-së së 

hollësishme për LPPA-në (2015) tanimë të miratuar 

me qëllim të nxitet kultura e ndryshimeve dhe 

mësimi i vazhdueshëm. Prej aty, pa paragjykime 

për rëndësinë e zgjidhjeve të sjella, më poshtë 

është vazhdimi, adaptimi i Raportit i përhershëm 

për VNR për LPPA (2015). Ky VNR në hije është 

simulim i asaj që konsiderojmë se duhet të 

përmbajë raporti për VNR mbi bazën e të cilit do të 

mund të merreshin  zgjidhje të informuara që në 

mënyrë efikase dhe optimale do t’u përgjigjeshin 

problemeve të adresuara në interes të mirës publike 

dhe të interesave të qytetarëve, dhe në pajtim me 

burimet e disponueshme.

Zbatimi i parimeve të administrimit të mirë kërkon 

përgatitje të mirë dhe platformë të fortë që përbëhet 

nga katër komponentë: a) sistemi i procedurave 

administrative me të cilin tërësisht rregullohen 

proceset e marrjes së akteve administrative: b) 

organizimi qartë i strukturuar i administratës publike 

dhe organeve të saj në të gjitha fushat administrative 

dhe nivele territoriale; c) kuadri profesional, 

kompetent dhe i pavarur; ç) sistemi i kontrollit 

efektiv qjyqësor i veprimeve administrative. Në atë 

rast, çdo komponent është njësoj i nevojshëm për 

praktikë të mirë administrative, kurse që të futen 

në praktikë parimet për administrim të mirë është i 

nevojshëm sistem përkatës i veprimit administrativ. 

Një sistem i këtillë i vendos rregullat e përgjithshme 

për procesin e zbatimit të veprimit administrativ, e 

siguron cilësinë e tij dhe korrektësinë e tij ligjore. 

Sistemi i mirë i procedurës administrative i mbron të 

drejtat e qytetarëve dhe e nxit pjesëmarrjen e tyre. 

Gjithasthu, ai i shmang proceset e panevojshme 

komplekse, formale dhe të gjata dhe e përmirëson 

transparencën dhe llogaridhënien, dhe me këtë 

dukshëm kontribuon në integritetin më të madh të 

administratës publike. Sistemi i mirë i procedurës 

administrative i ul dhe shpenzimet e qytetarëve, 

si dhe të dalat e qeverisë. Nga ana tjetrë, sistemi 

i procedurave të ndërlikuara dhe joefikase 

administrative është i shtrenjë për qytetarët dhe 

dukshëm e ngarkon buxhetin e shtetit.

Ligji për procedurën e përgjithshme administrative 

(2005)gëzon autoritet të madh juridik dhe është akt 

i cili siguron siguri juridike. Megjithatë, në arsyetimin 

e Propozim-ligjit, propozuesi konstaton se ai është 

‘’i vjetëruar’’. Ligji mbështetet në një traditë shumë 

të gjatë që daton nga Ligji austriak për procedurë 

administrative nga viti i largët 1925. Akti Jugoslavi 

në vitin 1930 së pari ëshë i pranuar nga Mbretëria, 

pastaj edhe nga RSFJ-ja dhe në këto korniza vetëm 

dy herë është i ndryshuar – në vitin 1956 dhe 1986. 

LPPA (2005) në fuqi është i ndryshuar dhe i plotësuar 

në vitin 2008 dhe 2011. Ndryshimet dhe plotësimet 

e tij janë zgjidhje sipërfaqësore dhe nuk i përgjigjen 

nevojave të shtetit dhe administratës demokratike 

bashkëkohore drejtuar qytetarëve. LPPA (2005), 

e pranon vetëm aktin administrativ, respektivisht 

zgjidhjen e njëanshme dhe formale administrative, 

si formë ligjore e veprimit administrativ, kurse 

bashkëpunimi midis organeve publike dhe qytetarëve 

që bazohet mbi parimin e transparencës dhe qëllimi 

i të cilit  është të përgjigjet nevojave të qytetarëve – 

supozon veprime të reja, plotësuese administrative.
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Përveç LPPA-së (2005), ekzistojnë procedura 

të veçanta administrative që krijojnë kornizë 

heterogjene administrative, e cila shpeshherë devijon 

respektivisht e shfuqizon LPPA-në (si lex generalis). 

Këto procedura janë të ndërlikuara dhe zgjasin 

shumë, kurse formalizmi i tyre tepër të theksuar i 

ndërlikon aktivitetet ekonomike dhe e vështirëson 

mbrojtjen juridike të qytetarëve. Procedurat e gjata 

dhe joefektive administrative shkaktojnë shpenzime 

të mëdha administrative në ngarkesë të buxhetit 

shtetëror, si dhe shpenzime të mëdha për sektorin e 

biznesit. Kjo i pengon investimet dhe e ngadalëson 

zhvillimin ekonomik.

Procedura administrative në pajtim me LPPA (2005) 

dhe ndryshimet e tij nga viti 2008 dhe 2011 njoh 

vetëm formë me shkrim dhe nuk i njoh mjetet e 

tjera për komunikim midis organeve administrative 

dhe qytetarëve siç është për shembull komunikimi 

elektronik. Kjo e ngadalëson qarkulimin juridik dhe 

ndikon mbi realizimin e të drejtave të qytetarëve. 

Është aktual privatizimi i livrimit të shërbimeve 

publike (si për shembull, shërbimet e 

telekomunikacionit, furnizimi me energji elektrike 

dhe me ujin), dhe në këtë proces mungon 

mbrojtje administratovo-juridike para organeve të 

administratës. Në këtë situatë qyetarët dhe subjektet 

afariste – shrytëzuesit e shërbimeve nga personat 

fizikë privatë dhe personat juridikë – ofruesit e 

shërbimeve publike, mbrojtje juridike realizojnë në 

mënyrë qjyqësore para gjykatave civile. Prej aty, 

ata janë të ekspozuar shpenzimeve më të larta në 

proces qjyqësor dhe në procedura dukshëm më të 

gjata.

Për këto arsye, Qeveria e Republikës së Maqedonisë 

vendosi ta modernizojë sistemin e procedurave 

administrative mbi bazën e kornizës tërësisht të re, 

me të cilën do të përpiqet të ruhen vlerat tradicionale 

dhe anët e mira të LPPA-së (2005), por njëkohësisht 

të hapen  mundësi të reja për zhvillimin e ardhshëm 

shoqëror dhe teknologjik. 

Mbi bazën e gjendjeve të përshkruara më lartë, si 

problem identifikojmë: 

pamundësi të përgjigjet nevojave të qytetarëve 

në shtetin demokratik bashkëkohor për shkak të 

vjetërësimit të LPPA-së (2005) i cili përmban vetëm 

zgjidhje të njëanshme që prodhojnë aktivitete 

të ndërikuara ekonomike, shpenzime të mëdha 

administrative dhe shpenzime për sektorin afarist, 

zhvillim të ngadalësuar ekonomik të shtetit, qarkullim 

të ngadalësuar juridik dhe mbrojtje jo e plotë juridike 

të qytetarëve në RM.
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6.2.	Palёt	e	interesuara	_

Procedura e përgjithshme administrative i prek të 

gjitha palët e legjitimuara të cilat marrin pjesë në të. 

Kjo do të thotë: çdo mbajtës i autorizimit publik i cili 

konstaton plotësimin e kushteve ligjore për realizimin 

e së drejtës nga ana e subjektit të tjerë; person 

jkuridik ose fizik; çdo mbajtës i autorizimit publik i 

cili ofron të drejtë ose shërbim mbi themelin e bazës 

së konstatuar juridike për realizimin e së drejtës; si 

dhe çdo mbartës i autorizimeve publike para kujt (në 

emër të shtetit ose njësisë së vetëqeverisjes lokale) 

realizohen obligimet nga ana e personave juridikë 

dhe fizikë dhe gjithsesi personat fizikë dhe juridikë 

të cilët realizojnë të drejta ose përmbushin obligime. 

Për shkak të  numrit të madh të palëve të interesuara 

nga përmbajtja e kornizës juridike që e rregullon 

procedurën e përgjithshme administrative, me 

rëndësi më të madhe janë format e mbrojtjes juridike 

të cilat i përcakton kjo dispozitë, llojet e akteve dhe 

veprimeve në raport të të cilave sigurohet  mbrojtja 

juridike, afatet e procedurës, si dhe subjektet para të 

cilave realizohet mborjtja. 

Procedura e përgjithshme administrative mund të 

vendoset përmes tri modeleve (ideale):

1) dispozitë e përgjithshme kornizore e cila i 

përkufizon parimet dhe themelet e procedurës 

administrative dhe fushëveprimin e procedurës 

së përgjithshme administrative vis-a-vis 

procedurave të veçanta. Specifikat e procedurës 

administrative për çdo ofrues të shërbimit 

publik rregullohen me dispozita të veçanta 

materiale;

2) kodeks ekstensiv, i cili hollësisht i përcakton 

parimet, fushëveprimin, mënyrën e realizimit, 

mbrojtjen juridike, mbikëqyrjen mbi zbatimin dhe 

aspektet e tjera të procedurës administrative, 

por lë mundësi, pas përjashtimit, me dispozitë të 

veçantë të përcaktohen procedura (të veçanta) 

administrative – të ndryshme nga e përgjithshmja. 

Përjashtimi është i paraparë me dispozitën e 

përgjithshme;

3) model i përzier, i cili në shkallë të ndryshme lejon 

edhe ekstensivitet të dispozitës së përgjithshme 

por edhe liri më të gjerë me dispozita të veçanta të 

devijohet nga korniza e përgjithshme. 

LPPA-ja (38/2005, 110/2008, 118/2008,51/2011) është 

i disajnuar që të jetë ekstensiv dhe ligj gjerësisht i 

zbatueshëm. Megjithatë, praktika tregoi (shih problem 

6.1) se parimi lex specialis derogat lex generalis përdoret 

tepër shpesh dhe LPPA-ja kufizohet/ngushtohet me 

shumë ligje të veçanta të cilat e komplikojnë zbatimin 

e tij. 

Në pajtim me LPPA (2005), por dhe mbi bazën e 

zgjidhjeve të ardhshme ligjore, palët e interesuara mbi 

të cilat përkufizimi i procedurës administrative dhe 

fushëveprimi i LPPA-së kanë efekt, janë:

 

• ministritë;

• organet e tjera të administratës shtetërore: organet 

e mëvetësishme të administratës shtetërore 

(drejtoritë, arkivi, agjencitë dhe komisionet), 

organet në përbërje të ministrive (administrata, 

byroja, shërbimi, inspektorati dhe porti);

• organizatat të përcaktuara me ligj dhe organet 

tjera shtetërore, kur në punët administrative, 

duke i zbatuar drejtpërdrejt dispozitat vendosin 
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për të drejtat, obligimet ose interesat juridike 

të personave fizikë, personave juridikë ose të 

palëve tjera (në tekstin e mëtejshëm: palët);

• personat juridikë dhe personat e tjerë të cilët 

me ligj iu është lejuar të kryejnë autorizime 

publike kur vendosin për punët të cilat do të 

përkufizohen si ‘’punë administrative’’ (prej këtu 

dhe rëndësia se çfarë do të përkufizohet si 

punë administrative, veprim administrativ, akt 

administrativ etj.). Mundësisht, kjo i përfshin 

të gjithë personat fizikë privatë dhe personat 

juridikë të cilët mbi bazën e licencës, lejes, 

marrëveshjes për koncesion ose me qira kryejnë 

veprimtari publike;

• organet e komunave, të qytetit të Shkupit 

dhe të komunave në qytetin e Skupit, kur në 

kryerjen e autorizimeve vendosin në procedurë 

administrative për të drejtat, obligimet ose 

interesat juridike të palëve në procedurë 

administrative;

• të gjitha organet publike, të cilat sigurojnë 

mbrojtje në shkallën e dytë në procedurë 

administrative;16 

• qytetarët dhe personat juridikë të cilët realizojnë 

të drajta dhe përmbushin obligime para 

organeve publike dhe shoqatave të cilat ofrojnë 

shërbime publike.

6.3.	Alternativat/opsionet_

Alternativa 1 (mos bëj asgjë)17 

Në Republikën e Maqedonisë, sistemi i procedurës 

administrative është i rregulluar me Ligjin për 

procedurë të përgjithshme administrative (2005) 

dhe me më shumë ligje të veçanta që rregullojnë 

fusha të caktuara administrative (në tekstin i 

mëtejshëm LPPA (2005). LPPA (2005) mbështetet 

në një traditë shumë të gjatë që daton nga Ligji 

austriak për procedurë administrative nga viti i 

largët 1925. Akti Jukgoslavi në vitin 1930 së pari 

ëshë i pranuar nga Mbretëria, pastaj edhe nga 

RSFJ-ja dhe në këto korniza vetëm dy herë është 

i ndryshuar – në vitin 1956 dhe 1986. LPPA-ja në 

kuadër të RSFJ-së e kanë zbatuar shumë gjenerata 

dhe është dëshmuar se ka anë të mira. Gjatë kohës 

Ligji ka siguruar siguri juridike në proceset e marrjes 

së akteve administrative dhe ka poseduar shkallë 

të mjaftueshme të mbrojtjes juridike për qytetarët 

kundër akteve administrative. LPPA (2005) në fuqi 

është i ndryshuar në vitin 2008 dhe në vitin 2011. 

Megjithatë, në një shtet demokratik bashkëkohor 

kuptimet për administratën publike janë ndryshuar, 

tendencat për vendosjen e praktikës administrative 

të orientuar drejt qytetarëve, për vondosjen e 

ndryshimeve në kulturën administrative, si dhe 

për përdorimin e mjeteve të avancuara teknike 

për komunikim midis qytetarëve dhe organeve 

administrative.  Si razultat i këtyre ndryshimeve 

dhe pritjeve demokratike, LPPA (2005) në fuqi 

tanimë është jopërkatës t’u përgjigjet gjendjeve të 

16 Deri në vitin 2007, dhjetëra komisione të shkallës së 
dytë të formuara pranë Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë dhe komisione pranë ministrit; më vonë: 
Komisioni shtetëror për ankesa pas furnizimeve publike, 
Komisioni shtetëror për vendosje në shkallën e dytë në 
procedurë administrative dhe në mosëmarrveshje pune, 
Komisioni shtetëror për vendosje në shkallë të dytë për 
mbikëqyrje të inspeksionit dhe procedurë kundërvajtëse, 
dy komisione pranë ministrit; mundësisht: trupat e 
mëvetsishëm rregullatorë të cilët kryejnë mbikëqyrje 
mbi punën e shoqatave me autorizime publike, kur do 
të paraqiten si organ para të cilit realiziohet mbrojtja 
juridike. 

17  Adaptim i vlerësimit të gjendjeve që duhet të rregullohet 
me ligj dhe shkaqet për sjelljen e ligjit në Propozim-ligjin 
për procedurën e përgjithshme administrative, 2014, 
dokument i disponueshëm në ENER.
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sapokrijuara. Ai e pasqyron idenë e administratës 

birokratike tradicionale, dhe jo të administratës 

demokratike prej së cilës pritet të dërgojë shërbime 

komplekse publike.

Në kundërshtim me realitetin vendas, parimet për 

drejtësinë evropiane të pranuara në hapësirën juridike 

evropiane ndryshojnë, kurse në mënyrë përkatëse 

avancohen standardet të pasqyruara në praktikën 

administrative në vendet-anëtere të BE-së. Prej aty 

standardet bashkëkohore ose nuk janë të përfshira 

në LPPA (LPPA 2005) që është në fuqi ose vetëm 

pjesërisht janë prekura. Ky ligj nuk i njeh llojet 

bashkëkohore të aktiviteteve administrative dhe nuk 

siguron mbojtje të plotë juridike kundër tyre. LPPA 

(LPPA 2005) që është në fuqi përmban pa nevojë 

procedura të ndërlikuara, të gjata dhe të shtrrenjta. 

Ai nuk e siguron kornizën e përgjithshme juridike për 

e-administratën, si dhe qasjen  përmes kontaktit të 

vetëm. Brenda tij theksohet formaliteti i procedurës, 

pa i marr parasysh rezultatet e vendimmarrjes. Ligji 

është i ngarkuar me hollësira rregullatore efikasiteti 

dhe zbatimi i të cilave mund të arrihet përmes 

akteve nënligjore ose rregullave të brendshme 

administrative.  

Përpjekjet për përshtatjen e LPPA (2005) nevojave të 

sapo krijuara nuk dhanë rezultate të qëndrueshme.  

Shumë nga veglat inovative administrative (për 

shembul komunikimi informatik, qasja në pikën e 

vetme të konatkit, marrëveshja administrative dhe 

sistemi efektiv i mjeteve administrative) nuk mund  

të integrohen në kornizën juridike ekzistuese LPPA 

(2005, 2008, 2011). Pjesërisht për shkak që struktura 

e dhënë e Ligjit LPPA (2005) nuk siguron vend 

sistematik përkatës për to, dhe pjesërisht për shkak 

të mospërputhjes së kërkesave bashkëkohore 

me përmbajtjen e tërësishme konceptuale – 

respektivisht me ‘’frymën’’ e LPPA-sl ex lege. 

Për të udhëhequr dhe për të vendosur një procedurë 

administrative ende vendos udhëheqësi i personit 

juridik i cili më shpesh është politikisht i emëruar, 

respektivisht është person i zgjedhur. Edhe pse 

ndoshta në këtë mënyrë sigurohet legjitimiteti 

politik i vendimeve, ekziston rrezik potencial 

procedurat të jenë nën ndikime politike ose të 

vendosin për to persona të cilët në kuptim juridik 

janë laikë. Edhe pse puna reale menaxhohet para 

shërbimeve profesionale, për të përmbushur 

obligimin formal me të cilin konsiderohet se 

akti është i ‘sjellë’’, është e nevojshme që aktet 

individuale të përgatitura të jenë paraprakisht 

të nënshkruara nga drejtori ose nga ministri i 

institucionit, me çka pa nevojë ngarkohet procesi i 

vendimmarrjes. 

Prej aty rregullimet shtesë të Ligjit LPPA (2005) me 

ndryshime dhe plotësime nuk dhanë kontribut për 

modernizimin e tij. Ndryshimet e Ligjit në periudhën 

midis viteve 2005 dhe 2011 paraqesin vetëm masa 

afatmesme të cilat vetëm në mënyrë sipërfaqësore 

i adresojnë problemet, dhe ndryshimet e plotësimet 

e mëtejshme të LPPA (2005) në fuqi do të 

përfaqësonin vetëm një arnë e papërsosur dhe të 

pakuptueshme në vend të ligjit të mirë, konsekuent 

dhe të kuptueshëm. Zgjidhjet e këtilla do ta minonin 

sigurinë juridike dhe sundimin e së drejtës dhe nuk 

do t’i pasqyronin parimet e administrimit të mirë.
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Alternativa 2 (ekzistuese, alternativë e miratuar)18

Një nga risitë më kryesore të vendosura në Ligjin 

për procedurë të përgjithshme administrative 

është synimi që ligji të zbatohet edhe kur ndonjë 

organ administrativ i kryen detyrat e tij nga niveli 

administratriv përmes veprimeve të tjera të 

njëanshme administrative që nuk janë të përfshira 

në konceptin e aktit administrativ, por u referohen 

të drejtave të qytetarëve, obligimeve të tyre dhe 

interesave ligjore.Prej aty, LPPA duhet të sigurojë 

fleksibilitet në raport të veprimeve administrative 

duke e përfshirë  instrumentin juridik të marrëveshjes 

administrative. Marrëveshja administrative është 

marrëveshje në të cilën, sipas rregullës, së paku një 

nga palët është organ publik ose person i cili vepron 

në emër të shtetit dhe i cili drejtpërdrejt ka për qëllim 

përmbushjen e ndonjë detyre publike. 

Akti administrativ përkufizohet si akt individual i 

një organi publik i cili është i sjellë mbi bazën e ligjit 

me të cilin vendoset për të drejtat, obligimet dhe 

interesat juridike të palëve. Llojet e akteve individuale 

të sjella si akte administrative mund të emërohen si: 

zgjidhje, vendim, urdhër, licencë, leje, ndalim, pëlqim 

ose të tjerë.

LPPA i ri duhet të zbatohet edhe në rast kur ndonjë 

organ administrativ i kryen detyrat e tij nga fusha 

e së drejtës administrative përmes veprimeve të 

tjera të njëanshme administrative të cilat nuk janë 

të përfshira no konceptin e aktit administrativ, 

por u referohen të drejtave të qytetarëve, detyrave 

të tyre dhe interesave ligjore, siç janë dorëzimi i 

informatave, paralajmërimet, njoftimet, publikimet e 

mendimeve profesionale, ose veprime në lidhje me 

parashtresat e qytetarëve. Prej aty, zgjerohet objekti 

i LPPA-së mbi të ashtuquajturat akte reale ose 

veprime të organeve publike, të cilat nuk janë akte 

administrative ose marrëveshje administrative, por 

të cilat mund të kenë veprim juridik mbi të drejtat, 

obligimet ose interesat juridike të ndonjë personi. 

Me LPPA-në e ri është e nevojshme që si ofrues 

të shërbimeve të përcaktohen persona juridikë të 

cilët mbi bazën e ligjit janë të autorizuar të ofrojnë 

shërbime publike ose shërbime me interes të 

përgjithshëm. LPPA i ri duhet të zbatohet edhe mbi 

veprime administrative të përcaktuara si sjellja 

e akteve administrative, lidhja e marrëveshjeve 

administrative, mbrojtja e përdoruesve të shërbimeve 

publike dhe shërbimeve me interes të përgjithshëm, 

si dhe ndërmarrja e veprimeve të tjera administrative 

në punët administrative në pajtim me ligjin. 

Gjithashtu, LPPA i ri duhet të sigurojë mbrojtje 

juridike edhe kur dorëzimi i shërbimeve publike 

(për shembull, shërbimet e telekomunikacionit, 

furnizimi me energji elektrike ose me ujë) i shkel 

të drejtat e qytetarëve ose interesin e tyre ligjor, pa 

marrë parasysh nëse ofruesi i shërbimit publik është 

subjekt juridik ose person juridik privat ose person 

fizik. 

LPPA i ri duhet të sigurojë procedura sa më shumë 

efikase, të thjeshta dhe të shpejta administrative me 

çfarë do të ulen shpenzimet administrative si për 

buxhetin shtetëror ashtu dhe për sektorin afarist. 

LPPA i ri duhet t’i lejojë të gjitha mjetet për 

komunikim midis organeve administrative dhe 

qytetarëve. Rregullat për formalitetet siç është 

forma me shkrim të veprimit administrativ duhet të 

zbatohen vetëm në raste qartë të përcaktuara me 

ligj. LPPA i ri duhet t’i përcaktojë kushtet juridike për 

18 Adaptimi dhe plotësimi i alternativës të përfshirë në 
Raportin për VNR, në drejtim të kuptueshmërisë së saj 
më të madhe.

19  Propozim-ligji për procedurën e përgjithshme 
administrative, 2014, Regjistri elektronik kombëtar 
i dispozitave të Republikës së Maqedonisë (ENER), 
www.ener.gov.mk. Ky ligj është pjesë e Strategjisë për 
reformën e administratës publike 2010-2015, kurse 
qëllimi i tij është ‘’modernizimi’’ respektivisht përshtatja 
e procedurës admiistrative drejt nevojave të qytetarëve, 
biznesit dhe sektorit publik  në shtet në shek. XXI.
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zhvillimin dhe zbatimin e komunikimit informatik 

midis administratës publike dhe qytetarëve 

(‘’e-administratë’’) dhe në parimin e ndihmës aktive të 

palës. 

Me LPPA-në e ri duhet të futet në përdorim instituti 

juridik ‘’ndihmë administrative’’ si vegël përkatëse 

për përmirësimin e efikasitetit të procedurave 

administrative që siguron bashkëpunim jobirokratik 

dhe ndihmë të ndërsjellë dhe përkrahje të organeve 

administrative. 

Me LPPA-në e ri për herë të parë përcaktohet 

marrëveshja administrative. Kjo është për herë të 

parë që në ligjin procedural të futet në përdorim 

marrëveshje administratrive që lidhet për shkak të 

kryerjes së shërbimit publik që është në kompetencë 

të organit publik. Kjo marrëveshje administrative 

lidhet midis organit publik dhe ‘’palës’’, në qoftë se 

lidhja e marrëveshjes është në interes publik (dhe 

me të nuk cenohen të drejtat e personave të tretë). 

Për anulimin e marrëveshjes administrative, në 

LPPA-në e ri parashihet juridiksion i qartë i gjyqësorit 

administrativ, kurse anulimi i saj kryhet me ngritjen e 

kontestit administrativ nga ana e palës ose nga ana e 

organit publik me padi. Organi publik mund ta prishë 

marrëveshjen në mënyrë të njëanshme nëse pala nuk 

i përmbush obligimet e marrëveshjes me që organit 

publik i jepet privilegj më të fortë (që është me të 

drejtë duke pasur parasysh se me marrëveshjen 

administrative synohet drejt realizimit ose drejt 

mbrojtjes së interesit publik).

Me LPPA-në e ri futet në përdorim kundërshtimi si 

mjet i rregullt juridik që është risi në legjislacionin 

procedural administrativ. Kundër akteve dhe 

veprimeve reale të ofruesve të shërbimeve me interes 

të përgjithshëm ose veprimeve të mosrespektimit 

të tyre, pala mund të parashtrojë kundërshtim të 

përcaktuar me ligj deri te organi publik i mbikëqyrjes, 

deri në momentin e zgjatjes së veprimit ose 

moskryerjes së veprimit të caktuar nga ana e ofruesit 

të shërbimit. Për formën, pëmbajtjen dhe afatin për 

parashtrimin e kundërshtimit administrativ zbatohen 

rregulla të njëjta të cilat vlejnë për parashtrimin 

e ankesës si mjet i rregullt juridik. Procedurën 

për kundërshtimin e udhëheq një njësi e veçantë 

orgnizative ose trupi kolegjial i organit publik që e 

lëshon aktin real, kurse për kundërshtimin vendos 

organi publik me akt administrativ kundër të cilit 

mund të ngrihet kontest administrativ. 

Në drejtim të sigurimit të depolitizimit të procedurës 

administrative dhe rritjes së parimit të specializimit 

dhe profesionalizmit me LPPA-në e ri obligim ligjor 

është se çdo organ publik të ketë njësi organizative 

(ose person, në kuadër të njësisë organizative 

ekzistuese) sektor ose departament për udhëheqje 

dhe vendimmarrje në një procedurë administrative, 

duke i përfshirë dhe procedurat e apelit dhe veprimet 

tjera të lidhura me procedimin pas kundërshtimeve 

nga palët. Vendimmarrja në një procedurë 

administrative nuk do të rezultojë nga ‘’autorizimi’’ që 

e ka zyrtari, por nga akti për sistematizimin e vendeve 

të punës të organit publik/ofruesit të shërbimit 

publik ku në përshkrimin e detyrave të punës duhet 

të parashihen udhëheqja dhe vendimmarrja në 

procedurën administrative.

20 Marrëveshja administrative për herë të pare është 
paraparë me Ligjin për institucionet nga viti 2005, si: 
marrëveshje të cilën organi publik e lidh me palën 
për shkak të kryerjes së autorizimeve publike nga 
kompetenca e organit publik, kur kjo është e përcaktuar 
me ligj të veçantë/posaçëm. 
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Alternativa 3 

Është e nevojshme të ruhet tendenca e reformave, 

por të lihet mundësi për kufizimin e LPPA-së të ri me 

ligje të veçanta. Kufizimi përmes ligjeve të veçanta 

të jetë përjashtim të rrallë, vetëm atje ku është e 

domosdoshme. Afatet e përgjithshme (prekluzive-

përjashtuese) të imponohen si afate ‘’më të shkurtra’’ 

me qëllim dhe në qoftë se ka përjasthim, ai të mos 

mund të jetë më i shkurtër nga afati i caktuar me 

LPPA. Prej aty është e nevojshme që intervenimi 

të jetë mbi bazën e dispozitave të veçanta që e 

kufizojnë LPPA-në ekzistues ose të ardhshëm. 

Në çdo rast do të duhet të kryhet përshtatja e 

dispozitave të shumta me çfarëdo zgjidhje të re. 

Në këtë rast LPPA i ri duhet të jetë ndryshim më 

të vogël të LPPA-së në fuqi LPPA (2005), dhe në të 

njëjtën kohë të ulet llojllojshmëria në rregullimin e 

procedurave të veçanta administrative. Ndryshimi 

i madh në  LPPA nuk garanton se do të përshtaten 

ligjet e veçanta. 

Objekti i LPPA-së duhet të zgjerohet dhe të përfshijë 

më shumë lloje të veprimeve administrative si dhe 

të ‘’legjitimohen’’ respektivisht të njihen më shumë 

aktorë në procedurën administrative. Këtë duhet 

bërë në mënyrë e cila nuk do të shkelë natyrën e 

procedurës administrative si veprim permes të cilit 

realizohen të drejta dhe përmbushen obligime. 

Dokumentet reale të dallojnë veprime administrative 

si akt i veprimit fizik dhe dokumente materiale si 

lëshim i vërtetimeve, dokumentimi i ngjarjeve, dukuri 

etj. Për veprimet administrative dhe dokumentet e 

palëshuara publike (të palëshuara në afat të caktuar), 

dokumentet publike të lëshuara me të dhëna të 

gabuara si dhe për akte materiale të parashihet 

mbrojtje juridike (kundërshtim deri te organi për 

mbikëqyrje) sipas shembullit të mbrojtjes juridike 

kundër aktit individual por ajo „per-se” të mos 

konsiderohet si procedurë administrative. Të gjitha 

këto sepse – edhe pse është e pakontestueshme 

se me këtë lloj aktesh dhe veprimesh palët marrin 

shërbim – ato de facto nuk realizojnë të drejtë, 

madje as përbushin obligim. Arsyeja tjetër për qasje 

të plogësht, në përcaktimin e formës së mbrojtjes, 

supozimi është se ofruesit e shërbimeve të cilët 

edhe për këtë lloj aktesh duhet në mënyrë përkatëse 

të procedojnë dhe të sigurojnë mbrojtje juridike në 

një procedurë administrative, ‘’ndoshta’’ nuk kanë 

qasje deri te kapacitetet reale njerëzore për zbatimin 

e obligimeve ekstensive ligjore. Nga ana tjetër, 

për mospërmbushjen e obligimeve për lëshimin e 

dokumenteve publike ekziston mbikëqyrje inspektimi 

në formë të mbikëqyrjes mbi ligjshmërinë e punës. 

Mbrojtja sipas kundërshtimit mund të parashihet 

edhe në procedurë jashtë procedurës administrative.  

LPPA i ri ta pranojë zgjidhjen ekzistuese nga LPPA 

(LPPA 2005) për lëshimin e akteve individuale në 

formë të ‘’vendimit’’ pa dallim të pëmbajtjes së 

dispozitivit. Në mënyrë shtesë të citohen llojet e të 

drejtave dhe obligimeve që fitohen me sjelljen e aktit 

individual administrativ (p.sh. leje, licencë, urdhër 

etj.).

LPPA i ri të njohë më shumë forma të bashkëveprimit 

midis mbartësve të autorizimeve publike dhe palëve 

tjera kur nga palët tjera pritet të kryhen autorizime 

publike. Marrëveshja administrative, si lloj specifik 

i aktit të administratës të rregullohet me dispozita 

të veçanta dhe/ose me Ligjin e detyrimeve. Ky 

lloj i marrëveshjes/kontratës të njihet si formë 

specifike e marrëdhënies së detyrimeve, përmes së 

cilës kryhet rregullimi i të drejtave dhe obligimeve 

midis subjektit juridik publik dhe palës së tretë nga 

e cila pritet që në emër të subjektit juridik publik 
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(organi publik) të kryejë punë publike ose të ofrojë 

shërbime publike. Me këtë marrëveshje rregullohen 

specifikat në raport të mënyrës së kryerjes së punës 

respektivisht shërbimit dhe mënyrës së kompensimit 

për të. Marrëveshja nuk lidhet dhe realizohet si 

akt i njëanshëm i vullnetit (karakteristik për aktet 

individuale). Prej aty është e diskutueshme a është 

e nevojshme që marrëveshja administrative të jetë 

objekt i procedurës së prëgjithshme administrative. 

Në LPPA-në e ri të dallohen forma të ndryshme 

të komunikimit elektronik dhe ato të trajtohen 

si  komunikim ‘’zyrtar’’ përmes të cilit mund të 

kontaktojnë palët me organet publike dhe anasjelltas. 

Por, të sigurohet periudhë kalimtare në zbatimit 

e TIK-ut në komunikimin midis organeve publike, 

për shkak se nuk është e besueshme se ekzistojnë 

burime përkatëse të kuadrit, materiale dhe financiare 

për zbatimin e tij. Përdorimi special i komunikimit 

elektronik të mos imponohet (p.sh. obligimi që 

çdo organ publik të kërkojë ndihmë në mënyrë 

elektronike  kur ka nevojë për të dhëna, dokumente 

ose prova të tjera) sepse ai nuk mund në tërësi 

ta zëvendësojë komunikimin me shkrim. Në këtë 

drejtim, është e nevojshme të merret parasysh edhe 

hendeku digjital në RM i cili nuk i referohet vetëm 

qytetarëve të cilët kanë qasje të kufizuar (dhe dituri) 

të TIK-ut, por edhe në shumicën e organeve publike 

me numër të vogël të punonjësve ose të punonjësve 

me nivel më të ulët të diturive dhe të shkathtësive të 

TIK-ut, si dhe mjete të pamjaftueshme financiare për 

modernizimin e pajisjeve të TIK-ut. 

Në procedurën administrative të vendosë sekretari 

(në institucionet në të cilat zgjidhet sekretar) 

pavarësisht se cili nëpunës e udhëheq procedurën, 

por atje ku nuk zgjidhet sekretar, në aktin e 

sistematizimit të vendeve të punës të parashihet 

vend pune për një ose më shumë përmabrues me 

kualifikime profesionale të cilët do ta udhëheqin dhe 

do të vendosin për procedurën administrative. Ky 

lloj i intevenimit ‘’më koservator’’ duhet të çojë drejt 

thjeshtëzimit të procesit të decentralizimit teknik 

në vendimmarrje në procedurën administrative, 

depolitizimit dhe profesionalizimit të saj, në mënyrë 

që është më e thjeshtë për zbatim në institucione 

‘’më të mëdha’’ ku zgjidhen,  respektivsiht emërohen 

sekretarët. Në institucionet në të cilat nuk zgjidhet/

emërohet sekretari është e nevojshme të ndryshojë 

akti i sistematizimit. Mbi bazën e tij ka nevojë 

të kualifikohen të punësuarit ekzistues ose të 

punësohen persona (përmbarues) të cilët do t’i 

udhëheqin dhe do të vendosin në procedurat 

administrative. 

Gjatë hartimit të LPPA-së të ri të ndiqet nomoteknika 

(emërimi teknik) e së drejtës pozitive në Republikën 

e Maqedonisë dhe rajon dhe të përdoret terminologji 

specifike për këto hapësira. Në këtë mënyrë LPPA 

i ri do të mbetet në ‘’harmonizim’’ me dispozitat e 

tjera pozitive. Kjo do të lehtësojë zbatimin e tij dhe 

përshtatjet ligjore eventuale.
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Në përgatitjen e tesktit të Propozim-ligjit të ri 

për procedurë të përgjithshme administrative 

në Republikën e Maqedonisë ishin përfshirë 

përfaqësuesit e Ministrisë për shoqëri informatike 

dhe amdnistratë, përfaqësuesit e SIGMA dhe 

ekspertët nga fusha e së drejtës administrative. 

Duke vepruar në pajtim me kërkesat dhe standardet 

evropiane, nga grupi pritej që me ligjin e ri të 

inkuadroheshin risi në raport të përcaktimit të saktë 

të organeve kompetente të cilat do ta zbatonin 

LPPA-në, të kryhej përkufizimi i punës administrative, 

të kryhej ripërkufizimi i parimeve themelore, të ulej 

numri i mjeteve juridike, të rirregullohej instituti 

i heshtjes së administratës, si dhe të vihej theks 

mbi komunikimin elektronik midis organeve dhe 

personave fizkikë dhe juridikë gjatë procedurës.21

Intervenimet ekstensive në një ligj sistemor kanë 

ndikime direkte dhe indirekte. 

Fushëveprimi i Ligjit drejtpërdrejt do të pasqyrohet 

mbi numrin e institucioneve, personave juridikë 

privatë dhe indëvidëve të cilët paraqiten si organe 

publike respektivisht si ofrues të shërbimeve publike. 

Për ta do të krijohen obligime për respektimin e 

përcaktimeve të Ligjit të cilat i referohen udëheqjes 

së procedurës administrative, akteve të cilat i sjellin, 

sigurimit të mbrojtjes juridike përkatëse, respektimit 

të parimeve të procedurës administrative etj. 

Dispozitat procedurale të Ligjit drejtpërdrejt do të 

reflektohen mbi numrin e madh të dispozitave të cilat 

do të duhet të përshtaten me LPPA-në e ri, dhe më 

tej edhe me aktet nënligjore. 

Ndikimet indirekte varen nga përfshirja e 

suksesshme të masave të parapara në ligjet dhe 

aktet e tjera të lidhura nënligjore, si edhe nga 

aftësia e punënjësve në organet publike/ofruesit e 

shërbimeve publike që  ato me sukses t’i ofrojnë, 

respektivisht të veprojnë në mënyrë efikase dhe 

efektive. Në qoftë se të gjitha institucionet e 

përfshira publike me sukses i fusin në përdorim 

ndryshimet, pritet efikasitet më i madh dhe 

parashikueshmëri i procedurave, dhe me këtë edhe 

nivel më i lartë i sigurisë juridike për palët në një 

procedurë administrative. Si pasojë, siguria e rritur 

7.	PALЁT	E	PЁRFSHIRA	
DHE	KONSULTIMET_

8.	NDIKIMET	_

8.1	Ndikikmet	direkte	dhe	
indirekte_

21 Adaptim dhe plotësim, ndërmarrë nga Raporti për VNR i 
disponueshëm në ENER.
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Alternativa 1. Afatshkurtër, sepse nuk ka ndryshime 

nuk ka edhe ndikime të pritura. Afatgjatë, pritet të 

vazhdojnë trendet ekzistuese, të cilat nuk janë të 

dëshirueshme dhe veprojnë në mënyrë kufizuese 

mbi sigurinë juridike, besimin në institucione dhe 

ndikojnë në mënyrë destimuluese mbi potencialin 

investues të shtetit dhe të komunave.

Alternativa 2. Në afat të shkurtër priten ndikime 

negative të cilat mund të parashihen: sfidat rreth 

përshtatjes me zgjidhje të reja ligjore, ndërtimi i 

kapaciteteve njerëzore, materiale dhe i TIK-ut të 

organeve publike/ofruesve të shërbimeve publike 

që të mund në mënyrë përkatëse t’i realizojnë 

dispozitat e Ligjit. Në afat të gjatë pritet rritja 

e efikasitetit, efektivitetit dhe ekonomizimit të 

8.2.	Ndikimet	afatgjata	
dhe	afatshkurtra_

juridike pritet të ndikojë në mënyrë pozitive edhe mbi 

avancimin e nivelit të përgjithshëm të kënaqësisë  

nga puna e institucioneve dhe mbi besimin në to, dhe 

më në fund edhe mbi gjithë potencialin e shtetit dhe 

shoqërisë në tërësi.

Sa i përket Alternativës 1 (mos bëj asgjë), zbatimi i 

saj afatgjatë do të pasqyrohet në mënyrë indirekte, 

d.m.th. do të shkaktojë ndikim indirekt mbi besimin 

në institucione. Zbatimi i vështirësuar i procedurës 

dhe llojllojshmëria e saj do ta rritë ngatërrimin e 

palëve në vetë procedurat. 

Sa i përket ndikimeve të dy alternativave të tjera 

(Alternativa 2 dhe Alternativa 3), mund të pritet 

ndërlidhje midis fushëveprimit të LPPA-së të ri dhe 

ndikimit direkt nga ai – respektivisht fushëveprimi 

më i gjerë rezulton me ndikim më të madh direkt mbi 

numër të madh të aktorëve. 

Vetëm në kushte ideale, përfitimet nga Alternativa 2 

(zgjidhja e miratuar) janë menjëherë të dukshme dhe 

domethënëse. Zbatimi konsekuent i standaardeve 

nga Alternativa 2, nga ana e të gjithëve, ose së paku 

nga ana e numrit më të madh të organeve publike/

ofruesit e shërbimeve publike, mund të rezultojë 

me përfitime të dukshme. Nga ana tjetër, vonesa në 

pranimin e standardeve të reja, mund të veprojë në 

mënyrë kundërprodhuese dhe të krijojë pasiguri. 

Gjithsesi, moskuptimet dhe paqartësi në lidhje me 

përmbajtjen e tekstit të ri ligjor janë të mundshme, 

dhe kjo mund të krijojë vështirësi rreth përfshirjes 

së tij në dispozita të tjera materiale. Kjo është ashtu, 

sepse dispozitat ekstensive krijojnë sfida të natyrës 

teknike sepse me to duhet të përshtaten numër 

të madh të dispozitave (ligje dhe akte nënligjore). 

Prej aty, pritet zbatim i vështirësuar jo vetëm të 

standardeve të reja (më) të larta për punë, por 

edhe sfida të caktuara në procesin legjislativ rreth 

përshtatjes së dispozitave materiale me LPPA-në 

ekstensiv. 

Alternativa 3 është opsion më pak invasiv dhe 

pritet vendosja e tij më e thjeshtë në rendin juridik 

të shtetit. Megjithatë kjo alternativë e mban 

rrezikun e përshkueshmërisë (gjithasthu si edhe 

zgjidhja ekzistuese, Alternativa 1 – mos bëj asgjë), 

respektivisht lënie pas dore të akteve të caktuara 

dhe veprimeve të organeve publike nga procedura 

përkatëse juridike për mbrojtjen juridike të palëve.
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procedurës administrative, anulimi (ose  ulja) 

i përshkueshmërisë së sistemit të mbrojtjes 

administrativo-juridike, fuqizimi i besimit në 

institucione, rritja e potencialit investues të shtetit 

dhe komunave.

Alternativa 3. Në afat të shkurtër dhe të gjatë 

priten sfida të ngjashme por të matura sikurse te 

Alternativa 2. Në afat të shkurtër janë të pritura 

sfida më të vogla në raport të zbatimit, kurse 

në afat të gjatë mund të pritet besim i rritur në 

institucione, përshkueshmëri e ulur e sistemit 

të mbrojtjes administrativo-juridike dhe rritja e 

potencialit investues të shetit dhe komunave.

Ndryshimi i ligjit sistemor  i cili përfshin më 

shumë se 1300 institucione publike, 45 shoqata 

dhe numër të madh të personave fizikë të 

autorizuar të kryejnë punë publike, shërbimet e të 

cilëve i shfrytëzojnë të gjithë persona juridikë dhe 

fizikë në shtet, ka ndikim të përhapur në të gjitha 

tri alternativat..

Alternativa 1 – më të vogël (nga të ofruarat);

Alternativa 2 – më të madh;

Alternativa 3 – të madh.

Në raport të shpenzimeve që i kanë palët në 

procedurën administrative, për to as në një skenar 

nuk parashihen shpenzime plotësuese. Janë të 

parapara taksa administrative të rregulluara me 

Ligjin për taksa administrative.22

Në raport të shpenzimeve të cilat do t’i kishin 

organet publike dhe të gjithë personat juridikë 

të cilët me zgjerimin e fushveprimit të LPPA-

së mund të paraqiten si ofrues të shërbimeve, 

janë të pritura shpenzime rreth përshtatjes drejt 

rregullave të reja, ndryshimeve të sistematizimeve 

në drejtim të punësimit të një personi të veçant i 

obliguar të udhëheqë dhe të vendosë në procedura 

administrative.

Personat të cilët përdorin ndihmë sociale në të holla 

janë të liruar nga taksa administrative.

Sigurimi i mbrojtjes juridike për të gjitha veprime të 

njëanshme të cilat i udhëheq një organ ose ofrues 

i shërbimit publik (që në pajtim me Alternativën 2 

konsiderohet si procedurë administrative, dhe në 

pajtim me Alternativën 3 si procedurë sipas mjetit 

juridik ‘’kundërshtim’’), do të ketë ndikim pozitiv mbi 

palët në procedurë

8.3.	Ndikimet	e	
pёrqendruara	dhe	tё	
pёrhapura	_

8.4.	Shpenzimet	
administrative		_

8.5.	Ndikimet	sociale	_

22 Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 
70/06, 92/07, 88/08,130/08, 6/10, 145/10 dhe 17/11.
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LPPA paraqet ligj jashtëzakonisht i rëndësishëm, 

por para se gjithash ‘’teknik’’. Efektet e tij janë të 

dukshme në nivel operativ, në mënyrën e procedimit 

pas kërkesave si edhe në llojet e mbrojtjes juridike. 

Prej këtu, nuk mund të thuhet se janë të mundshme 

ndikimet politike per-se, por gjithsesi zgjedhja e 

alternativës konkrete ndikon, do të ndikojë – dhe 

është pjesë e politikave publike në shtet. Alternativa 

1 është zgjidhje më konservative, Alternativa 

2 është më progresive, por njëkohësisht edhe 

zgjidhje më ekstensive. Alternativa 2 e zgjeron 

depërtimin e shtetit në sferën publike, por edhe 

në atë private, sepse edhe subjekteve të sektorit 

privat të cilët paraqiten si ofrues të shërbimeve, në 

kuptim teknik, u imponon kornizë të uniformuar për 

procedim. Alternativa 3, paraqet zgjidhje e matur 

dhe subjekteve private që ofrojnë shërbime publike u 

jep fleksibilitet më të madh në raport të sigurimit të 

mbrojtjes juridike.

8.6.	Ndikimet
politike	_

- Përshtatja e shumë dispozitave të cilat 

rregullojnë çështje të procesit me LPPA-

në e ri (p.sh. zbatimi i LPPA-së në doganë, 

në procedura tatimore, në procedurë 

kundërvajtëse, në mbikëqyrje inspektimi, 

zbatimi i dispozitave për mbrojtje kundër akteve 

reale (veçanërisht në sektorin privat); 

- Zbatimi i dispozitave për marrëveshje 

administrative;

- Kapacitetet e sektori publik dhe të ofruesve 

të shërbimeve poublike t’i zbatojnë në mënyrë 

konsekuente standardet e vendosura për punë;

- Hendek digjital në pjesën e sektorit publik (staf 

jo mjaft kompetent);

- Burime të pamjaftueshme materiale dhe 

financiare për respektim konsekuent të 

obligimeve për realizimin e komunikimit 

elektronik;

- Ndryshimet e kornizës juridike vetiu, nuk janë 

garanci për zvogëlimin e korrupsionit, rritjen e 

efikasitetit të institucioneve dhe bashkëpunimit 

ndërinstitucional.

9.	RIZIQET	DHE	
ZBATIMI	I	ZGJIDHJES	
SЁ	REKOMANDUAR	
(ALTERNATIVA	E	
MIRATUAR)_

VNR	nё	hije	-	Raport	pёr	vlerёsimin	e	ndikimit	mbi	ligjin	pёr	procedurёn	e	pёrgjithshme	administrative	(2015)



22

Simulimi i analizës së shpenzimeve dhe përfitimeve 

nga hyrja në fuqi e ligjit të ri për LPPA është bërë me 

qëllim që të identifikohen:

• Bartësit e ndikimeve sipas çdo nga alternativat;

• Ndikimet kryesore të çdo nga alternativat të 

rradhitura sipas bartësve;

• Informatat e nevojshme për kuantifikimin 

d.m.th. monetarizimin e ndikimeve;

• Aktivitetet të cilat duhet të ndërmerren për 

t’i matur ndikimet respektivisht për t’i marrë 

informatat e nevojshme për kuantifikim.

Duke e pasur kompleksitetin e ndikimeve, gjatësinë 

e matjeve që duhet bërë si dhe paaritshmërinë e 

të dhënave për gjendjet para sjelljes së Ligjit nga 

njëra ana, dhe nga ana tjetër burime të kufizuara 

dhe kohëzgjatjen e projektit, kjo analizë nuk ofron 

kuantifikim të ndikimeve në vlera monetare. Prej 

aty shpenzimet dhe përfitimet (benefitet) nuk janë 

përfundimisht të përllogaritura. 

Megjithatë, analiza jep bazë të mirë dhe mundësi 

që në ardhmëri të realizohen hulumtime, të 

10.	 ANALIZA	E	
SHPENZIMEVE	DHE	
PЁRFITIMEVE_

grumbullohen të dhënat mbi bazën e anketave dhe 

veglave të tjera, si dhe të realizohen vlerësime për 

të përllogaritur vlera e tanishme neto nga analiza e 

shpenzimeve dhe përfitimeve. 

Ndryshimet të cilat ofrohen në analizë si alternativa 

shqyrtohen në raport të politikës ose gjendjes 

së caktuar referente, e cila është LPPA (2005). 

Alternativa 1 është gjendja ekzistuese, Alternativa 

2 parashikon që zbatimi i masave i Ligjit të ri të 

hyjë menjëherë në fuqi respektivisht brenda një 

viti dhe Alternativa 3 parashikon zbatim gradual 

ku Ligji tërësisht hyn në fuqi pas 7 vjetësh. Në këtë 

drejtim përfitimet dhe shpenzimet te Alternativa 2 

dhe Alternativa 3 do të mbeteshin të njëjta, por sa 

i përket kohës do të ndodhnin në vite të ndryshme 

dhe me intensitet të ndryshëm. Përllogaritjet duhet 

të tregojnë cila nga ato dy zgjidhje do të kishin 

tani vlerë më të madhe neto për të gjitha palët e 

interesuara. 

Për këtë qëllim më poshtë në tabelë, së pari 

paraqitet analiza e shpenzimeve dhe përfitimeve 

nga vënia e LPPA-së në fuqi dhe në të janë radhitur 

të gjitha ndikimet dhe bartësit sipas alternativave, 

kurse në mënyrë shtesë  në dokumentin në fjalë 

është dhënë modeli i përllogaritjes dhe të gjitha 

supozimet të cilat duhet të merren parasysh

. 
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Alternativa 1 (mos bëj asgjë)

Bartësi Përshkrimi i ndikimit Burimi dhe matja Informatat e nevojshme për
kuantifikimin (monetarizimin) 

Qytetarët/ 
Kompanitë

Gjendja fillestare:

•   Në ngritjen dhe udhëheqjen e 
procedurës qytetarët u janë 
ekspozuar shpenzimeve – 
pesonalisht duhet të sigurojnë mjete 
provash, madje edhe dokumente 
publike zotëruesit e të cilave janë 
institucione tjera publike 

•   Ekzistojnë shumë procedura të 
ndryshme të cilat e kufizojnë 
LPPA-në. Për shkak se si palë 
paraqiten dhe persona(juridikisht) të 
paditur ose persona me njohje të 
pamjaftueshme të procedurave 
administrative (qytetarë të 
zakonshëm), ky sistem për ta 
shkakton shpenzime shtesë, të 
lidhura me humbje kohe dhe 
zemërimi nëpër labirinte institucion-
ale. Edhe pse ekziston obligim për 
‘’pikën e vetme të kontaktit’’ praktika 
tregon për zbatimin jo uniform të 
këtyre parimeve.

•   Komunikimi elektronik është i 
mundshëm vetëm në qoftë se 
organi publik posedon mjete për 
komunikim elektronik, në rastet e 
tjera qytetarët nuk mund t’i 
shfrytëzojnë përfitimet e tij dhe u 
janë ekspozuar shpenzimeve për 
shkak se janë të deryruar të 
kontaktojnë drejtpërdrejt, direkt me 
personat kompetentë dhe të 
komunikojnë vetëm përmes letrës. 

•   LPPA ekziston gjatë kohë. Prej këtu 
për grupin e caktuar të qytetarëve të 
cilët nuk bjnë pjesë në grupin e 
përshkruar më lartë, respektivisht 
për ata të cilët kanë përvojë me 
procedurat administrative, LPPA jep 
parashikueshmëri. Ky grup është 
dukshëm më i vogël nga grupi i 
përshkruar më lartë. 

•   Koha e nevojshme për ngritjen 
dhe udhëheqjen e procedurës (sa 
kohë do të harxhojë pala në orë, 
minuta për ta ngritur procedurën) 

•   Numri i procedurave për një vit në 
të gjitha institucionet. 

•   Çmimi i kostos i dokumenteve 
publike (taksat dhe pagesat tjera) 

•   Numri i procedurave të 
udhëhequra me komunikim 
elektronik 

•   Monetarizimi (shprehje e vlerës në 
të holla) i vlerës për një orë që 
qytetarët/kompanitë e harxhojnë 
për të ngritur procedurën. 

•    Numri i kundërshtimeve për 
procedurë 

•   Koha mesatare të cilën pala do ta 
harxhojë për një kundërshtim dhe 
për përfundimin e procedurës për 
kundërshtim. 

•   Numri i procedurave pozitivisht 
ose negativisht të zgjidhura 

•   Vëzhgimi, përvoja me persona 
fizikë dhe juridikë të cilët kanë 
përvojë në procedura. 

•   Të dhënat nga institucionet 
shtetërore të cilat udhëheqin 
procedura të këtij lloji për 
vlerësimin e  kohëzgjatjes dhe 
numrit të procedurave për një vit. 

•   Trendi i rritjes ose uljes d.m.th. 
vlerësimi i numrit të procedurave 
për 5 vjet. 

•   Analiza dhe përllogaritja e kohës 
mesatare të cilën e harxhon 
qytetari/kompanitë për ngritjen e 
procedurës. Brenda kësaj kohe 
hyjnë të gjitha aktivitetet të cilat 
duhet t’i ndërmarrë qytetari për ta 
përfunduar procedurën 

•   Kontrolli i tarifave nga ligji 
dhe/ose i rregullores  

•   Përllogaritja e vlerës së kohës së 
harxhuar e cila do të harxhohet si 
çmimi i kostos i fuqisë punëtore 
për një minutë bazuar mbi pagën 
mesatare në Republikën e 
Maqedonisë. 

Shteti - 
Institucionet 

Shpenzimet: 

Trajnime të rregullta për të punësuarit 
mbi bazën e Ligjit për nëpunësit 
administrativë (2014) dhe Ligjit për të 
punësuarit në sektorin publik (2014). 

•   Shpenzime totale për një trajnim 

•   Numri i trajnimeve të nevojshme 
për një vit

•   Numri i punonjësve të stërvitur në 
nivel vjetor 
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Alternativa 2 (Alternativa e pranuar)

Bartësi Përshkrimi i ndikimit Burimi dhe matja Informatat e nevojshme për
kuantifikimin (monetarizimin)

Qytetarët Përfitimet:

•   Shpenzime të ulura për shkak të 
thjeshtimit të procedurave dhe 
futjen në përdorim të komunikimit 
elektronik 

•   Komunikimi i leshtësuar me organet 
publike me futjen në përdorim të 
e-komunikimit 

•   Organet i sigurojnë të dhënat dhe 
dokumentet në mënyrë të ndërsjellë 
pas detyrës zyrtare 

•   Procedura udhhiqet vetëm para një 
organi 

•   Mbrojtja më e madhe juridike 

•   Profesionalizimi i procedurës dhe 
zvogëlimi i ndikimeve politike/parti-
ake mbi rezultat 

•   Sa shkurtohet/prolongohet koha e 
nevojshme për ngritjen dhe 
udhëheqjen e procedurës (sa 
kohë do të harxhojë pala në orë, 
minuta për ta inicuar procedurën) 
sipas alternativës 2 dhe sa do të 
dallohet ajo nga alternativa 1.

•   Numri i procedurave për një vit në 
të gjitha institucionet dhe sa është 
rritja/zvogëlimi i numrit. 

•   Çmimi i kostos i dokumenteve 
publike (taksat dhe pagesat tjera) 
sipas alternativës 2.

•   Numri i procedurave të 
udhëhequra me komunikim 
elektronik dhe sa është 
rritur/zvogëluar numri

•   Monetarizimi (shprehje e vlerës në 
të holla) i vlerës për një orë që 
qytetarët/kompanitë e harxhojnë 
për ta ngritur procedurën.

•   Zvogëlimi i numrit të adminis-
tratës si rezultat i ligjit (nëse ka) 

•   Zvogëlimi i shpenzimeve të varura 
për një vend pune (nëse ka) 

•   Vëzhgimi, përvoja me persona 
fizikë dhe juridikë të cilët kanë 
përvojë në procedura.

•   Të dhënat nga intitucionet 
shtetërore të cilat udhëheqin 
procedura të këtij lloji për 
vlerësimin e  kohëzgjatjes dhe 
numrit të procedurave për një vit. 

•   Trendi i rritjes ose uljes d.m.th. 
vlerësimi i numrit të procedurave 
për 5 vjet. 

•   Analiza dhe përllogaritja e kohës 
mesatare të cilën e harxhon 
qytetari/kompanitë për 
inicimin/fillimin e procedurës. 
Brenda kësaj kohe hyjnë të gjitha 
aktivitetet të cilat duhet t’i 
ndërmarrë qytetari për ta 
përfunduar procedurën 

•   Kontrolli i tarifave nga ligji 
dhe/ose i rregullores 

•   Përllogaritja e vlerës së kohës së 
harxhuar e cila do të harxhohet si 
çmimi i kostos i fuqisë punëtore 
për një minutë bazuar mbi pagën 
mesatare në Republikën e 
Maqedonisë. 

Kompanitë Përfitimet: 

•   Nëse kompanitë, sipas LPPA-së së 
ri, janë ofrues të shërbimeve (për 
shembull: barnatoret, ordinancat të 
cilat ofrojnë mbrojtje primare 
shëndetësore, spitalet, kopshtet e 
fëmijëve, shkollat e mesme, 
shoqatat tregtare me autorizime 
publike etj.), janë të obliguara në 
mënyrë përkatëse t’i përshtatin aktet 
e tyre të brendshme (statutet, 
rregulloret...) sipas obligimeve të 
cilat dalin nga LPPA i ri.

•   Trajnimet e punonjësve për zbatimin 
e  LPPA-së (nëse janë ofrues të 
shërbimeve) 

•   Përshtatja në vëllimin e ri të punës 
(nëse janë ofrues të shërbimeve) 

•   Shpenzimet për pësthtatjen e 
akteve të kompanive sipas 
LPPA-në e ri

•   Shpenzimet për trajnimin e 
punonjësve 

•   Numri i rritur i punonjësve si 
rezultat i ofrimit të shërbimeve

•   Rritja e shpenzimeve të varura si 
rezultat i numrit të rritur të 
punonjësve. 

•   Hulumtimi/anketa te kompanitë të 
cilat janë ofrues të shërbimeve 
për shpenzimet e akteve të cilat u 
nevojiten për t’u përshtatur sipas 
LPPA-së së ri

•   Hulumtimi/ anketa te kompan itë 
të cilat janë ofrues të shërbimeve 
për shpenzimet për punonjës të 
rinj të cilat u nevojiten për t’u 
përshtatur sipas LPPA-së së ri

•   Hulumtimi/ anketa te kompanitë 
të cilat janë ofrues të shërbimeve 
për shpenzimet e varura të cilat u 
nevojiten për t’u përshtatur sipas 
LPPA-së së ri

•   Hulumtimi/ anketa te kompanitë 
të cilat janë ofrues të shërbimeve 
për shpenzimet për trajnimet e 
punonjësve të cilat u nevojiten për 
t’u përshtatur sipas LPPA-së së ri
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Shteti - 
Institucionet

Shpenzimet:

•   Ndryshimi i akteve të brendshme të 
institucioneve 

•   Krijimi i njësive të reja organizative 
dhe i përmbaruesve të cilët do të 
procedojnë dhe vendosin në 
procedurat administrative

•   Rritja e vëllimit të punës për shkak 
të së drejtës për kundërshtim dhe 
keqpërdorimit të tij eventual

•   Trajnimet për punjonësit 
•   Përshtatja e dispozitave materiale 

me LPPA-në e ri (më shumë se 125 
dispozita) 

•   Pajisja TIK për ato institucione të 
cilat nuk kanë dhe mbindërtimi i saj

•   Digjitalizimi i të gjithë arkivave dhe 
evidencave të shërbimeve

•   Futja në përdorim dhe mirëmbatja e 
sistemit për administrim me 
dokumentet 

Përfitimet: 

•   Sistemi gjithprfshirës më pak i 
përshkueshëm dhe uniform i 
mbrojtjes administrativo-juridike në 
shkallën e parë dhe të dytë në një 
procedurë administrative

•   Zgjidhjet më të thjeshta  
•   Zbatimi më i lehtë i LPPA-së për 

shkak se është më uniform dhe i 
thjeshtë 

•   Këmbimi më i lehtë i inforamatave 
midis institucioneve dhe 
përshpejtimi i të gjitha procedurave 
(kursimi i kohës dhe mjeteve) 

•   Më pak ankesa për procedurën 
•   Siguria juridike për qytetarët dhe për 

kompnitë nga vendi por edhe për 
investitorët potencialë nga jashtë 

•   Tërheqja më e madhe për investimet 
e huaja 

•   Ekonomia e përmirësuar 

Shpenzimet:

•   Shpenzimet për pësthtatjen e 
akteve të kompanive sipas 
LPPA-në e ri 

•   Shpenzimet për trajnimin e 
punonjësve

•   Shpenzim për furnizimin e TI 
pajisjes ose softuerit 

•   Shpenzim për digjitalizimin e të 
gjithë arkivave dhe evidencave të 
shërbimeve

•   Shpenzim për futjen në përdorim 
dhe mirëbajtjen  e  sistemit për 
administrim me dokumentet

•   Shpenzim për mirëbajtjen e TI 
pajisjes së re

•   Amortizimi i pajisjes së re 

(Nëse ka keqpërdorim i së drejtës 
për kundërshtim)

•   Numri i rritur i punonjësve në 
institucione

•   Rritja e shpenzimeve të varura si 
rezultat i numrit të rritur të 
punonjësve

Përfitimet

•   Numri i ulur i ankesave për 
udhëheqjen e procedurës dhe me 
këtë vëllim i zvogëluar i punës

•   Zvogëlimi i numrit të punonjësve 
si rezultat i vëllimit të zvogëluar të 
punës për shkak të zvogëlimit të 
ankesave dhe për shak të 
procedurës elektronike 

•   Hulumtimi/ anketa te institucionet 
për shpenzimet e akteve të cilat u 
nevojiten për t’u përshtatur sipas 
LPPA-së së ri

•   Hulumtimi/ anketa te institucionet 
për shpenzimet për punonjës të 
rinj/më pak si rezultat i LPPA-sa të 
ri

•   Hulumtimi/ anketa te institucionet  
për më pak/më shumë shpenzime 
të varura si rezultat i LPPA-sa të ri 

•   Hulumtimi/ anketa te institucionet 
për shpenzimet për trajnimet e 
punonjësve të cilat u nevojiten për 
t’u përshtatur sipas LPPA-së së ri 

•   Hulumtimi/ anketa te institucionet  
për numrin e ankesave sipar 
LPPA-së të ri dhe të vjetër 

•   Oferta e kompanive të softuerit 
për çmimin e TI sistemit dhe 
pajisjes dhe mirëbajtja e tyre

•   Oferta e kompanive për çmimin e 
futjes në përdorim dhe 
mirëmbajtje të sistemit për 
administrim me dokumentet 

•   Oferta e kompanive për çmimin e 
digjilitazimit të të gjithë arkivave 
dhe evidencave të shërbimeve 

Anët e tjera Përfitimet:

•   Shitja e TI pajisjes dhe softuerit 
•   Të ardhurat nga mirëmbajtja e TI 

pajisjes dhe softuerit 

•   Oferta e kompanive të softuerit 
për çmimin e TI sistemit dhe 
pajisjes dhe mirëbajtja e tyre

Bartësi Përshkrimi i ndikimit Burimi dhe matja Informatat e nevojshme për
kuantifikimin (monetarizimin)
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Alternativa 3 (Alternativa me zbatim gradual ku ligji tërësisht hyn në fuqi pas 7 vjetësh)

Bartësi Përshkrimi i ndikimit Burimi dhe matjaInformatat e nevojshme për
kuantifikimin (monetarizimin)

Qytetarët Përfitimet:

•   Shpenzime të ulura për shkak të 
thjeshtimit të procedurave dhe 
futjen në përdorim të komunikimit 
elektronik 

•   Komunikimi i leshtësuar me organet 
publike me futjen në përdorim të 
e-komunikimit 

•   Organet i sigurojnë të dhënat dhe 
dokumentet në mënyrë të ndërsjellë 
pas detyrës zyrtare 

•   Procedura udhhiqet vetëm para një 
organi 

•   Mbrojtja më e madhe juridike 
•   Profesionalizimi i procedurës dhe 

ulja e ndikimeve politike/partiake 
mbi rezultat

•   Sa shkurtohet/prolongohet koha e 
nevojshme për inicimin dhe 
udhëheqjen e procedurës (sa 
kohë do të harxhojë pala në orë, 
minuta për ta ngritur procedurën) 
sipas alternativës 2 dhe sa do të 
dallohet ajo nga alternativa 1. 

•   Numri i procedurave për një vit në 
të gjitha institucionet dhe sa është 
rritja/zvogëlimi i numrit. 

•   Çmimi i kostos i dokumenteve 
publike (taksat dhe pagesat tjera) 
sipas alternativës 2.

•   Numri i procedurave të 
udhëhequra me komunikim 
elektronik dhe sa është 
rritur/zvogëluar numri

•   Monetarizimi (shprehje e vlerës në 
të holla) i vlerës për një orë që 
qytetarët/kompanitë e harxhojnë 
për ta ngritur procedurën.

•   Zvogëlimi i numrit të adminis-
tratës si rezultat i ligjit (nëse ka) 

•   Zvogëlimi i shpenzimeve të varura 
për një vend pune (nëse ka) 

•   Vëzhgimi, përvoja me persona 
fizikë dhe juridikë të cilët kanë 
përvojë në procedura.

•   Të dhënat nga intitucionet 
shtetërore të cilat udhëheqin 
procedura të këtij lloji për 
vlerësimin e  kohëzgjatjes dhe 
numrit të procedurave për një vit. 

•   Trendi i rritjes ose uljes d.m.th. 
vlerësimi i numrit të procedurave 
për 7 vjet. 

•   Analiza dhe përllogaritja e kohës 
mesatare të cilën e harxhon 
qytetari/kompanitë për ngritjen e 
procedurës. Brenda kësaj kohe 
hyjnë të gjitha aktivitetet të cilat 
duhet t’i ndërmarrë qytetari për ta 
përfunduar procedurën 

•    Kontrolli i tarifave nga ligji 
dhe/ose i rregullores 

•   Përllogaritja e vlerës së kohës së 
harxhuar e cila do të harxhohet si 
çmimi i kostos i fuqisë punëtore 
për një minutë bazuar mbi pagën 
mesatare në Republikën e 
Maqedonisë.

Kompanitë Përfitimet: 

•   Nëse kompanitë, sipas LPPA-së së 
ri, janë ofrues të shërbimeve (për 
shembull: barnatoret, ordinancat të 
cilat ofrojnë mbrojtje primare 
shëndetësore, spitalet, kopshtet e 
fëmijëve, shkollat e mesme, 
shoqatat tregtare me autorizime 
publike etj.), janë të obliguara në 
mënyrë përkatëse t’i përshtatin aktet 
e tyre të brendshme (statutet, 
rregulloret...) sipas obligimeve të 
cilat dalin nga LPPA i ri. 

•   Trajnimet e punonjësve për zbatimin 
e  LPPA-së (nëse janë ofrues të 
shërbimeve) 

•   Përshtatja në vëllimin e ri të punës 
(nëse janë ofrues të shërbimeve)

•    Shpenzimet për pësthtatjen e 
akteve të kompanive sipas 
LPPA-në e ri

•   Shpenzimet për trajnimin e 
punonjësve

•   Numri i rritur i punonjësve si 
rezultat i ofrimit të shërbimeve

•   Rritja e shpenzimeve të varura si 
rezultat i numrit të rritur të 
punonjësve.

•   Hulumtimi/ anketa te kompanitë 
të cilat janë ofrues të shërbimeve 
për shpenzimet e akteve të cilat u 
nevojiten për t’u përshtatur sipas 
LPPA-së së ri

•   Hulumtimi/ anketa te kompanitë 
të cilat janë ofrues të shërbimeve 
për shpenzimet për punonjës të 
rinj të cilat u nevojiten për t’u 
përshtatur sipas LPPA-së së ri

•   Hulumtimi/ anketa te kompanitë 
të cilat janë ofrues të shërbimeve 
për shpenzimet e varura të cilat u 
nevojiten për t’u përshtatur sipas 
LPPA-së së ri

•   Hulumtimi/ anketa te kompanitë 
të cilat janë ofrues të shërbimeve 
për shpenzimet për trajnimet e 
punonjësve të cilat u nevojiten për 
t’u përshtatur sipas LPPA-së së ri
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Shteti - 
Institucionet

Shpenzimet:
•   Ndryshimi i akteve të brendshme të 

institucioneve 
•   Krijimi i njësive të reja organizative 

dhe i përmbaruesve të cilët do të 
procedojnë dhe vendosin në 
procedurat administrative

•   Rritja e vëllimit të punës për shkak 
të së drejtës për kundërshtim dhe 
keqpërdorimit të tij eventual

•   Trajnimet për punonjësit 
•   Përshtatja e dispozitave materiale 

me LPPA-në e ri (më shumë se 125 
dispozita) 

•   Pajisja TIK për ato institucione të 
cilat nuk kanë dhe mbindërtimi i saj

•   Digjitalizimi i të gjithë arkivave dhe 
evidencave të shërbimeve

•   Futja në përdorim dhe mirëmbatja e 
sistemit për administrim me 
dokumentet

Përfitimet:
•   Sistemi gjithëprfshirës më pak i 

përshkueshëm dhe uniform i 
mbrojtjes administrativo-juridike në 
shkallën e parë dhe të dytë në një 
procedurë administrative

•   Zgjidhjet më të thjeshta  
•   Zbatimi më i lehtë i LPPA-së për 

shkak se është më uniform dhe i 
thjeshtë 

•   Këmbimi më i lehtë i inforamatave 
midis institucioneve dhe 
përshpejtimi i të gjitha procedurave 
(kursimi i kohës dhe mjeteve) 

•   Më pak ankesa për procedurën 
•   Siguria juridike për qytetarët dhe për 

kompnitë nga vendi por edhe për 
investitorët potencialë nga jashtë 

•   Tërheqja më e madhe për investimet 
e huaja 

•   Ekonomia e përmirësuar

Shpenzimet:

•   Shpenzimet për pështatjen e 
akteve të institucioneve sipas 
LPPA-në e ri 

•   Shpenzimet për trajnimin e 
punonjësve 

•   Shpenzim për furnizimin e TI 
pajisjes ose softuerit 

•   Shpenzim për digjitalizimin e të 
gjithë arkivave dhe evidencave të 
shërbimeve

•   Shpenzim për futjen në përdorim 
dhe mirëbajtjen  e  sistemit për 
administrim me dokumentet

•   Shpenzim për mirëbajtjen e TI 
pajisjes së re

•   Amortizimi i pajisjes së re

(Nëse ka keqpërdorim i së drejtës për 
kundërshtim)
•   Numri i rritur i punonjësve në 

institucione
•   Rritja e shpenzimeve të varura si 

rezultat i numrit të rritur të 
punonjësve

Përfitimet:
•   Numri i zvogëluar i ankesave për 

udhëheqjen e procedurës dhe me 
këtë vëllim i zvogëluar i punës

•   Zvogëlimi i numrit të punonjësve 
si rezultat i vëllimit të zvogëluar të 
punës për shkak të zvogëlimit të 
ankesave dhe për shak të 
procedurës elektronike 

•   Hulumtimi/ anketa te institucionet 
për shpenzimet e akteve të cilat u 
nevojiten për t’u përshtatur sipas 
LPPA-së së ri

•   Hulumtimi/ anketa te institucionet 
për shpenzimet për punonjës të 
rinj/më pak si rezultat i LPPA-sa të 
ri

•   Hulumtimi/ anketa te institucionet  
për më pak/më shumë shpenzime 
të varura si rezultat i LPPA-sa të ri 

•   Hulumtimi/ anketa te institucionet 
për shpenzimet për trajnimet e 
punonjësve të cilat u nevojiten për 
t’u përshtatur sipas LPPA-së së ri 

•   Hulumtimi/ anketa te institucionet  
për numrin e ankesave sipar 
LPPA-së të ri dhe të vjetër 

•   Oferta e kompanive të softuerit 
për çmimin e TI sistemit dhe 
pajisjes dhe mirëbajtja e tyre

•   Oferta e kompanive për çmimin e 
futjes në përdorim dhe 
mirëmbajtja e sistemit për 
administrim me dokumentet 

•   Oferta e kompanive për çmimin e 
digjilitazimit të të gjithë arkivave 
dhe evidencave të shërbimeve 

Anët e tjera Përfitimet:

•   Shitja e TI pajisjes dhe softuerit 
•   Të ardhurat nga mirëmbajtja e TI 

pajisjes dhe softuerit 

•   Oferta e kompanive të softuerit 
për çmimin e TI sistemit dhe 
pajisjes dhe mirëbajtja e tyre

Bartësi Përshkrimi i ndikimit Burimi dhe matjaInformatat e nevojshme për
kuantifikimin (monetarizimin)
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Modeli i prezantuar i analizës së shpenzimeve dhe 

përfitimeve nga futja në përdorim të LPPA-së ri merr 

parasysh disa aspekte:

• Shpenzim si kohë në këtë model konsiderohet 

çdo ekspozim i palës ose instituciont të kryejë 

veprime, t’i ekspozohet barrës financiare, të 

angazhojë persona (punjonës, përfaqësues 

etj.) dhe të ndajë nga koha e vet për ta ngritur 

dhe për ta udhëhequr procedurën si dhe  t’i 

plotësojë kushtet nga procedura me qëllim të 

përmbushjes së kushteve ligjore për realizimin 

e së drejtës respektivisht përmbushjes së 

obligimit. Kuantifikimi kryhet nëse koha e 

nevojshme shumëzohet me çmimin e një ore të 

punës me pagë mujore mesatare në Republikën 

e Maqedonisë. 

• Kohëzgjatja d.m.th. cikli jetësor i analizës së 

shpenzimeve dhe përfitimeve, në qoftë se 

alternativa e tretë nuk do të ishte ‘’Alternativë me 

zbatim gradual ku ligji tërësisht hyn në fuqi pas 

7 vjetësh’’, do të caktohej në 5 vjet. Megjithatë, 

duke pasur parasysh zbatimin e shtyrë te disa 

institucione edhe pas vitit të shtatë kur do të 

priteshin që përfitimet të kishin efekt të plotë, si 

dhe regulativën ligjore për vitet e amortizimit të 

sistemeve kompjuterike prej 5 vjetësh, atëherë 

analizën e shpenzimeve dhe përfitimeve duhet 

bërë në 12 vjet respektivisht 7 vjet për efekt të 

plotë të përfitimeve plus 5 vjet për amortizimin e 

sistemeve. 

• ● Shkalla e diskonit për përllogaritjen e 

vlerës së tanishme neto për këtë projekt do të 

përllogaritej sipas ankandit të fundit të BPRM-

së (20.11.2018.) të letrave shtetërore me vlerë, 

shkalla e obliguesit me afat prej 15 vjetësh të 

maturimit është 2.9%. Në mënyrë shtesë sipas 

analizës së Universitetit të Nju Jorkut, Stern 

Biznes Shkolla, Rreziku Premium i vendit është 

5.50%. Prej aty, shkalla e diskontit do të duhej të 

shfrytëzohej me 5.50 + 2.50 = 8.30%

Analiza e shpenzimeve dhe përfitimeve në pjesën më 

të madhe bazohet mbi supozime dhe parashikime. 

Prandaj hartimi i saj duhet të jetë një proces 

transparent i cili do të përfshijë shumë palë të 

interesuara, veçanërisht nga aspekti i kuantifikimit 

të ndikimeve respektivisht i monetarizimit të tyre. Në 

mënyrë shtesë, sepse bëhet fjalë për analizë e cila në 

pjesë të madhe bazohet mbi supozime, do të ishte e  

dobishme që duke i bërë të njëjtat të përdoret analiza 

e ndjeshmërisë dhe skenar alternativ për supozimet. 
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11.	PЁRFUNDIMI	_

Ky VNR në hije përpiqet të krijojë lidhje midis 

aktorëve të shoqërisë civile dhe institucioneve 

shtetërore, si dhe të nxitë kulturë të ndryshimeve dhe 

mësim të vazhdueshëm drejt avancimit të procesit të 

VNR-së. Prej aty, mbi bazën e vlerësimit të efekteve 

nga masat dhe aksionet e ndërmarra, në kontekstin 

më të gjerë të administrimit të mirë, dhe mbi bazën 

e parimeve paraprakisht të vendosura në raport 

të realizimit të VNR-së konkret për LPPA (2015), 

mund të përfundojmë se ekziston mospërputhje e 

dukshme midis teorisë dhe praktikës. 

VNR për LPPA (2015) është bërë vonë në procesin 

rregullator, respektivisht pasi që vendimet tanimë 

kanë qenë të sjella. Procesi i VNR-së, në këtë rast, 

(si dhe në shumicën e rasteve) në mënyrë evidente 

është i perceptuar në një nivel të përmbushjes 

formale të procedurave të shkruara, ndërsa mungon 

prova kryesore për pranimin ose refuzimin e 

politikave konkrete. Alternativat dhe ndikimet nuk 

janë mirë të themeluara, indikatorët ekonomikë janë 

tërësishtë të lëna pas dore, prej aty, pa baza (pa 

prova të siguruara publike) është dhënë legjitimitet 

hapit paraprakisht të planifikuar, në vend të vlerësimit 

real të regulativës së propozuar, dhe më vonë të 

miratuar (LPPA, 2015).

Prej aty, sado që zgjidhjet e ofruara janë të mira 

në LPPA (2015) ato nuk e ndjekin metodologjinë 

për VNR, nuk ekziston transparencë në krijimin e 

tyre, dhe prej aty janë në kundërshtim me parimet 

e administrimit të mirë. Nëse merret parasysh 

ana procedurale e krijimit të ligjeve – janë në 

kundërshtim edhe me parimet e ligjshmërisë, 

sigurisë juridike dhe sundimit të së drejtës. 

Pa dallim të arsyeshmërisë ose paarsyeshmërisë 

së zgjidhjeve të miratuara në LPPA (2015), dhe pa 

paragjykime për efikasitetin e tyre, për shkak se 

në procesin e haritmti të LPPA-së (2015) nuk kanë 

qenë të ndjekura parimet e administrimit të mirë, 

të pasqyruara në procedurën për VNR, mbetet 

mëdyshje nëse ky ligj mund t’u përgjigjet qëllimeve 

të vendosura në drejtim të afrimit të administratës 

drejt qytetarëve dhe orietnimit të saj të shërbimit 

– i domosdoshëm për funksionimin e shtetit 

demokratik bashkëkohor. 

Prej aty, si përfundim i përgjithshëm, është e 

nevojshme lëvizje nga vendi e VNR-së – nga 

procesi formal drejt atij thelbësor në krijimin 

e ljigjeve. Ka nevojë për vetëdije të rritur për 

proceset për VNR-në dhe përfitimet nga zbatimi 

i tyre. Ka nevojë për përmirësimin e kulturës së 

sjelljes në lidhje me zbatimin e VNR-së, si rritja e 

bashkëpunimit midis rregulatorëve, politikanëve, 

grupeve të interest dhe publikut të përgjithshëm.23 

22 Ова е во насока на генералните предизвици во 
имплементацијата на ПВР во Република Македонија, 
види Шикова, Н. (2017), Модел за анализа на 
ефективноста на проценката на влијанието на 
регулативата.
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Tabela	1:   Paraqitja skekmatike e procesit për VNR

ANEKSI	1_

Analiza e gjendjeve,
Përkufizimi i problemeve,

Analiza e ndikimeve

Известување за почеток
на процесот за

засегнати страни
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ki
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tr
at
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Re
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im
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N
R-

së
Ve

nd
im

m
ar

rja

Nisma për PVPQ –
instrumentet rregullatore

Programi vjetor për
punën e Qeverisë

Plani vjetor për realizimin
e VNR-së

Analiza e gjendjeve
Përkufizimi i problemeve

Identifikimi i zgjidhjeve
të mundshme

Analiza e ndikimit për
çdo alternativë

Përkufizimi i zgjidhjes
optimale

Përgatitja e Projekt
-raportit për VNR

Publikimi në ENER
Konsultime me palët

e interesuara

Dorëzimi i Projekt-raportit për
VNR deri te MSHIA

Marrja e mendimit nga MSHIA

Përgatitja e Propozim-raportit
për VNR,

Nënshkrimi i Propozim-raportit
nga ministri i resorit

Dorëzimi i Propozim-ligjit dhe
Propozim-raportit për

VNR deri te SP

Verifikimi i Propozim-ligjit
nga ana e Qeverisë

Realizimi, ndjekja, evaluimi i ligjit pas miratimit në pajtim me planin

Publikimi i Propozim-ligjit
dhe Raportit për VNR në ENER

Përgatitja e projekt-ligjit
Planifikimi i realizimit,

ndjekja, evaluimi

Konsultime me palët
e interesuara

Tërheqja e iniciativës
nëse nuk janë të

nevojshme masat
rregullatore

Konsultime me palët
e interesuara

Publikimi në ENER

Nuk ka nevojë për intervenim
Masat jo rregullatore për

realizim konsekuent



Informacion	mbi	IDSCS_

Informacion	mbi	CEA_

Qendra për Analiza Ekonomike (CEA) është një 

qendër kërkimore e përbërë nga ekonomistë 

që ndajnë vizionin e përbashkët për Republikën 

e Maqedonisë si një ekonomi në zhvillim e re 

evropiane e integruar me tregjet rajonale dhe 

botërore. Misioni kryesor i CEA është të hulumtojë 

vazhdimisht zhvillimet ekonomike dhe politikat 

publike në Republikën e Maqedonisë dhe të ofrojë 

rekomandime, propozime dhe masa për institucionet 

qeveritare dhe joqeveritare.

IDSCS është një organizatë hulumtuese civile

zhvillimi i qeverisjes së mirë, sundimi i ligjit

dhe integrimin evropian të Maqedonisë. IDSCS ka

misioni për të mbështetur përfshirjen e qytetarëve 

procesin e vendimmarrjes dhe forcimin e kulturë 

politike pjesëmarrëse. Duke forcuar liberal

vlerat, IDSCS kontribuon në bashkëjetesën e larmi.

Instituti për Demokraci Societas Civilis (IDSCS) në 

bashkëpunim me Qendrën për Analizë Ekonomike 

(CEA) duke filluar nga Janari 2017 - Dhjetor 2019, 

analizoni se si zbatohet procesi i Vlerësimit të 

Ndikimit Rregullator (RIA) në krijimin e ligjeve dhe 

cili është mundësia për OSHC-të të përfshihen në 

hartimin e politikave publike në vend përmes projektit 

“Vlerësimi i Ndikimit Rregullator në Hije: Nxitja e 

hartimit të politikave të bazuara në prova”.

Projekti Shadow RIA kontribuon në promovimin 

e qeverisjes së mirë përmes rrjetit dhe ngritjes së 

kapaciteteve të OShC-ve për të monitoruar dhe 

analizuar zbatimin e RIA. Qëllimi i projektit është të 

rrisë mundësinë e përfshirjes aktive të OShC-ve në 

procesin e RIA dhe në reformat e politikave publike 

përmes rrjetëzimit, konsultimeve përfshirëse dhe 

trajnimeve.

Informatat kontaktuese për CEA
-
Adresё:	Blvd	Jane	Sandanski	63/3,	Shkup

Tel/fax:	+389	(0)2	24	44	766	

E-Mail:	info@cea.org.mk

Informatat kontaktuese për IDSCS
-
Adresё:	Str.	Miroslav	Krlezha	No.

52/1	/2,	1000	Shkup	

Telefoni	/	Fax:	+389	2	3094760	

E-Mail:	contact@idscs.org.mk

Informacion	mbi	projektin_

Link_

Ky publikim është në dispozicion në:
-
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/vnr-

ne-hije-raport-per-vleresimin-e-ndikimit-

mbi-ligjin-per-proceduren-e-pergjithshme-

administrative-2015/



Informacion rreth 
autorëve	_
Dr.	Natalia	Shikova, Profesor i Asociuar në 

Fakultetin Juridik në Universitetin Ndërkombëtar 

Ballkanik në Shkup. Interesi i saj shkencor është 

ligji publik dhe brenda kësaj fushe vlerësimi 

rregullues i ndikimit dhe reformat e administratës 

publike. Përveç përvojës së saj akademike, Dr. 

Shikova ka mbi 15 vjet përvojë si praktikuese dhe 

eksperte në reformimin e fushave përkatëse dhe 

ndërtimin e aftësive administrative për integrimin 

në BE. Ajo është autori i një libri dhe autori 

dhe bashkëautor i artikujve, monografive dhe 

politikave që adresojnë temat e lartpërmendura.

Dr	Dragan	Gocevski është Profesor në fushën 

e së Drejtës Administrative dhe Administratës 

Publike në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin 

“Ss. Qirili dhe Metodi ”në Shkup për 15 vjet. Ai 

ka marrë pjesë në 22 projekte mbështetëse të 

sektorit publik kombëtar dhe ndërkombëtar, ato 

më të spikatur në lidhje me reformën e sektorit 

publik, qeverisjen dhe modelin institucional. Deri 

më tani, ai ka botuar më shumë se 40 punime 

shkencore dhe profesionale dhe dhjetëra botime 

monografike mbi performancën e sektorit publik, 

modelin institucional, shërbimin publik dhe 

reformën e administratës publike.

Riste	Jurukovski ka një diplomë master në 

Administrim të Biznesit dhe specializim në fushën 

e Ekonomisë Politike dhe Biznesit Evropian. Autori 

ka përvojë shumë vjeçare në biznes dhe sektorin

publik, si dhe punon me organizata dhe shoqata të 

shoqërisë civile. Si konsulent dhe analist, ai ka

përgatitur studime të shumta mbi vlerësimin e 

ndikimit rregullator dhe vlerësimin e ndikimit të

politikave publike, si dhe trajnime dhe punëtori mbi 

zbatimin e tyre.
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