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1. PËRSHKRIMI I GJENDJES NË FUSHËN PËRKATËSE DHE   
 PËRCAKTIMI I PROBLEMIT 

 1.1. PËRSHKRIMI I GJENDJES

 Republika e Maqedonisë së Veriut (RMV) sipas raportit të 
Transparensy International për vitin 2019 renditet në vendin e 106-të 
në indeksin për perceptimin e korrupsionit. Në listë RMV-ja vitin 
e fundit shënon rënie për 13 vende. Nga 100 pikë të mundshme 
gjithsej, ku 0 pikë nënkupton shkallën më të lartë të korrupsionit, 
kurse 100 shkallën më të ulët, RMV-j ka vetëm 35 pikë që do të thotë 
nivel shumë i lartë i perceptimit të korrupsionit. Një nga mënyrat për 
zvogëlimin e korrupsionit, që vendet europiane dhe më gjerë, duke 
filluar në mënyrë intensive nga viti 1999 e implementojnë është 
rregullimi i lobimit. 

 Në RMV lobimi është rregulluar me fillimin e implementimit të Ligjit 
për Lobim nga shtatori i vitit 2008. Por ligji në praktikë nuk i arrin 
qëllimet e parashikuara, duke pasur parasysh që:

 • në regjistrin që mbahet në Kuvendin e Republikës së   
 Maqedonisë së Veriut është regjistruar vetëm një lobist;

 • ekziston një lobim i gjerë jashtë kornizës ligjore, me interesa  
 të fshehura dhe jo legjitime;

 • vetëdija publike dhe njohja e lobimit janë në nivel të   
 pakënaqshëm.

 Lobimi është përfaqësim i specializuar profesional i interesave me 
ndihmën e metodave dhe mjeteve të ndryshme, por përjashton 
shkëmbimin e korruptuar të shërbimeve. Për nga natyra e vet është 
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shumë më i ndryshëm nga përfaqësimi i përgjithshëm joprofesional 
nga përfaqësuesit e zgjedhur. Si përfaqësues i një interesi të caktuar, 
lobisti siguron informacione dhe ekspertizë teknike e cila mund të jetë e 
dobishme ose ndonjëherë edhe vendimtare për përcaktimin e legjislacionit 
dhe rregullativës. 

 Ekzistojnë tre dallime të mëdha ndërmjet lobimit dhe korrupsionit. E para 
korrupsioni konsiderohet si jolegal dhe shpesh, në varësi të kontekstit dhe 
funksionit edhe jo legjitim. Nga ana tjetër, lobimi është legal dhe legjitim, 
edhe pse në raste të veçanta konsiderohet si i padëshirueshëm. E dyta, 
praktikat e korrupsionit janë në dobi të një personi ose të një grupi të vogël 
njerëzish, përderisa lobimi bëhet në emër dhe në favor të një grupi më të 
madh njerëzish të cilët kanë interesa të përgjithshme të përbashkëta.

 Përfundimisht, përderisa lobimi është kryer nëpërmjet sigurimit dhe 
transmetimit të informacioneve pranë kreatorëve të politikave, korrupsioni 
bazohet në ryshfet ose shërbime.

 Arsyet për rregullimin e lobimit janë të shumta. E para dhe më e dukshmja 
është se, nëse lobimi nuk është rregulluar, ai shumë lehtë mund të 
shndërrohet në korrupsion. 

 
 Kjo është arsyeja primare për rregullimin e lobimit e theksuar edhe nga 

ana e Transparensy International, e cila në raportet e fundit thekson se në 
vendet europiane ku rregullativa për lobim nuk është përcaktuar mirë, ka 
prani të madhe të konfliktit të interesave „grupe të caktuara kanë qasje të 
privilegjuar te vendimmarrësit” dhe „ndikimi mbetet i fshehur dhe jo formal” 
(Mulcahy, 2015: 6). Transparensy International në thelb beson se, nëse 
u lihet në dorë lobuesve dhe kreatorëve, ata do të krijojnë marrëdhënie 
të ngushta të cilat do të çojnë në aktivitete joadekuate dhe korrupsioni. 



4



Argumenti i dytë për rregullimin e lobimit është se është shumë i 
rëndësishëm për mbështetjen e besimit të publikut te qeveria (Thomas, 
1998: 503). Në një kohë kur besimi në qeveri zvogëlohet në mënyrë 
konstante, duhet të ndërmerren hapa për të bindur qytetarët se Qeveria 
është transparente dhe e përgjegjshme. Një nga këto hapa është që të 
rregullohet në atë mënyrë që qytetarët do të dinë se kush dëshiron të 
ndikojë mbi vendimet e Qeverisë, cilat janë interesat e lobistëve dhe cila 
është përgjigja ndaj lobimit nga ana e Qeverisë.  (OECD, 2009: 127). Ky 
argument dhe motiv për rregullimin e lobimit nxiti krijimin e regjistrit për 
lobistët dhe hapjen e aktiviteteve të tyre për publikun e gjerë. 

 
 Argumenti i tretë për rregullimin e lobimit, veçanërisht rregullativës e 

cila ka të bëjë me shpalljen e të dhënave të lobistëve, është krijimi i 
kushteve të njëjta për të gjithë. Shpallja publike u mundëson qytetarëve 
dhe organizatave të tyre të kenë dijeni se çfarë bëjnë lobistët dhe 
si përgjigjen kreatorët e politikave në lidhje me këtë, gjë me të cilën 
u jepen informacione që mund të përdoren për angazhimin e tyre 
politik. Gjithashtu është shumë e rëndësishme të theksohet se sipas 
hulumtimeve të bëra qytetarët konsiderojnë se rregullimi i lobimit 
është i rëndësishëm, veçanërisht në pjesën e rregullativës, gjë që i 
bën aktivitetet e lobistëve transparente (Caldas and Pereira, 2007: 73; 
McGrath, 2008).

5



 1.2 SHKAQET PËR PROBLEMET TË CILAT JANË LËNDË E  
  SHQYRTIMIT 

 Së pari, meqenëse lobimi është rregulluar me ligjin e vitit 2008, janë 
identifikuar dobësi në të, të cilat dalin nga gjendja e sqaruar më lart. 

 Shumë shpesh organizatat dhe personat fizikë nuk e ndiejnë të nevojshme 
të regjistrohen si lobistë sepse me regjistrimin ata nuk marrin ndonjë 
privilegj për të kryer veprimtarinë e lobimit. Ata mund ta shfrytëzojnë këtë 
privilegj edhe pa regjistrim, gjë që tregon për mbikëqyrje të pamjaftueshme 
mbi implementimin e ligjit.

 
 Më tej është i nevojshëm përcaktimi i saktë i termit lobist, si dhe personave 

që mund të jenë lobistë. Përcaktimi i saktë do të sjellë seleksionimin e 
personave fizikë dhe juridikë që munden dhe duan të merren me këtë 
veprimtari si dhe përcaktimin e sferës së veprimit të personave fizikë dhe 
juridikë (me ose pa kompensim) të cilët do të kryejnë aktivitetin e lobimit;

 Për sa u përket aktiviteteve është e nevojshme të bëhet një dallim i 
qartë ndërmjet aktiviteteve që konsiderohen si lobim dhe atyre që nuk 
konsiderohen si të tilla;

 Procedura e regjistrimit të lobistëve duhet të bëhet më e thjeshtë për të rritur 
numrin e lobistëve, që do të regjistrohen në regjistrin e lobistëve, si dhe cilët 
prej tyre do të fshihen nga i njëjti. 

 Në fund është e nevojshme të bëhet edhe rregullimi plotësues i procedurës 
me të cilën do të mundësohet mbikëqyrja efektive mbi punën e lobistëve.

.
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2. QËLLIME TË PROPOZIM-RREGULLATIVËS

Në përgjithësi, lobimi dhe shumë forma të ndryshme korrupsioni kanë të njëjtin qëllim, 
i cili është ndikimi mbi vendimet e qeverisë. Megjithatë lobimi i rregulluar preferohet 
para korrupsionit, sepse korrupsioni, siç tregojnë studimet, pengon zhvillimin 
ekonomik dhe social. 
Nëse lobimi është i rregulluar ai do të ketë mundësi të ndiqet dhe në ndonjë farë 
mënyre të kontrollohet sfera e veprimit dhe intensiteti i tij. Zhvillimi dhe nxitja e lobimit 
të qëllimshëm dhe profesional nëpërmjet rregullimit të tij përbën faktor i cili zvogëlon 
korrupsionin, sepse kufizon veprimin e tij.  
Në këtë kontekst, gjithsesi rregullimi i lobimit është një nga aktivitetet që duhet 
të ndërmarrin institucionet e antikorrupsionit, veçanërisht në vendet ku niveli i 
korrupsionit është i lartë, sepse lobimi mund të zvogëlojë korrupsionin që është edhe 
qëllimi primar i këtij ligji. Ky trend i zëvendësimit të korrupsionit me lobimin është 
paraqitur në studimet e mëposhtme (Campos and Giovanni, 2007; Harstad and 
Svensson, 2011), dhe lobimi është shumë më efektiv se korrupsioni në lidhje me 
ndikimin mbi politikat (Campos and Giovanni, 2007; 2008). Në fakt aktivitetet të cilat 
duhet të rregullojnë dhe nxisin lobimin, mund të jenë të dobishme në luftën kundër 
korrupsionit.

Si qëllime sekondare të këtij ligji janë rritja e prodhimit bruto vendas, rritja e vlerës 
së investimeve të huaja direkte, zhvillimi i përshpejtuar ekonomik dhe social, rritja e 
cilësisë së jetesës dhe përmirësimi në të gjitha fushat, në të cilat ndikon shkalla e lartë 
e  korrupsionit. 

Sipas FMN-së1 shtytës kryesorë të rritjes ekonomike dhe gjithëpërfshirëse përfshijnë 
stabilitetin makro – financiar, investimet private dhe publike, akumulimin e kapitalit 
njerëzor dhe produktivitetin e përgjithshëm të faktorëve të prodhimit. Prandaj kanalet 
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kryesore nëpërmjet të cilave korrupsioni ndikon mbi funksionet themelore shtetërore 
janë ekzekutimi i politikës buxhetore dhe ofrimi i shërbimeve publike, rregullimi i tregut, 
mbikëqyrja mbi sektorin financiar, rregulli publik dhe ekzekutimi. Edhe pse nuk ekziston 
model i saktë për atë se përse ofrimi i këtyre funksioneve ndryshon nga vendi në 
vend, megjithatë sa më shumë të jetë i përfshirë korrupsioni në këto funksione, aq më 
shumë shkel politikat dhe implementimin e tyre. Në varësi të intensitetit, korrupsioni 
mund të ndikojë në ndonjë ose në të gjithë këto shtytës. Shkala e ulët e zhvillimit 
gjithëpërfshirës gjithashtu mund të sjellë rritjen e pranisë së korrupsionit, duke krijuar 
një lidhje kthyese e cila mund të jetë afatgjatë.
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3. ZGJIDHJE TË MUNDSHME (OPSIONE)

Më poshtë janë paraqitur të gjitha zgjidhjet themelore të rregullimit të lobimit që mund 
të ndërmerren. Më tej, meqenëse edhe zgjidhja ligjore parashikon një gjë të tillë, është 
bërë llogaritja e të gjitha mundësive së bashku sepse si skenar më gjithëpërfshirës, nëse 
profitabiliteti është pozitiv me të gjitha opsionet, atëherë edhe çdo opsion në veçanti do të 
jetë profitabil. 

Opsioni zero ose opsioni “mos bëj asgjë” në këtë rast parashikon ekzistencën e 
legjislacionit të tanishëm dhe vazhdimin e gjendjes së lobimit jotransparent, përkatësisht 
korrupsionit. Opsioni zero, në këtë rast është vështirë të përcaktohet kuantifikimi sepse në 
një mjedis me lobim jotransparent është e mundur të kuantifikohen vetëm shpenzimet 
indirekte që janë të lidhura me sjelljen e rregullativës, e cila është në interes vetëm të një 
grupi të caktuar, dhe jo për interes më të gjerë publik. Prandaj shpenzimet mbeten të 
fshehura, por do të përcaktohen si përqindje me të cilën korrupsioni ndikon mbi prodhimin 
bruto vendas.  

Opsioni I është mundësi për rritjen e transparencës së lobimit me masa të cilat do të 
prekin lobuesit. Këtu shfaqen shpenzime administrative të cilat u imponohen lobuesve 
si obligim dhe aktivitete të cilat duhet t’i ndërmarrin për të përshtatur punën e tyre me 
rregullativën e re. Në këtë opsion bëjnë pjesë shpenzimet e mëposhtme: krijimi dhe 
mbajtja e regjistrit, procedura dhe rregullorja për punën e regjistrit dhe regjistrime, 
kalendari i hapur në të cilin mund të shënohen, shqyrtohen/kërkohen takimet etj.  

Opsioni II përfshin aktivitete për rritjen e transparencës së institucioneve të cilat iu 
nënshtrohen lobimeve. Shpenzimet për rregullativën lidhen me vendosjen e rregullave 
dhe procedurave për regjistrimin e lobistëve në sistem, sistemin për kontrollin e konfliktit 
të interesave, sistemin për mbajtjen e takimeve dhe publikimin e politikanëve/nëpunësve 
të lartë shtetërorë, transferimeve dhe të punësuarve nga sektori privat në administratën 
publike dhe anasjelltas. 

Opsioni III lidhet me opsionet e mëparshme dhe nënkupton vendosjen e mbikëqyrjes 
dhe sanksionimit.
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Në këtë opsion masat dhe shpenzimet janë të lidhura me krijimin e inspektoratit, i cili do 
të realizojë mbikëqyrjen edhe në rastin e shkeljes së rregullave, d.m.th. të procedurave për 
transparencë dhe për sanksione. Mbikëqyrja është pjesë shumë e rëndësishme e sistemit 
të përgjithshëm të rregullimit të lobimit, sepse përforcon nevojën që pjesëmarrësit në lobim 
d.m.th. lobuesit dhe institucionet të cilat janë pjesë e lobimit t’i zbatojnë kërkesat e ligjit, 
përkatësisht të përshtaten me rregullativën. Ky opsion nuk është parashikuar në zgjidhjen e 
tanishme ligjore, as në ligjin e vitit 2008. Megjithatë meqenëse konsiderohet si pjesë shumë e 
rëndësishme e sistemit, llogaritë për këtë opsion janë dhënë më poshtë në analizë. 

Të tria opsionet janë dhënë në veçanti, por ato mund të realizohen së bashku siç është 
rekomanduar më tej në këtë analizë. Edhe pse analiza është bërë në kushtet tona, kombinimi 
i opsioneve, është rekomandim i bazuar në eksperiencën e vendeve të cilat e kanë rregulluar 
lobimin, atje ku është konsideruar se ka nevojë, përkatësisht në vende me kontekst të 
ngjashëm shoqëror dhe politik. Zgjedhja e opsioneve, përpos analizës së këtij konteksti është 
bërë mbi bazën e analizës së shpenzimeve dhe përfitimeve, të specifikave kombëtare dhe të 
dhënave.
 

 3.1. PËRSHKRIM I ZGJIDHJES „MOS BËJ ASGJË“

 Opsioni zero 0 – Lobimi jotransparent

 Meqenëse zgjidhja ligjore ekzistuese nuk implementohet, d.m.th. nuk jep asnjë 
lloj rezultati, vazhdimi i saj, si opsion „mos bëj asgjë“ në fakt përbën gjendje në 
të cilën ekziston lobimi jotransparent. 

 Rreziqet nga vazhdimi i lobimit jotransparent është ndikimi negativ mbi 
cilësinë e politikave publike dhe miratimin e vendimeve nga aspekti i interesit 
potencial të fshehur të grupeve të caktuara, ose dhënia përparësi e disa 
interesave të caktuara për llogari të interesave të shumicës së qytetarëve. 
Gjithashtu në rast vazhdimi të lobimit jotransparent dhe joformal rezultati 
është zvogëlim i besimit të publikut ndaj institucioneve. Në këtë rast 
institucionet publike humbin legjitimitetin e tyre.
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 Rreziqet e tjera që mund të shfaqen janë erozioni i demokracisë, humbja e 
besimit te politikanët, partitë politike, gjë që ndeshet edhe te ne, por mund të 
supozohet se problemi do të jetë shumë më i thellë dhe më i madh sepse:

 • Mbajtja e transparencës së ulët çon drejt zvogëlimit sistematik të  
 cilësisë së legjislacionit për shkak të trysnisë që vjen nga grupet e  
 interesit që rregullativa të bëhet sipas nevojave të tyre. 

 • Si rezultat i kësaj cilësia e ambientit të biznesit do të bjerë ashtu si  
 edhe atraktiviteti për investime dhe tërheqja e investitorëve të huaj. 

 • Cilësia e ulët e procesit të vendimmarrjes (planifikimi strategjik,  
 ndarja e tenderëve, koncesioneve, planet urbanistike) në   
 administratën publike rezulton me nivel të ulët të kontrollit të  
 ndikimit mbi institucionet.

 
 Shpenzimet direkte mund të përcaktohen si vlera arbitrare të pafavorshme 

ndërkombëtare, të ardhura tatimore të zvogëluara, largimi i bizneseve dhe 
investimeve jashtë vendit etj.

 3.2. PËRSHKRIMI I ZGJIDHJEVE TË MUNDSHME (OPSIONE) PËR   
  ZGJIDHJEN E PROBLEMIT

Opsioni I është mundësi për rritjen e transparencës së lobimit nëpërmjet 
masave të cilat do të ndikojnë mbi lobuesit. Ky opsion parashikon rritjen e 
transparencës së lobimit që duhet të pranohet nga personat fizikë dhe juridikë 
lobistë. Përkufizimi për lobistët është se ata janë persona të cilët në mënyrë 
sistematike dhe të organizuar mund të ndikojnë në procesin e legjislacionit 
dhe procesin e vendimmarrjes së funksionarëve dhe nëpunësve publikë.
Personat (fizikë dhe juridikë) të cilët në mënyrë profesionale fokusohen në 
lobim (lobistë profesionalë që përfshijnë konsulentë dhe shoqata lobimi, 
si dhe shoqata juridike konsulente dhe shoqata avokature) si dhe lobistë 
të brendshëm, organizata profesionale, organizata të shoqërisë civile dhe 
joqeveritare. 

11







12

Masat që përfshin ky opsion janë:

1. Përcaktimi i kritereve të nevojshme për realizimin e aktiviteteve të lobimit 
2. Regjistrimi i këtyre personave në regjistrin e lobistëve dhe përcaktimi i 

kritereve se kush mund të merret me lobim 
3. Publikimi i agjendave, aktiviteteve dhe kalendarëve të hapur për takime 

të këtyre organizatave.
4. Depozitimi i raporteve periodike dhe vjetore për aktivitetet e ndërmarra.

Shpenzimet që janë të lidhura me këto masa janë:

• Shpenzime për krijimin e regjistrit të lobistëve në Komisionin e 
Antikorrupsionit ku hyjnë çmimi i blerjes së pajisjeve dhe softuerit, 
shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjeve dhe softuerit, shpenzime 
për personelin që do të drejtojë me softuerin dhe do t’i kryejë të gjitha 
procedurat administrative të lidhura me regjistrin.

• Shpenzimet e personave (fizikë dhe juridikë) të cilët do të merren 
me lobim të regjistrohen në regjistër. Këto shpenzime parashikojnë 
shpenzime për marrjen e dokumentacionit të nevojshëm, plotësimin e 
fletëparaqitjes – aplikimit dhe kohës së shpenzuar për regjistrim

• Shpenzime për përgatitjen dhe depozitimin e raporteve periodike dhe 
vjetore për aktivitetet.

Opsioni II paraqet aktivitete për rritjen e transparencës së institucioneve të cilat i 
nënshtrohen lobimit, përkatësisht janë objektiv i lobimit.

Objektiv i lobimit të nëpunësve publikë dhe funksionarëve janë deputetë, anëtarë 
të qeverisë, sekretarë shtetërorë, por gjithashtu edhe këshilltarë, asistentë të 
funksionarëve dhe parlamentarëve etj. Gjithashtu objektiv i lobimit mund të jenë 
edhe përfaqësues të vetëqeverisjes lokale.

Ky opsion nënkupton:

1. Përgatitjen e procedurave të brendshme dhe sistemit për ndërveprim 
me lobistët 
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2. Përgatitjen e zgjidhjeve softuerike, ditarit publik, ku do të  raportohen 
takimet dhe mbledhjet me lobistët, temat si dhe procedurat për 
miratimin dhe kontrollin e tyre 

3. Përgatitjen e raporteve nga takimet të cilat shpallen publikisht 
 Krijimin e regjistrit të dhuratave.

Shpenzime për këtë opsion janë:

• Shpenzime për krijimin, mbajtjen e regjistrit të takimeve dhe 
mbledhjeve, d.m.th. lobimi, periudha kohore dhe informacione të 
shkëmbyera dhe të dhëna 

• Përditësimi i regjistrit 
• Shpenzime për krijimin e ditarit publik 
• Shpenzime për përpunimin dhe përgatitjen e informacioneve në raporte 
• Shpenzime për krijimin e regjistrit të dhuratave

Оption III  lidhet me opsionet e mëparshme dhe nënkupton vendosjen e 
mbikëqyrjes dhe sanksionimit. Kjo do të thotë mbikëqyrje funksionale dhe 
sanksionim. Mbikëqyrja do të bëhet mbi masat e zbatuara dhe të pranuara të 
ligjit dhe më vonë të akteve nënligjore adekuate, që në plan të parë nënkupton 
krijimin dhe funksionimin e organit për inspektimin mbi ligjin. Një nivel i caktuar 
kontrolli mund të behet madje edhe nëse nuk janë vendosur masa ligjore, por 
megjithatë me zgjerimin e procedurave dhe sistemin të informacioneve në 
dispozicion publik në lidhje me lobimin, kjo gjë bëhet e nevojshme. 

Shpenzimet të cilat lidhen me këtë opsion nënkuptojnë:

• Shpenzime për formimin e inspektoratit i cili kryen mbikëqyrjen mbi 
harmonizimin me masat dhe implementimin nga ana e administratës 
sipas përkufizimit për lobist, lëndës së lobimit, frekuencës dhe 
informacioneve të cilat janë shkëmbyer. 

• Shpenzime për krijimin e bazave dhe të dhënave që të bëhet i mundur  
përcaktimi i  mospërputhjeve dhe shkeljeve 

• Shpenzime për shqiptimin dhe ekzekutimin e sanksioneve.
.



4. VLERËSIMI I NDIKIMIT TË RREGULLATIVËS 

 NDIKIME TË MUNDSHME POZITIVE DHE NEGATIVE TË SECILIT PREJ OPSIONEVE:
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Opsioni Ndikimi pozitiv Ndikimi negativ

Opsioni  1

• Lobimi si veprimtari bëhet më i 
dukshëm dhe përcaktohet kush 
mund të merret me të 

• Veprimtaria bëhet formale, dhe me 
të e tatimueshme gjë me të cilën 
rriten të ardhurat në buxhet 

• Cilësia e politikave publike rritet 
dhe ato kanë  tendencë të jenë 
të orientuara më shumë ndaj 
politikave  

• Veprimtaria lobim bëhet 
profesionale, duke rritur në këtë 
mënyrë edhe standardet 

• Ekziston një lloj mbikëqyrjeje 
publike mbi aktivitetet e lobimit 
nga ana e personave dhe 
organizatave lobiste, nga ana e 
institucioneve të cilat janë objektiv 
i lobimit si dhe nga publiku më i 
gjerë 

• Ndahet në mënyrë të qartë çfarë 
mund të jetë lëndë lobimi dhe 
çfarë jo 

• Me zvogëlimin e korrupsionit, 
ambienti afarist bëhet i njëjtë për 
të gjithë, dhe me këtë edhe më 
atraktiv 

• Përditësimi jo i rregullt i regjistrit, 
dhe me të edhe prezantimi i 
informacioneve të vjetra 

• Angazhim plotësues dhe shpenzim 
në kohë dhe resurse të tjera për 
harmonizimin e rregullativës nga ana 
e lobistëve 

• Prezantimi i të dhënave jo të rregullta 
në ditarin e hapur 

• Mos suksesi për të imponuar obligimin 
për raportimin e drejtë të temave të 
lobimit 

• Mundësi të kufizuara për të mbikëqyrur 
aktivitetet, veçanërisht nëse nuk 
ekziston organ përgjegjës / inspektorat 

• Shkelje e privatësisë së personave 
me publikimin e të dhënave të tyre në 
regjistër 

• Pamundësi për krijimin e procedurave 
në përputhje me dispozitat ligjore 

• Nëse procedurat bëhen shumë të 
komplikuara dhe formaliste do të jenë 
të pazbatueshme, përkatësisht do të 
anashkalohen nga lobistët 

• Vullnet i dobët për respektimin e 
rregullativës, sidomos nëse e njëjta 
nuk është pranuar gjerësisht me 
konsensus 

•  Është e nevojshme të shpenzohet 
kohë për respektimin e të gjitha 
procedurave joatraktive, prandaj 
lobistët do të orientohen drejt 
anashkalimit të tyre 



Opsioni  2

• Lobimi si veprimtari bëhet më i duk-
shëm dhe përcaktohet kush mund të 
merret me të

• Cilësia e politikave publike rritet dhe 
ato kanë tendencë të jenë të  orientu-
ara më shumë ndaj politikave  

• Veprimtaria lobim bëhet profesion-
ale, duke rritur në këtë mënyrë edhe 
standardet

• Ekziston një lloj mbikëqyrjeje publike 
mbi aktivitetet e lobimit nga ana e 
personave dhe organizatave lobiste, 
nga ana e institucioneve të cilat janë 
objektiv i lobimit si dhe nga publiku 
i gjerë

• Ndahet në mënyrë të qartë çfarë 
mund të jetë lëndë lobimi dhe çfarë jo

• Me zvogëlimin e korrupsionit, ambi-
enti afarist bëhet i njëjtë për të gjithë, 
dhe me këtë edhe më atraktiv

• Fuqizohen mekanizmat për ndjekjen 
dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve për 
lobim, gjë me të cilën në mënyrë 
plotësuese detyrohen të gjithë lo-
bistët e organizuar të regjistrohen dhe 
t’i paraqesin aktivitetet e tyre 

• Lobimi joformal është gjithnjë e më i 
vështirë për t’u realizuar në kushtet e 
parashikuara me këtë ligj 

• Madje edhe pas një periudhe të cak-
tuar dhe përfundimit të mandatave 
të funksionarëve ose të vendeve të 
punës të nëpunësve publikë, mund të 
ndiqet nëse kanë pasur dobi nga disa 
vendime/politika. Për shembull raste 
të transferimeve të vendeve të punës 
te përfituesi i ndonjë vendimi, pranimi 
i shpërblimit në lloje të ndryshme etj.

• Integriteti moral i nëpunësve të 
lartë dhe funksionarëve mund të 
jenë nën goditjen e publikut me 
publikimin e të dhënave personale 
nga aktiviteti i lobimit 

• Mundësia për të prezantuar të 
dhëna të cilat nuk janë të plota 
dhe plotësisht të sakta në ditarin e 
hapur 

• Mundësia për të prezantuar të 
dhëna jorelevante dhe jo të plota në 
raportet e kontakteve 

• Kufizimi i efikasitetit të masave dhe 
ndikimi i tyre në procesin e krijimit 
të politikave nëse aktivitetet shpal-
len publikisht.

• Mundësi të kufizuara të organeve 
për mbikëqyrjen e implementimit 
për të zbuluar thyerjen e rregulla-
tivës 

• Pamundësi për të krijuar procedura 
në përputhje me dispozitat ligjore 

• Nëse procedurat bëhen shumë të 
komplikuara dhe formaliste do të 
jenë të pazbatueshme, përkatësisht 
do të anashkalohen nga nëpunësit 
publikë dhe funksionarët 

• Vullnet i dobët për respektimin e 
rregullativës, sidomos nëse e njëjta 
nuk është pranuar gjerësisht me 
konsensus
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Opsioni  3

• Mekanizma të fuqizuar të 
mbikëqyrjes dhe kontrollit 

• Përfshirja e masave të represionit 
për të stimuluar respektimin dhe 
harmonizimin me rregullativën 

• Efikasitet më i madh në zbulimin e 
rasteve të thyerjes së rregullativës

• Mundësi të kufizuara të organeve për 
mbikëqyrjen e implementimit për të 
zbuluar thyerjen e rregullativës

• Mundësia për të prezantuar të dhëna 
jorelevante dhe jo të plota në raportet 
e kontakteve

• Mospranimi i organeve të mbikëqyrjes 
nga ana e lobistëve dhe institucioneve 
në të cilat bëhet lobimi 

 4.1 NDIKIME EKONOMIKE 

 Ndikimet ekonomike janë llogaritur në analizën e shpenzimeve dhe përfitimeve e 
cila është pjesë e bashkëngjitjeve të këtij formulari.

 4.2 NDIKIME FISKALE 

 Rritja e cilësisë së rregullativës, rritja e besimit të publikut ndaj institucioneve, 
fuqizimi i vlerave demokratike, rritja e besimit në institucione dhe te politikanët, 
përmirësimi i imazhit të shtetit me përmirësimin e indeksit të korrupsionit, rritja e 
cilësisë së jetës së qytetarëve. 

 4.3 NDIKIME SOCIALE 
 
 Rritja e cilësisë së rregullativës, rritja e besimit të publikut ndaj institucioneve, 

fuqizimi i vlerave demokratike, rritja e besimit në institucione dhe te politikanët, 
përmirësimi i imazhit të shtetit me përmirësimin e indeksit të korrupsionit, rritja e 
cilësisë së jetës së qytetarëve.
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4.4 NDIKIME MBI MJEDISIN 

 Ndikime direkte mbi mjedisin nga ky ligj nuk ka. Megjithatë, ekziston 
mundësia indirekte për shkak të efektit të rritjes së cilësisë së rregullativës 
nga zvogëlimi i korrupsionit, dhe me të edhe të përmirësimit të 
rregullativës në pjesën e mjedisit. 

4.5 NDIKIME ADMINISTRATIVE DHE SHPENZIME 

	 а)	shpenzime	për	implementim	

 Janë paraqitur në analizën e shpenzimeve dhe përfitimeve, si shpenzime 
të shtetit.

	 b)	shpenzime	për	respektimin	e	rregullativës	

 Janë llogaritur dhe paraqitur në bashkëngjitjen „Modeli i shpenzimeve 
standarde“ nga Ligji i Lobimit. Për procedurë referente është marrë 
procedura e thjeshtë administrative, e cila nuk kërkon përgatitje 
plotësuese të dokumenteve dhe analizave për regjistrimin në regjistër. 
Më tej çmimi i regjistrimit është 3000 denarë. Numri i përgjithshëm i 
subjekteve që janë parashikuar të regjistrohen në regjistër është 800 në 
përputhje me eksperiencën nga Sllovenia.
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5. KONSULTIME

 5.1 PALËT E INTERESUARA DHE MËNYRA E PËRFSHIRJES

 Janë konsultuar organizatat e shoqërisë civile, persona fizikë që janë të 
interesuar për veprimtarinë e lobimit, avokatë dhe shoqata avokatësh, kom-
pani etj.

 
 5.2 PASQYRË E MENDIMEVE TË MARRA DHE INTEGRUARA

 /

 
 5.3 MENDIME QË NUK JANË MARRË PARASYSH DHE PSE
 /
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6.  KONKLUZIONE DHE ZGJIDHJE E REKOMANDUAR 

 6.1 PASQYRË KRAHASUESE E NDIKIMEVE POZITIVE DHE NEGATIVE TË   
 ZGJIDHJEVE TË MUNDSHME

 Analiza e bashkëngjitur jep një pasqyrë të hollësishme të ndikimeve pozitive dhe 
negative të secilit prej opsioneve. 

 
 Janë identifikuar shpenzimet dhe përfitimet nga futja e ligjit të ri për lobim dhe 

janë identifikuar elementet e mëposhtme:

 • Bartësit e ndikimeve sipas secilit opsion;
 • Ndikimet kryesore të çdo opsioni të shpërndara sipas bartësve;
 • Informacionet e nevojshme për kuantifikim, d.m.th. monetarizimi i   

 ndikimeve;
 • Kuantifikimi i ndikimeve përkatësisht monetarizimi i tyre si dhe mënyra  

 e llogaritjeve që janë bërë. 
 • Është përcaktuar cikli jetësor sipas kohëzgjatjes së projektit dhe   

 jetëgjatësisë së ndonjë prej aktiviteteve në 5 vjet 
 • Shkalla e diskauntit për llogaritjen e vlerës neto të tanishme për këtë   

 projekt do të llogaritet sipas ankandit të fundit të BPRM-së    
 (17.12.2019) të letrave shtetërore me vlerë, kësti i obliguesit me afat   
 arritjeje 15 vjet është 3%. Në mënyrë plotësuese sipas analizës së   
 Universitetit të Nju Jorkut, Shkollës Stern Biznes, Rreziku Premium i   
 Vendit është 5.40%. Duke u nisur nga kjo, shkalla e diskauntit   
 do të përdorej me 5.40 + 3 = 8.40%
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 6.2 RREZIQE NË REALIZIMIN DHE IMPLEMENTIMIN E SECILËS PREJ  
 ZGJIDHJEVE (OPSIONE)

 
  Analiza e rreziqeve e bashkëngjitur 

 
 6.2 ZGJIDHJE E REKOMANDUAR ME ARSYETIM

 Tri opsionet e analizuara janë baza e sistemit për rregullimin e lobimit, 
së bashku me implementimin që duhet të jetë medoemos efektiv. Duhet 
të ekzistojë ekuilibër i interesave ndërmjet subjekteve të rregulluara dhe 
simetrisë në marrëdhëniet e tyre të ndërsjellta. Nëse sistemi nuk siguron 
ekuilibër dhe në ndonjë aspekt ose kohë ndonjëra nga palët e lobimit ka 
përparësi, atëherë aktivitetet e opsionit tre duhet të përmirësojnë gjendjen 
dhe ta sjellin atë në ekuilibër. 

 
 Në përputhje me eksperiencat e vendeve të cilat kanë vendosur në mënyrë 

individuale ndonjë prej opsioneve, ato tregojnë se sistemi me futjen e 
rregullimit vetëm nga njëra anë dhe gjatë kësaj pa masa për mbikëqyrje 
dhe sanksione nuk funksionon, përkatësisht nuk i jep rezultatet e kërkuara, 
d.m.th. zvogëlimin e korrupsionit. 

 Prandaj në këtë analizë janë analizuar të tria opsionet së bashku dhe në 
të njëjtën kohë rekomandimi është që të implementohen të gjitha. Efekti 
pozitiv neto në analizën e kostos së përfitimit nuk është shumë i madh 
por megjithatë është i rëndësishëm duke pasur parasysh se nga ana e 
përfitimeve është vendosur vetëm rritja e të ardhurave tatimore si rezultat i 
zvogëlimit të korrupsionit. Por këtu rol jashtëzakonisht të madh kanë efekte 
të tjera sociale nëpërmjet rritjes së cilësisë së rregullativës, rritjes së besimit 
të publikut ndaj institucioneve, fuqizimit të vlerave demokratike, rritjes së 
besimit ndaj institucioneve dhe politikanëve, përmirësimit të imazhit të shtetit 
me përmirësimin e indeksit të korrupsionit, rritjes së cilësisë së jetës së 
qytetarëve.
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7. IMPLEMENTIMI I ZGJIDHJEVE TË REKOMANDUARA

 7.1 NEVOJA PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT DHE RREGULLATIVËS    
 NËNLIGJORE NË FUSHËN PËRKATËSE OSE FUSHA TË TJERA   
 TË  NGJASHME

  /
 
 7.2 AKTE TË NEVOJSHME NËNLIGJORE DHE AFATI I SJELLJES SË TYRE

 Janë të nevojshme akte nënligjore të cilat do të rregullojnë:

• Mënyrën, procedurën dhe kushtet për regjistrim në regjistrin e 
lobistëve 

• Aktet nënligjore të cilat do të rregullojnë procedurat për ndërveprim 
me lobistët në institucione 

• Mënyrën, procedurën dhe kushtet për mbajtjen e regjistrit të 
dhuratave 

• Përmbajtjen dhe formën e raporteve periodike dhe vjetore për 
aktivitetet e lobimit 

 
 
 7.3 ORGANE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE, ORGANE SHTETËRORE   

 DHE ORGAN TË TJERA KOMPETENTE PËR IMPLEMENTIM

•  Komisioni Shtetëror për Pengimin e Korrupsionit

 
 7.4 AKTIVITETE PËR SIGURIMIN E IMPLEMENTIMIT EFIKAS TË LIGJIT TË   

 PROPOZUAR

•  Janë parashikuar në analizën e rreziqeve

 

21



8. NDJEKJA DHE VLERËSIMI

  8.1  MËNYRA E NDJEKJES SË IMPLEMENTIMIT 
 
 Implementimi do të ndiqet në nivel gjashtëmujor dhe vjetor. Ndjekja e 

implementimit do të jetë mbi treguesit kryesorë të cilët duhet të sigurojnë 
përfitimet e parashikuara nga ky ligj.

• Funksionimi i regjistrit të lobistëve me numrin e personave fizikë dhe 
juridikë të regjistruar. Numri i tyre për 5 vjet duhet të arrijë shifrën 
800.

• Vendosja e procedurave për ndërveprim me lobistët në të gjitha 
institucionet kreatorë të politikave: 16 Ministri + 8 Ministra pa 
portofol + Kuvendi i RMV-së + 84 komuna + Qyteti i Shkupit = 110 
institucione

• Publikimi i agjendave të lobistëve për aktivitete e tyre 
• Krijimi i „ditari i hapur“ në institucionet ku shikohen takimet, 

mbledhjet dhe temat 
• Krijimi i regjistrit të dhuratave 
• Krijimi i Inspektoratit për Ligjin për Lobim dhe janë bërë minimum 30 

takime në institucione dhe lobistë në vit.
• Raporte të përgatitura nga mbikëqyrja dhe shqiptimi i masave 

korrektuese dhe parandaluese 

 8.2 VLERËSIMI I EFEKTEVE NGA PROPOZIM-LIGJI DHE AFATET 
 

• Përmirësimi i renditjes së raportit për perceptimin e korrupsionit në 
Transparensy International për 10 pikë në një afat prej 5 vitesh 

• Përmirësimi i raportit të të ardhurave tatimore në lidhje me GDP-në 
për 0,08% në vit

• Rritja e besimit në institucione
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DEKLARATË E SEKRETARIT SHTETËROR 

Draft-Raporti për vlerësimin e ndikimit të rregullativës është përgatitur në përputhje me 
Metodologjinë për vlerësimin e ndikimit të rregullativës. Ai jep vlerësim real për ndikimet 
e mundshme dhe efektet që priten, si dhe shpenzimet të cilat kanë të bëjnë me secilën 
nga zgjidhjet e përcaktuara të mundshme (opsione) për zgjidhjen e problemit.

DEKLARATË E MINISTRIT

Në bazë të rezultateve nga analiza e paraqitur në Raportin për Vlerësimin e Ndikimit 
të Rregullativës mendoj se zgjidhja e rekomanduar (opsioni) përbën mënyrën më 
të mirë për zgjidhjen e problemit dhe arritjen e efekteve të pritura në mënyrën më 
ekonomike.

Data:  ___________________

Data:   ___________________

 nënshkrimi i sekretarit shtetëror

nënshkrimi i ministrit 

.......................................................

.......................................................



Kritere Përshkrimi   i rrezikut Propabiliteti i 
shfaqjes Efekti 

Faktori i 
rrezikut Lloji i rrezikut Mënyra e menaxhimit 
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1. Shkelja e privatësisë së personave 
me shpalljen e të dhënave të tyre në 
regjistër 

3 2 6
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit  

1.Kufizimi i llojit të informacioneve të cilat do 
të jenë në dispozicion për personat lobistë në 
regjistër. Konsultime me Drejtorinë për Mbrojtjen 
e të Dhënave Personale 

2. Mossuksesi për të imponuar 
obligimin për njoftimin e drejtë të 
temave të lobimit 

3 3 9
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit  

1.Lidhja e personave dhe temave të cilat janë të 
lidhura;
2. Shpallja e temave relevante për të cilat mund 
të lobohet në një periudhë të caktuar 

3. Vullnet i dobët për të respektuar 
rregullativën, veçanërisht nëse e njëjta 
nuk është pranuar me konsensus  

3 3 9
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit  

1. Konsultime me palët e interesuara para sjelljes 
së ligjeve dhe akteve nënligjore 
2. Theksimi i aspekteve pozitive d.m.th. përfitimet 
që do të kenë lobistët me ligjin 
3. Ndërmarrja e masave për pengimin e lobimit 
joformal/të paregjistruar 

4. Përditësimi jo i rregullt i regjistrit, 
dhe me të edhe prezantimi i informa-
cioneve të vjetra 

2 3 6
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit 

1. Konsultime me palët e interesuara para sjelljes 
së ligjit dhe akteve nënligjore 
2. Përditësimi i procedurave dhe përshtatja e 
vazhdueshme 

5. Nëse procedurat bëhen shumë të 
ndërlikuara dhe formaliste do të jenë 
të pazbatueshme, përkatësisht do të 
anashkalohen nga lobistët 

3 3 9
Acceptable level of risk exposure and 
subject to regular and active monitoring 
measures

1. Consultations with stakeholders before the 
adoption of the law and by-laws
2. Procedure update and continuous adjustment

6. Integriteti moral i lobistëve mund 
të jetë nën goditjen e publikut me 
shpalljen e të dhënave personale nga 
aktivitetet e lobimit 

3 4 12
Nivel i papranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut, i cili kërkon monitorim aktiv të 
vazhdueshëm si dhe masa të cilat duhet 
të zbatohen me qëllim zvogëlimin e 
ekspozimit 

1. Fushata publike për afrimin e thelbit të lobimit 
dhe dallimit të qartë nga korrupsioni 
2. Organizimi i tribunave dhe trajnimeve për 
nëpunësit publikë 
3. Tekste PR për aspektet pozitive të lobimit 

  RISK ANALYSIS OF THE LAW ON LOBBYING 
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Kritere Përshkrimi   i rrezikut Propabiliteti i 
shfaqjes Efekti 

Faktori i 
rrezikut Lloji i rrezikut Mënyra e menaxhimit 
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1. Shkelja e privatësisë së personave 
me shpalljen e të dhënave të tyre në 
regjistër 

3 2 6
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit  

1.Kufizimi i llojit të informacioneve të cilat do 
të jenë në dispozicion për personat lobistë në 
regjistër. Konsultime me Drejtorinë për Mbrojtjen 
e të Dhënave Personale 

2. Mossuksesi për të imponuar 
obligimin për njoftimin e drejtë të 
temave të lobimit 

3 3 9
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit  

1.Lidhja e personave dhe temave të cilat janë të 
lidhura;
2. Shpallja e temave relevante për të cilat mund 
të lobohet në një periudhë të caktuar 

3. Vullnet i dobët për të respektuar 
rregullativën, veçanërisht nëse e njëjta 
nuk është pranuar me konsensus  

3 3 9
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit  

1. Konsultime me palët e interesuara para sjelljes 
së ligjeve dhe akteve nënligjore 
2. Theksimi i aspekteve pozitive d.m.th. përfitimet 
që do të kenë lobistët me ligjin 
3. Ndërmarrja e masave për pengimin e lobimit 
joformal/të paregjistruar 

4. Përditësimi jo i rregullt i regjistrit, 
dhe me të edhe prezantimi i informa-
cioneve të vjetra 

2 3 6
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit 

1. Konsultime me palët e interesuara para sjelljes 
së ligjit dhe akteve nënligjore 
2. Përditësimi i procedurave dhe përshtatja e 
vazhdueshme 

5. Nëse procedurat bëhen shumë të 
ndërlikuara dhe formaliste do të jenë 
të pazbatueshme, përkatësisht do të 
anashkalohen nga lobistët 

3 3 9
Acceptable level of risk exposure and 
subject to regular and active monitoring 
measures

1. Consultations with stakeholders before the 
adoption of the law and by-laws
2. Procedure update and continuous adjustment

6. Integriteti moral i lobistëve mund 
të jetë nën goditjen e publikut me 
shpalljen e të dhënave personale nga 
aktivitetet e lobimit 

3 4 12
Nivel i papranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut, i cili kërkon monitorim aktiv të 
vazhdueshëm si dhe masa të cilat duhet 
të zbatohen me qëllim zvogëlimin e 
ekspozimit 

1. Fushata publike për afrimin e thelbit të lobimit 
dhe dallimit të qartë nga korrupsioni 
2. Organizimi i tribunave dhe trajnimeve për 
nëpunësit publikë 
3. Tekste PR për aspektet pozitive të lobimit 
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Kritere Përshkrimi   i rrezikut Propabiliteti i 
shfaqjes Efekti 

Faktori i 
rrezikut Lloji i rrezikut Mënyra e menaxhimit 
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1. Shkelja e privatësisë së personave 
me shpalljen e të dhënave të tyre në 
regjistër 

3 4 12
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit  

1.Kufizimi i llojit të informacioneve të cilat do të 
jenë në dispozicion për personat lobistë në regjistër. 
Konsultime me Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale 

2. Mossuksesi për të imponuar 
obligimin për njoftimin e drejtë të 
temave të lobimit 

3 3 9
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit  

1.Lidhja e personave dhe temave të cilat janë të 
lidhura;
2. Shpallja e temave relevante për të cilat mund të 
lobohet në një periudhë të caktuar 

3. Vullnet i dobët për të respektuar 
rregullativën, veçanërisht nëse e njëjta 
nuk është pranuar me konsensus  

3 3 9
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit  

1. Konsultime me palët e interesuara para sjelljes së 
ligjeve dhe akteve nënligjore 
2. Theksimi i aspekteve pozitive d.m.th. përfitimet që 
do të kenë lobistët me ligjin 
3. Ndërmarrja e masave për pengimin e lobimit jofor-
mal/të paregjistruar 

4. Përditësimi jo i rregullt i regjistrit, 
dhe me të edhe prezantimi i 
informacioneve të vjetra 

2 3 6
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit  

1. Përcaktimi i personave përgjegjës për përditësimin 
e regjistrit 
2. Obligim që lobistët të depozitojnë të dhëna të rreg-
ullta për ndryshimet 
3. Pamundësia për të kryer aktivitetet e lobimit nëse 
nuk përditësohen të dhënat.

5. Nëse procedurat bëhen shumë të 
ndërlikuara dhe formaliste do të jenë 
të pazbatueshme, përkatësisht do të 
anashkalohen nga lobistët 

3 3 9
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit 

1. Konsultime me palët e interesuara para sjelljes së 
ligjit dhe akteve nënligjore 
2. Përditësimi i procedurave dhe përshtatja e 
vazhdueshme 

6. Integriteti moral i lobistëve mund 
të jetë nën goditjen e publikut me 
shpalljen e të dhënave personale nga 
aktivitetet e lobimit 

3 3 9
Nivel i papranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut, i cili kërkon monitorim aktiv të 
vazhdueshëm si dhe masa të cilat duhet 
të zbatohen me qëllim zvogëlimin e 
ekspozimit 

1. Fushata publike për afrimin e thelbit të lobimit dhe 
dallimit të qartë nga korrupsioni 
2. Organizimi i tribunave dhe trajnimeve për nëpunësit 
publikë 
3. Tekste PR për aspektet pozitive të lobimit 
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Kritere Përshkrimi   i rrezikut Propabiliteti i 
shfaqjes Efekti 

Faktori i 
rrezikut Lloji i rrezikut Mënyra e menaxhimit 
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1. Shkelja e privatësisë së personave 
me shpalljen e të dhënave të tyre në 
regjistër 

3 4 12
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit  

1.Kufizimi i llojit të informacioneve të cilat do të 
jenë në dispozicion për personat lobistë në regjistër. 
Konsultime me Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale 

2. Mossuksesi për të imponuar 
obligimin për njoftimin e drejtë të 
temave të lobimit 

3 3 9
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit  

1.Lidhja e personave dhe temave të cilat janë të 
lidhura;
2. Shpallja e temave relevante për të cilat mund të 
lobohet në një periudhë të caktuar 

3. Vullnet i dobët për të respektuar 
rregullativën, veçanërisht nëse e njëjta 
nuk është pranuar me konsensus  

3 3 9
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit  

1. Konsultime me palët e interesuara para sjelljes së 
ligjeve dhe akteve nënligjore 
2. Theksimi i aspekteve pozitive d.m.th. përfitimet që 
do të kenë lobistët me ligjin 
3. Ndërmarrja e masave për pengimin e lobimit jofor-
mal/të paregjistruar 

4. Përditësimi jo i rregullt i regjistrit, 
dhe me të edhe prezantimi i 
informacioneve të vjetra 

2 3 6
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit  

1. Përcaktimi i personave përgjegjës për përditësimin 
e regjistrit 
2. Obligim që lobistët të depozitojnë të dhëna të rreg-
ullta për ndryshimet 
3. Pamundësia për të kryer aktivitetet e lobimit nëse 
nuk përditësohen të dhënat.

5. Nëse procedurat bëhen shumë të 
ndërlikuara dhe formaliste do të jenë 
të pazbatueshme, përkatësisht do të 
anashkalohen nga lobistët 

3 3 9
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit 

1. Konsultime me palët e interesuara para sjelljes së 
ligjit dhe akteve nënligjore 
2. Përditësimi i procedurave dhe përshtatja e 
vazhdueshme 

6. Integriteti moral i lobistëve mund 
të jetë nën goditjen e publikut me 
shpalljen e të dhënave personale nga 
aktivitetet e lobimit 

3 3 9
Nivel i papranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut, i cili kërkon monitorim aktiv të 
vazhdueshëm si dhe masa të cilat duhet 
të zbatohen me qëllim zvogëlimin e 
ekspozimit 

1. Fushata publike për afrimin e thelbit të lobimit dhe 
dallimit të qartë nga korrupsioni 
2. Organizimi i tribunave dhe trajnimeve për nëpunësit 
publikë 
3. Tekste PR për aspektet pozitive të lobimit 
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Kritere Përshkrimi i rrezikut Propabiliteti i 
shfaqjes Efekti Faktori i 

rrezikut Lloji i rrezikut Mënyra e menaxhimit 
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1. Mundësi e kufizuar e organeve për 
mbikëqyrjen e implementimit për të 
zbuluar thyerjet e rregullativës 

2 3 6
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit 

1. Trajnime të personave të cilët do të punojnë në 
Inspektoratin për mbikëqyrjen dhe zbulimin e parreg-
ullsive 
2. Shkëmbimi i eksperiencave dhe konsultime me 
inspektorate të huaja për modelet dhe mënyrën e 
zbulimit të parregullsive 

2. Mundësi për prezantimin e informa-
cioneve të pasakta dhe jo të plota në 
raporte dhe Ditarin e hapur 

3 3 9
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit 

1. Ndjekja e projekteve ligjore aktuale në institucione 
2. Komunikim i rregullt me nëpunësit publikë dhe 
funksionarët për temat aktuale, si dhe ndjekja e të 
dhënave dhe informacioneve nga regjistri i Ditarit të 
hapur 

PROPABILITETI I SHFAQJES 1-4

EFEKTI 1-4

PIKËT E RREZIKUT 

10-16 i lartë/rrezik karakteristik 

5-9 i mesëm/rreziku i mbetur  

1-4 i ulët/rrezik i plotë 
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Kritere Përshkrimi i rrezikut Propabiliteti i 
shfaqjes Efekti Faktori i 

rrezikut Lloji i rrezikut Mënyra e menaxhimit 
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1. Mundësi e kufizuar e organeve për 
mbikëqyrjen e implementimit për të 
zbuluar thyerjet e rregullativës 

2 3 6
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit 

1. Trajnime të personave të cilët do të punojnë në 
Inspektoratin për mbikëqyrjen dhe zbulimin e parreg-
ullsive 
2. Shkëmbimi i eksperiencave dhe konsultime me 
inspektorate të huaja për modelet dhe mënyrën e 
zbulimit të parregullsive 

2. Mundësi për prezantimin e informa-
cioneve të pasakta dhe jo të plota në 
raporte dhe Ditarin e hapur 

3 3 9
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj 
rrezikut dhe lëndë e masave të rregullta  
dhe aktive të monitorimit 

1. Ndjekja e projekteve ligjore aktuale në institucione 
2. Komunikim i rregullt me nëpunësit publikë dhe 
funksionarët për temat aktuale, si dhe ndjekja e të 
dhënave dhe informacioneve nga regjistri i Ditarit të 
hapur 

Веројатност Фактор Дејство 

shumë e 
mundshme 10-16

Nivel i papranueshëm i ekspozimit ndaj rrezikut, 
i cili kërkon monitorim aktiv të vazhdueshëm si 
dhe masa të cilat duhet të zbatohen me qëllim 
zvogëlimin e ekspozimit 

e mundshme 5-9
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj rrezikut 
dhe lëndë e masave të rregullta  dhe aktive të 
monitorimit 

pak e mundshme 3-4
Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj rrezikut 
dhe lëndë e masave të rregullta  dhe aktive të 
monitorimit 

shumë pak e 
mundshme 1-2

Nivel i pranueshëm i ekspozimit ndaj rrezikut 
dhe lëndë e masave të rregullta  dhe aktive të 
monitorimit 
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DI
SP

OZ
IT

A

Përshkrimi	i	
obligimit	për	
njoftim		(PO)

Të	dhëna	të	nevojshme	 Tatrifa	për	minutë	 Koha	e	nevojshme
(në	minuta)

Shpen-
zime	

komunale	

ÇM
IM

I

Popullsia	
(numri	i	
entiteteve	
të	preku-
ra)

Shpenzime	të	
tjera	të	rëndë-
sishme	për	
harmonizim		
me	dispozitën	
(Vjetor)

Numri		i		
përsërit-
jeve	në	vit		
(frekuenca)

Përqindja	e	
pranueshmërisë	
nga	firmat	(nga	0	
deri	në	1)

SA
SI

A

Ngarkesa 
e përg-
jithshme 
admin-
istrative 
sipas një 
të dhëne të 
caktuar 

Ngarkesa 
e përg-
jithshme ad-
ministrative 
sipas një 
informacioni 
të caktuar

Ngarkesa e 
përgjithshme 
administra-
tive sipas një 
dispozite të 
caktuar

E  brendshme E jashtme E  brendshme E jashtme 

RE
GJ

IS
TR

IM
I N

Ë 
RE

GJ
IS

TR
IN

 E
 L

OB
IS

TË
VE

 

Regjistrimi 
në Listë/ 
Regjistër

Njohja me informacionet e 
nevojshme 2.52 10 1.30 32.76 800 1.0 1 1.0 800 26	208

8 229 312

13 878 592

Sigurimi/Mbledhja e informa-
cioneve të nevojshme 2.52 60 1.30 196.56 800 1.0 1 1.0 800 157 248

Prezantimi i të dhënave 2.52 30 1.30 98.28 800 1.0 1 1.0 800 78 624

Pagime 2.52 1 1.30 3.28 800 3 000 1 1.0 2	400	000 7	862	400

Kopjimi, distribucioni dhe 
regjistrimi në dosje 2.52 10 1.30 32.76 800 1.0 1 1.0 800 26	208

Njoftimi dhe depozitimi i 
informacioneve 2.52 30 1.30 98.28 800 1.0 4 1.0 800 78 624

Kthime dhe 
njoftime

Njohja me informacionet e 
nevojshme 2.52 20 1.30 65.52 800 1.0 4 1.0 3	200 209	664

5	649	280

Sigurimi/Mbledhja e infor-
macioneve të nevojshme 2.52 120 1.30 393.12 800 1.0 4 1.0 3	200 1 257 984

Takime të brendshme 2.52 60 1.30 196.56 800 1.0 4 1.0 3	200 628 992

Përshkrimi 2.52 60 1.30 196.56 800 1.0 4 1.0 3	200 628 992

Prezantimi i të dhënave 2.52 240 1.30 786.24 800 1.0 4 1.0 3	200 2 515 968

Kopjimi, distribucioni dhe 
regjistrimi në dosje 1.96 20 1.30 50.96 800 1.0 4 1.0 3	200 163	072

Njoftimi dhe depozitimi i 
informacioneve 1.96 30 1.30 76.44 800 1.0 4 1.0 3	200 244	608

SHPENZIME TË SISTEMATIZUARA SIPAS MODELIT 
TË SHPENZIMEVE STANDARDE 

Ligji	për	Lobim	

30



DI
SP

OZ
IT

A

Përshkrimi	i	
obligimit	për	
njoftim		(PO)

Të	dhëna	të	nevojshme	 Tatrifa	për	minutë	 Koha	e	nevojshme
(në	minuta)

Shpen-
zime	

komunale	

ÇM
IM

I

Popullsia	
(numri	i	
entiteteve	
të	preku-
ra)

Shpenzime	të	
tjera	të	rëndë-
sishme	për	
harmonizim		
me	dispozitën	
(Vjetor)

Numri		i		
përsërit-
jeve	në	vit		
(frekuenca)

Përqindja	e	
pranueshmërisë	
nga	firmat	(nga	0	
deri	në	1)

SA
SI

A

Ngarkesa 
e përg-
jithshme 
admin-
istrative 
sipas një 
të dhëne të 
caktuar 

Ngarkesa 
e përg-
jithshme ad-
ministrative 
sipas një 
informacioni 
të caktuar

Ngarkesa e 
përgjithshme 
administra-
tive sipas një 
dispozite të 
caktuar

E  brendshme E jashtme E  brendshme E jashtme 

RE
GJ

IS
TR

IM
I N

Ë 
RE

GJ
IS

TR
IN

 E
 L

OB
IS

TË
VE

 

Regjistrimi 
në Listë/ 
Regjistër

Njohja me informacionet e 
nevojshme 2.52 10 1.30 32.76 800 1.0 1 1.0 800 26	208

8 229 312

13 878 592

Sigurimi/Mbledhja e informa-
cioneve të nevojshme 2.52 60 1.30 196.56 800 1.0 1 1.0 800 157 248

Prezantimi i të dhënave 2.52 30 1.30 98.28 800 1.0 1 1.0 800 78 624

Pagime 2.52 1 1.30 3.28 800 3 000 1 1.0 2	400	000 7	862	400

Kopjimi, distribucioni dhe 
regjistrimi në dosje 2.52 10 1.30 32.76 800 1.0 1 1.0 800 26	208

Njoftimi dhe depozitimi i 
informacioneve 2.52 30 1.30 98.28 800 1.0 4 1.0 800 78 624

Kthime dhe 
njoftime

Njohja me informacionet e 
nevojshme 2.52 20 1.30 65.52 800 1.0 4 1.0 3	200 209	664

5	649	280

Sigurimi/Mbledhja e infor-
macioneve të nevojshme 2.52 120 1.30 393.12 800 1.0 4 1.0 3	200 1 257 984

Takime të brendshme 2.52 60 1.30 196.56 800 1.0 4 1.0 3	200 628 992

Përshkrimi 2.52 60 1.30 196.56 800 1.0 4 1.0 3	200 628 992

Prezantimi i të dhënave 2.52 240 1.30 786.24 800 1.0 4 1.0 3	200 2 515 968

Kopjimi, distribucioni dhe 
regjistrimi në dosje 1.96 20 1.30 50.96 800 1.0 4 1.0 3	200 163	072

Njoftimi dhe depozitimi i 
informacioneve 1.96 30 1.30 76.44 800 1.0 4 1.0 3	200 244	608
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Numri 
rendor Lloji i ONJ-së në STM Përshkrimi praktik i ONJ-së Përshkrim më i hollësishëm dhe shembuj 

1
Përpilimi i 
kërkesave dhe 
ankesave  

Ankesa kundër vlerësimeve 
dhe aktvendimeve të organit 
kompetent shtetëror 

Kjo përfshin për shembull një kërkesë 
të caktuar pranë institucionit kompetent 
shtetëror 

2

Sigurimi i 
informacioneve të 
detyrueshme për 
persona të tretë 

Informacione për persona 
të tretë 

Nën termin persona të tretë nënkuptohen 
konsumatorë, të punësuar dhe persona 
me aksione (aksionarë) por jo edhe 
institucioni shtetëror kompetent. 
Për shembull dhënia e kuponit fiskal 
konsumatorëve ose prezantimi i 
dëshmisë për kontribute të paguara të të 
punësuarve. 

3
Shënimi i 
detyrueshëm për 
persona të tretë 

Shënimi dhe identifikimi 

Për shembull shenjat për veprimin e 
dëmshëm nga pirja e duhanit në kutitë e 
cigareve ose në pullën e tyre duke i shënu-
ar si mallra me akcizë.

4
Bashkëpunimi 
me Revizorin /
Inspeksionet 

Mbështetje e Inspektoratit 
Shtetëror dhe kërkesave të 
revizorëve 

Nënkupton paraqitjen e dokumenteve të 
kërkuara nga ana e inspektorëve ose revi-
zorëve dhe ndihmë tjetër ndërvepruese për 
realizimin me sukses të obligimeve të tyre.

5 Arkivimi i të 
dhënave Ruajtja në Arkiv 

Nënkupton të gjitha obligimet për 
arkivimin e detyrueshëm të faturave, llog-
arive, transaksioneve afariste, regjistrues 
afaristë dhe të dhëna të tjera të ngjashme. 
Nuk janë përfshirë aktivitete për krijimin 
dhe gjetjen e shkresave sepse ato janë 
pjesë e veçantë integruese e ONJ-së (si 
për shmebull: Kthime dhe Njoftime).

“Oblgimi	për	Njoftim”  (ОNJ) është përcaktuar shkurtimisht si tërësi informacionesh të cilat 
entiteti është i obliguar me ligj t’i paraqesë (depozitojë) pranë institucionit shtetëror kompe-
tent ose t’i ketë në dispozicion në arkiv. Ky është obligim për të siguruar ose përgatitur in-
formacione dhe të njëjtat të jenë në dispozicion për kontroll nga ana e institucionit shtetëror 
kompetent, si dhe obligim për të mbështetur dhe lehtësuar përgatitjen dhe mbledhjen e 
informacioneve vetjake nga ana e Inspeksionit Shtetëror ose revizorit përgjegjës. Sipas MST-
së janë klasifikuar 13 kategori më të rëndësishme nga ONJ-ja.
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6
Aplikimi për 
subvencione, 
grante etj.

Kërkesa, aplikime për 
lehtësimin ose lirimin nga 
obligimet 

Nënkupton çfarëdolloj kërkese me ndikim 
financiar, si për shembull depozitimin e 
kërkesës për subvencionimin e zanatçin-
jve.

7
Realizimi i 
inspektimeve të 
detyrueshme 

Inspektime të realizuara nga 
vetë firma 

Në rastet kur nga vetë firma  (njësia e 
biznesit) kërkohet të bëjë inspektime, 
hulumtime etj. Zakonisht ato janë ins-
pektime të realizuara nga (ose) persona 
të tretë dhe mund të përfshijë kontrollin 
nga kontraktori kryesor të certifikatës së 
nënkontraktorit si pjesë e kërkesës ligjore.

8 Regjistrimi në 
Listë/Regjistër 

Regjistrimi ose anëtarësimi 
në ndonjë procesverbal 

Nënkupton depozitimin e numrit tatimor, 
në ministrinë kompetente për regjistrimin 
në një regjistër të caktuar të një grupi 
adekuat.

9 Kthime dhe 
Njoftime 

Depozitimi pranë institucion-
it shtetëror kompetent i 
llogarive, raportimeve dhe 
njoftimeve për obligime ose 
kërkesa ndaj entitetit 

Ka të bëjë vetëm me kërkesat e regullta 
dhe jo me përjashtimet. Për shembull 
Deklaratë mujore tatimore për tatimin mbi 
vlerën e shtuar (formulari TVSH-04)

10

Njoftim për 
ndryshime dhe 
regjistrime të 
sërishme  

Regjistrimi ose njoftimi 
pranë institucionit shtetëror 
kompetent për ndryshimin e 
kualifikimit për shkak të një 
situate të caktuar

Shembull: njoftim për ndryshimin e 
statusit të TVSH-së nga obligues tremujor 
në obligues mujor për shkak të tejkalimit 
të obligimeve të përcaktuara për obligues 
tremujor.

11 Aplikimi për 
Autorizim 

Aplikimi nga firma për mira-
timin e ndryshimit statusor, 
marrjen e autorizimit ose 
ndonjë lirimi ligjor 

Shembull: Aplikimi për ndryshimin e 
statusit të firmës  (biznesit) në regjistrin 
tregtar, ose të marrjes së autorizimit për 
kryerjen e një veprimtarie të caktuar  - 
shitja e pijeve alkoolike. 

12 Aplikimi për leje 
ose përjashtim 

Aplikimi për leje, ose për për-
jashtim nga obligim tashmë i 
raportuar 

Nënkupton aplikimin për procese të caktu-
ara, për shembull për TVSH-në mujore ose 
anulimin e obligimit mujor për TVSH-në.

13
Aplikimi për 
kërkesë,  këshillë 
ose sqarime 

Aplikim për këshillë nga ana 
e organit kompetent shtetëror 
gjatë trajtimit të situatave 
të caktuara, mendimin e tij, 
vendimin përfundimtar, ose 
thjesht udhëzim për kryerjen 
e një aktiviteti të caktuar 

Nënkupton kërkesën për udhëzim/këshillë 
nga institucioni shtetëror kompetent si të 
veprohet në një situatë të caktuar.
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Numri 
rendor

Aktiviteti administrativ 
në MST (Të dhëna të 
nevojshme )

Përshkrimi praktik i aktivitetit 
administrativ 

Përshkrim më i hollësishëm dhe 
shembuj 

1 Njohja me informacio-
net e nevojshme 

Kuptimi i Dispozitës dhe 
kërkesave të nevojshme të 
cilat janë kërkuar prej saj 

Nënkuptohet llogaritja e kohës së 
nevojshme për njohjen me detyrën, 
cilat janë të dhënat e nevojshme për 
plotësimin e obligimit për njoftim. 
Për shembull koha e nevojshme e 
shpenzuar për të pasur dijeni cilat  
dokumente janë të nevojshme që një 
aplikim i caktuar të jetë i plotë dhe i 
vlefshëm.

2
Sigurimi/Mbledhja 
e informacioneve të 
nevojshme 

Sigurimi i informacioneve të 
nevojshme (të dhëna)  për 
kompletimin e të dhënave të 
kërkuara 

Vetëm sigurimi i informacioneve për 
të dhëna të caktuara që janë krijuar 
më parë, por jo edhe vetë krijimi i tyre 
duhet të përfshihet në këtë aktivitet. 
Për shembull për kërkesën për rim-
bursimin e TVSH-së entiteti duhet të 
sigurojë detaje për të gjitha eksportet 
e tij për periudhën e dhënë. 

3 Vlerësimi Identifikimi i informacioneve 
relevante 

Pasi të gjitha të dhënat potenciale 
relevante janë siguruar, është i 
nevojshëm identifikimi se cila prej 
tyre është faktikisht e nevojshme 
për komplemetimin e të dhënave të 
kërkuara. Duke u lidhur me shembul-
lin e mësipërm, entiteti pasi të ketë 
siguruar detaje nga të gjitha eksportet 
e tij duhet të vendosë cilat nga këto 
informacione do të depozitohen 
pranë DAP-së nëpërmjet kërkesës për 
rimbursimin e TVSH-së.

Aktiviteti administrativ është përkufizuar si aktivitet në formën e  “të	dhënave	të	nevo-
jshme”	(DHN) të cilat entiteti i kryen me qëllim plotësimin e  “obligimit	për	njoftim” (ОNJ). 
Ky mund të jetë hap i veçantë ose proces i tërë, prandaj ndonjëherë disa aktivitete janë të 
nevojshme për kompletimin e ONJ-së. Sipas  metodologjisë MTS , 16 aktivitete administra-
tive janë zgjedhur si më të rëndësishmet 

34



4 Llogaria (vetëm sqaruese )

Nënkuptohet kryerja e llogaritjes së 
nevojshme për harmonizimin me 
obligimin për informim. Nga shembulli 
i mësipërm ajo do të jetë llogaritja e 
vlerës së kërkuar për rimbursim në 
bazë të TVSH-së.

5 Prezantimi i të 
dhënave (vetëm sqaruese )

Duke u lidhur përsëri me shembullin e 
mësipërm, kjo përfaqëson prezantimin 
e llogaritjeve në tabelën e përcaktuar 
nga vetë të dhënat e kërkuara  - në 
këtë rast prezantimi i llogarisë në 
formularin TVSH-4.

6 Kontrolle (vetëm sqaruese )

Nënkuptohet kontrolli i realizuar 
nga vetë ekzekutuesi i obligimit ose 
kontrolli i kryer nga ana e ndonjë 
individi tjetër. Për shembull kontrolli i 
llogaritjeve, saktësia e formularëve të 
plotësuar dhe draft-versionet.

7 Korrigjime (vetëm sqaruese )

Nënkuptohet koha e nevojshme për 
realizimin e korrigjimeve të nevojshme 
të identifikuara nga kontrolli vetjak. 
Nën këtë aktivitet nuk nënkuptohet 
koha e nevojshme për korrigjimet e 
identifikuara nga institucioni shtetëror 
kompetent.

8 Përshkrim/Sqarim Përshkruese ose sqaruese në 
mënyrë plotësuese 

Nënkuptohet çfarëdolloj arsyetimi për 
të dhënat e nevojshme, si për shem-
bull shkresa shoqëruese për sqarim, 
për plan amortizimi të ndryshëm ose 
për ndryshimin e adresës së entitetit 
në formularin e tij të TVSH-së.

9 Pagime Transfertë financiare e 
mjeteve financiare 

Nënkuptohet realizimi i obligimit 
për pagimin e TVSH-së, gjobave 
dhe obligimeve të ngjashme ndaj 
institucionit shtetëror kompetent.
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10 Takime të brendshme (vetëm sqaruese)

Takime të brendshme të zhvilluara 
mes anëtarëve të ndryshëm të vetë 
entitetit, për të përmbushur detyrimet 
e informacionit. Për shembull, mund 
të jetë një takim midis seksionit të 
kontabilitetit dhe menaxherëve të 
eksporteve për të analizuar të dhënat 
e kërkuara për rimbursimin e TVSH-së.

11 Takime të jashtme (vetëm sqaruese)

Nënkuptohen takime me këshilltarë 
të jashtëm të entitetit ose obligimi 
kur duhet të depozitohet diçka e 
ngjashme. Për shembull takim me 
entitet kontabiliteti këshilldhënës në 
lidhje me formularin e TVSH-së.

12 Inspeksioni Shtetëror Ndërveprim me inspektorët 
gjatë kohës së inspektimit 

Nënkuptohet obligimi i entitetit për t’i 
asistuar inspektorit shtetëror gjatë re-
alizimit të inspeksionit, d.m.th. kohës 
së shpenzuar për ndërvperimin me 
nëpunësin e institucionit kompetent 
shtetëror gjatë vizitës së tij (inspek-
sionit). Për shembull për ndërveprimin 
për sigurimin e informacioneve të 
kërkuara nga ana e inspeksionit. 

13 Korrigjime si rezultat i 
Inspeksionit Shtetëror 

Korrigjimi i mangësive të 
identifikuara nga Inspeksioni 
Shtetëror 

Nënkuptohet koha e nevojshme për 
korrigjimin e mangësive të identi-
fikuara nga kontrolli i jashtëm (për 
shembull - inspeksioni i institucionit 
shtetëror kompetent).
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14 Trajnime
Trajnime specifike për 
llogaritjen dhe sigurimin e të 
dhënave të nevojshme 

Koha e shpenzuar për çfarëdolloj 
trajnimi për sigurimin e të dhënave të 
caktuara.

15
Kopjime, distribucion 
dhe regjistrim në 
dosje 

(vetëm sqaruese)

Nënkuptohet koha e nevojshme për 
bërjen e kopjes së dokumentit të nev-
ojshëm  (për shembull kopje e Formu-
larit të TVSH-04) dhe regjistrimin e saj 
në dosje. Këtu nuk hyjnë shpenzimet 
për arkivim.

16
Njoftimi dhe 
depozitimi i 
informacioneve 

(vetëm sqaruese)

Në rastet ku harmonizimi me ndonjë 
dispozitë caktuar kërkon depozitimin 
e informacioneve pranë institucionit 
shtetëror kompetent ose pranë 
palës së tretë, koha e nevojshme për 
depozitim është përfshirë në këtë 
aktivitet. Për shembull depozitimi i 
Formularit për TVSH-04 pranë sportel-
eve të DАP-së.
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Viti 0 1 2 3 4 5 Shënime për llogaritjet dhe referencat

OPSIONI 1 OPSIONI 1

SHPENZIME COSTS

Shpenzime për përpilimin e Regjistrit të 
lobistëve në Komisionin Shtetëror për 
Pengimin e Korrupsionit 

1 800 000 610 000 610 000 610 000 610 000 610 000

Blerja e softuerit 1 200 000 Sipas ofertave të kompanive për zhvillimin e 
softuerit 

Mirëmbajtja e softuerit dhe licencave 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Sipas ofertave të kompanive për zhvillimin e 
softuerit 

Përmirësimi i harduerit 600 000 Sipas ofertave të kompanive për shitjen e 
harduerit 

Amortizimi 20% 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000

Punësime shtesë për mirëmbajtjen dhe 
menaxhimin e regjistrit  (2 bashkëpunëtorë 
më të rinj, 1 këshilltar, 1 drejtues seksioni)

1 764 000 1 764 000 1 940 400 1 940 400 2 134 440

Llogaritja e pagës bruto:
Bashkëpunëtor më i ri  22000 neto*1.5
Këshilltar 26000*1.5
Drejtues i seksionit  28000*1.5
*rritje page në  3 dhe 5 vjet për  10%

Shpenzime për vend të ri pune (mobilie, 
kompjuter, telefon dhe shpenzime të tjera 
indirekte)

280 000 4*70000 denarë. Sipas vlerësimit të vlerës së 
shpenzimeve për të punësuar 

Shpenzime për fushatë publike dhe tribuna  2 500 000 1 500 000

Në përputhje me analizën e rrezikut dhe 
intervistën me kompanitë PR. Përfshin blerjen 
e hapësirës mediatike, përgatitjen e zgjidhjes 
ideore të fushatës dhe video promocionale 
* Fushata vitin e parë është me intensitet më 
të madh, pastaj  me intensitet më të vogël dhe 
mendohet se më tej nuk do të ketë më nevojë  

OR
GA

NI
ZA

TA
T 

DH
E

QY
TE

TA
RË

T 

Shpenzime për harmonizimin me regullativën  
- Regjistrimi në Regjistrin e Personave Fizikë 
dhe Juridikë 

2 743 104 2 743 104 2 743 104

Sipas llogaritjes në modelin e shpenzi-
meve standarde për regjistrim në regjistër. 
Numri i përgjithshëm i lobistëve të regjistruar 
duhet të jetë 800 në tre vitet e para, sipas 
eksperiencës së Sllovenisë . https://www.
transparency.si/images/publikacije/lobiranje/
report_lobbyinginslovenia.pdf

Shpenzime për harmonizimin me regullativën 
- Depozitimi i raportit periodik dhe vjetor 
për punë 

5 649 280 5 649 280 5 649 280 5 649 280 5 649 280 5 649 280

Sipas llogaritjes në modelin e shpenzimeve 
standarde për regjistrim në regjistër. Numri i 
përgjithshëm i lobistëve të regjistruar duhet 
të jetë 800 me obligimin për depozitimin e 
raporteve periodike dhe vjetore.

Gjithsej	shpenzime	Opsioni	1		 2	080	000 13 266 384 12 266 384 10	942	784 8	199	680 8	393	720
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Viti 0 1 2 3 4 5 Shënime për llogaritjet dhe referencat

OPSIONI 1 OPSIONI 1

SHPENZIME COSTS

Shpenzime për përpilimin e Regjistrit të 
lobistëve në Komisionin Shtetëror për 
Pengimin e Korrupsionit 

1 800 000 610 000 610 000 610 000 610 000 610 000

Blerja e softuerit 1 200 000 Sipas ofertave të kompanive për zhvillimin e 
softuerit 

Mirëmbajtja e softuerit dhe licencave 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Sipas ofertave të kompanive për zhvillimin e 
softuerit 

Përmirësimi i harduerit 600 000 Sipas ofertave të kompanive për shitjen e 
harduerit 

Amortizimi 20% 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000

Punësime shtesë për mirëmbajtjen dhe 
menaxhimin e regjistrit  (2 bashkëpunëtorë 
më të rinj, 1 këshilltar, 1 drejtues seksioni)

1 764 000 1 764 000 1 940 400 1 940 400 2 134 440

Llogaritja e pagës bruto:
Bashkëpunëtor më i ri  22000 neto*1.5
Këshilltar 26000*1.5
Drejtues i seksionit  28000*1.5
*rritje page në  3 dhe 5 vjet për  10%

Shpenzime për vend të ri pune (mobilie, 
kompjuter, telefon dhe shpenzime të tjera 
indirekte)

280 000 4*70000 denarë. Sipas vlerësimit të vlerës së 
shpenzimeve për të punësuar 

Shpenzime për fushatë publike dhe tribuna  2 500 000 1 500 000

Në përputhje me analizën e rrezikut dhe 
intervistën me kompanitë PR. Përfshin blerjen 
e hapësirës mediatike, përgatitjen e zgjidhjes 
ideore të fushatës dhe video promocionale 
* Fushata vitin e parë është me intensitet më 
të madh, pastaj  me intensitet më të vogël dhe 
mendohet se më tej nuk do të ketë më nevojë  

OR
GA

NI
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T 

DH
E

QY
TE
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RË

T 

Shpenzime për harmonizimin me regullativën  
- Regjistrimi në Regjistrin e Personave Fizikë 
dhe Juridikë 

2 743 104 2 743 104 2 743 104

Sipas llogaritjes në modelin e shpenzi-
meve standarde për regjistrim në regjistër. 
Numri i përgjithshëm i lobistëve të regjistruar 
duhet të jetë 800 në tre vitet e para, sipas 
eksperiencës së Sllovenisë . https://www.
transparency.si/images/publikacije/lobiranje/
report_lobbyinginslovenia.pdf

Shpenzime për harmonizimin me regullativën 
- Depozitimi i raportit periodik dhe vjetor 
për punë 

5 649 280 5 649 280 5 649 280 5 649 280 5 649 280 5 649 280

Sipas llogaritjes në modelin e shpenzimeve 
standarde për regjistrim në regjistër. Numri i 
përgjithshëm i lobistëve të regjistruar duhet 
të jetë 800 me obligimin për depozitimin e 
raporteve periodike dhe vjetore.

Gjithsej	shpenzime	Opsioni	1		 2	080	000 13 266 384 12 266 384 10	942	784 8	199	680 8	393	720

39



QE
VE

RI
A 

- I
N

ST
IT

UC
IO

N
E 

SH
TE

TË
RO

RE
 

Viti 0 1 2 3 4 5 Shënime për llogaritjet dhe referencat

OPSIONI 2 OPSIONI 2

SHPENZIME - PLOTËSUESE NGA OPSIONI 1 SHPENZIME - PLOTËSUESE NGA OPSIONI 1

Përgatitja e procedurave të brendshme dhe 
sistemit për ndërveprim me lobistët 27 500 000

16 Ministri + 8 Ministra pa portofol + Kuvendi 
i RM -së  + 84 komuna + Qyteti i Shkupit=110 
institucione *250000 denarë mesatarisht 

Mirëmbajtja e sistemit dhe kontrolle të 
rregullta të personave të jashtëm 9 900 000 Kontroll në 3 vjet sipas sistemeve për cilësi  

Krijimi dhe mirëmbajtja e Ditarit të hapur me 
regjistër  dhuratash 1 050 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Zhvillimi i softuerit të Ditarit të hapur 600 000 Sipas ofertave të kompanive për zhvillimin e 
softuerit 

Mirëmbajtja dhe menaxhimi me softuerin 
dhe licencat 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 Sipas ofertave të kompanive për zhvillimin e 

softuerit 

Amortizimi  20% 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

Trajnime për përdorimin e softuerit në 
institucione 450 000 Sipas ofertave të kompanive për zhvillimin e 

softuerit 

Trajnime dhe sesione informative për 
kërkesat për Ligjin për Lobim në të gjitha 
institucionet 

1 000 000
Vlerësimi i numrit të institucioneve me numrin 
e përgjithshëm të trajnimeve dhe çmimi i 
trajnimit 

Shpenzime	gjithsej	Opsioni	2		 28	550	000 13 266 384 300	000 10	200	000 300	000 300	000
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Viti 0 1 2 3 4 5 Shënime për llogaritjet dhe referencat

OPSIONI 2 OPSIONI 2

SHPENZIME - PLOTËSUESE NGA OPSIONI 1 SHPENZIME - PLOTËSUESE NGA OPSIONI 1

Përgatitja e procedurave të brendshme dhe 
sistemit për ndërveprim me lobistët 27 500 000

16 Ministri + 8 Ministra pa portofol + Kuvendi 
i RM -së  + 84 komuna + Qyteti i Shkupit=110 
institucione *250000 denarë mesatarisht 

Mirëmbajtja e sistemit dhe kontrolle të 
rregullta të personave të jashtëm 9 900 000 Kontroll në 3 vjet sipas sistemeve për cilësi  

Krijimi dhe mirëmbajtja e Ditarit të hapur me 
regjistër  dhuratash 1 050 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Zhvillimi i softuerit të Ditarit të hapur 600 000 Sipas ofertave të kompanive për zhvillimin e 
softuerit 

Mirëmbajtja dhe menaxhimi me softuerin 
dhe licencat 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 Sipas ofertave të kompanive për zhvillimin e 

softuerit 

Amortizimi  20% 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

Trajnime për përdorimin e softuerit në 
institucione 450 000 Sipas ofertave të kompanive për zhvillimin e 

softuerit 

Trajnime dhe sesione informative për 
kërkesat për Ligjin për Lobim në të gjitha 
institucionet 

1 000 000
Vlerësimi i numrit të institucioneve me numrin 
e përgjithshëm të trajnimeve dhe çmimi i 
trajnimit 

Shpenzime	gjithsej	Opsioni	2		 28	550	000 13 266 384 300	000 10	200	000 300	000 300	000
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Viti 0 1 2 3 4 5 Shënime për llogaritjet dhe referencat

OPSIONI 3 OPSIONI 3

SHPENZIME - PLOTËSUESE NGA OPSIONI 2 SHPENZIME - PLOTËSUESE NGA OPSIONI 2

Punësime shtesë për mbikqyrjen dhe imple-
mentimin e Ligjit për Lobim si dhe raportimin 
e parregullsive 

6 102 000 6 102 000 6 712 200 6 712 200 7 383 420

1. Inspektori i përgjithshëm  - paga neto 
38000*1.5
2. Inspektori kryesor - paga neto 33000*1.5
3. Inspektor i lartë 4 paga neto 27000*1.5
4. Inspektor i pavarur 3 paga neto 24000*1.5
5. Inspektor më i ri  4 paga neto 22000*1.5
Gjithsej 13

Ambient për akomodimin e Inspektoratit 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000

Shpenzime për vend të ri pune  (mobilie, 
kompjuter, telefon dhe shpenzime të tjera 
indirekte)

910 000 Sipas vlerësimit për vlerën mesatare të shpen-
zimeve për të punësuar 

Trajnime të të punësuarve të rinj 600 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Sipas vlerësimit të vlerës mesatare për trajni-
me për të punësuar 

Automjete për Inspektoratin 320 000 4 automjete nga segmenti B

Mirëmbajtje dhe regjistrime 250 000 250 000 250 000 400 000 400 000

Amortizimi i automjeteve 80 000 80 000 80 000 80 000 Sipas shkallës ligjore të amortizimit 

Shpenzime	gjithsej		Opsioni	3		 1	830	000 7	092	000 7	092	000 7	702	200 7	852	200 8	443	420

SHPENZIME TOTALE OPSIONI (1+2+3) 32	460	000 21 658 384 19 658 384 28 844 984 16	351	880 17	137	140

PËRFITIME PËRFITIME 

Rritje e të ardhurave nga tatimet për shkak të 
zvogëlimit të ndikimit të korrupsionit  43 101 924 43 101 924 43 101 924 43 101 924 43 101 924

E llogaritur sipas  https://www.imf.org/exter-
nal/pubs/ft/sdn/2016/sdn1605.pd. Ku GDP-ja 
për banor është 314400 MKD, pjesëmarrja 
e bujqësisë në GDP  7.1%, pjesëmarrja e 
tregtisë në GDP (eksport -import) 15.2%, 
Inflacioni 0.9% të dhëna për vitin 2018. 
Përmirësimi mesatar i vendeve me indeks TI 
si rezultat i Ligjit për Lobim në afat kohor prej 
5 vitesh është   10.22 pikë indeksi me devijim.  
Burimi https://editorialexpress.com/cgi-bin/
conference/download.cgi?db_name=SIE-
P201&paper_id=102.  Faktori sipas FMN-së  
0.8. Rezultati është shpërndarë në mënyrë të 
barabartë gjatë 5 viteve.

PËRFITIME GJITHSEJ 0 43 101 924 43 101 924 43 101 924 43 101 924 43 101 924

Neto	(Përfitime	-	Shpenzime) -32	460	000 21	443	540 23	443	540 14	256	940 26	750	044 25 964 784

Vlera	neto	e	tanishme	(Me	diskaunt	) -32	460	000 19	728	057 19	927	009 11 262 982 19	260	032 17	396	405

Shkalla	e	diskauntit	(8.40%) 0.92 0.85 0.79 0.72 0.67

Gjithsej	Vlera	neto	e	tanishme	(5	vjet) 55,114,485
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Viti 0 1 2 3 4 5 Shënime për llogaritjet dhe referencat

OPSIONI 3 OPSIONI 3

SHPENZIME - PLOTËSUESE NGA OPSIONI 2 SHPENZIME - PLOTËSUESE NGA OPSIONI 2

Punësime shtesë për mbikqyrjen dhe imple-
mentimin e Ligjit për Lobim si dhe raportimin 
e parregullsive 

6 102 000 6 102 000 6 712 200 6 712 200 7 383 420

1. Inspektori i përgjithshëm  - paga neto 
38000*1.5
2. Inspektori kryesor - paga neto 33000*1.5
3. Inspektor i lartë 4 paga neto 27000*1.5
4. Inspektor i pavarur 3 paga neto 24000*1.5
5. Inspektor më i ri  4 paga neto 22000*1.5
Gjithsej 13

Ambient për akomodimin e Inspektoratit 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000

Shpenzime për vend të ri pune  (mobilie, 
kompjuter, telefon dhe shpenzime të tjera 
indirekte)

910 000 Sipas vlerësimit për vlerën mesatare të shpen-
zimeve për të punësuar 

Trajnime të të punësuarve të rinj 600 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Sipas vlerësimit të vlerës mesatare për trajni-
me për të punësuar 

Automjete për Inspektoratin 320 000 4 automjete nga segmenti B

Mirëmbajtje dhe regjistrime 250 000 250 000 250 000 400 000 400 000

Amortizimi i automjeteve 80 000 80 000 80 000 80 000 Sipas shkallës ligjore të amortizimit 

Shpenzime	gjithsej		Opsioni	3		 1	830	000 7	092	000 7	092	000 7	702	200 7	852	200 8	443	420

SHPENZIME TOTALE OPSIONI (1+2+3) 32	460	000 21 658 384 19 658 384 28 844 984 16	351	880 17	137	140

PËRFITIME PËRFITIME 

Rritje e të ardhurave nga tatimet për shkak të 
zvogëlimit të ndikimit të korrupsionit  43 101 924 43 101 924 43 101 924 43 101 924 43 101 924

E llogaritur sipas  https://www.imf.org/exter-
nal/pubs/ft/sdn/2016/sdn1605.pd. Ku GDP-ja 
për banor është 314400 MKD, pjesëmarrja 
e bujqësisë në GDP  7.1%, pjesëmarrja e 
tregtisë në GDP (eksport -import) 15.2%, 
Inflacioni 0.9% të dhëna për vitin 2018. 
Përmirësimi mesatar i vendeve me indeks TI 
si rezultat i Ligjit për Lobim në afat kohor prej 
5 vitesh është   10.22 pikë indeksi me devijim.  
Burimi https://editorialexpress.com/cgi-bin/
conference/download.cgi?db_name=SIE-
P201&paper_id=102.  Faktori sipas FMN-së  
0.8. Rezultati është shpërndarë në mënyrë të 
barabartë gjatë 5 viteve.

PËRFITIME GJITHSEJ 0 43 101 924 43 101 924 43 101 924 43 101 924 43 101 924

Neto	(Përfitime	-	Shpenzime) -32	460	000 21	443	540 23	443	540 14	256	940 26	750	044 25 964 784

Vlera	neto	e	tanishme	(Me	diskaunt	) -32	460	000 19	728	057 19	927	009 11 262 982 19	260	032 17	396	405

Shkalla	e	diskauntit	(8.40%) 0.92 0.85 0.79 0.72 0.67

Gjithsej	Vlera	neto	e	tanishme	(5	vjet) 55,114,485
Sipas ankandit të fundit (17.12.2019) të BPRM-së të letrave shtetërore me vlerë, shkalla e 
obliguesit me afat arritjeje  15 vjet është 3.0%. Sipas analizës së Universitetit të Nju Jorkut, 
Shkollës Stern Biznis, Rreziku Premium i Vendit është 5.40%.Domethënë shkalla e diskauntit 
duhet të përdoret me  5.40 + 3.00 = 8.40

* Vitin e parë nuk ka diskaunt sepse është viti i ndryshimit 
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