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Disklejmer
Ky publikim është i përgatitur me ndihmë të Unionit Evropian, në kuadër të 
projektit Vlerësimi i ndikesës së rregullativës nën hije: Promovimi i krijimit të 
politikave të bazuara në dëshmi. Përmbajtja e publikimit është përgjegjësi 
vetëm e Institutit për demokraci “Societas Civilis” dhe e “Qendrës për analiza 
ekonomike” dhe në asnjë mënyrë nuk mund të llogaritet se i reflekton 
pikëpamjet e Unionit Evropian.



1. PËRSHKRIMI I GJENDJES NË FUSHË DHE DEFINIMI
 I PROBLEMIT  

 1.1. PËRSHKRIMI I GJENDJES

 Institucionet dhe organet shtetërore në punën e tyre të përditshme 
gjenerojnë dhe përpunojnë numër të madh të të dhënave që mund 
të kenë vlera të mëdha ekonomike dhe sociale në shoqëri. Në këtë 
drejtim sa vjen rritet numri i vendeve, si në kuadër botëror ashtu edhe 
në atë evropian, të cilat krijojnë rregulla dhe politika për publikimin 
dhe përdorimin e këtyre të dhënave. Këto rregulla dhe politika për 
përdorimin dhe ripërdorimin e të dhënave të sektorit publik në kuadër 
të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë definuar me direktivën 
për Të dhëna të Hapura përkatësisht Direktivën për Të dhëna të Hapura 
2019/1024  (2019/1024). Në përputhje me këtë Direktivë dhe me 
qëllim që të hapen të dhënat publike për përdorimin dhe ripërdorimin e 
tyre, të dhënat nga institucionet publike në BE janë në dispozicion nën 
licencë të hapur dhe në format të lexueshëm kompjuterik të cilat lehtë 
mund të përpunohen. Duke marrë parasysh se qasja në informacione 
në BE është e drejtë fundamentale, si dhe në drejtim të shfrytëzimit 
të të dhënave të hapura nga institucionet publike, Bashkimi Evropian 
e publikoi Portalin Evropian të Të dhënave të Hapura  me të cilin 
sigurohet qasje e lehtë deri në të dhënat e hapura nga vendet anëtare 
të BE dhe me këtë sigurohet përdorimi dhe ripërdorimi i tyre. 

 Evolucioni në Bashkimin Evropian drejt një shoqërie të bazuar në të 
dhëna, ku të dhënat që shfrytëzohen janë të sferave të ndryshme të 
shoqërisë, ndikojnë në jetën e çdo banori të Bashkimit Evropian. Të 
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dhënat digjitale kanë rol të rëndësishëm në këtë Evolucion i cili mundëson 
krijimin e mënyrave dhe kanaleve të reja për qasjen dhe marrjen e njohurive 
për përdoruesit e këtyre të dhënave. 

 Në Maqedoni iniciativa për përdorimin e Të dhënave të hapura fillon me 
promovimin e iniciativës për institucione të hapura, transparente dhe efikase. 
Realizimi i kësaj iniciative në Maqedoni fillon me përfshirjen në Partneritetin 
e hapur qeveritar në vitin 2011. Vet iniciativa për Partneritet të hapur 
qeveritar vë theks të veçantë në të dhënat e hapura si mjet për shfrytëzimin 
e teknologjive bashkëkohore në përkrahje të transparencës së institucioneve 
shtetërore.

 Në Maqedoni rregullimi i të dhënave të hapura startoi me fillimin e zbatimit 
të Ligjit për shfrytëzimin e të dhënave nga sektori publik i muajit shkurt të 
vitit 1014. Ligji i miratuar ka të bëjë me përdorimin e të dhënave publike 
nga organet dhe institucionet e sektorit publik.  Me miratimin e Ligjit për 
shfrytëzimin e të dhënave nga sektori publik janë bërë hapat e parë për 
mundësimin e shfrytëzimit të benefiteve nga të dhënat e hapura. 

 Për përgatitjen dhe realizimin e Ligjit për shfrytëzimin e të dhënave nga 
sektori publik, bazë ligjore paraqet Ligji për qasje të lirë në informata me 
karakter publik i vitit 2006, si dhe Direktiva e BE 2013/37/ e Parlamentit 
Evropian dhe e Këshillit e datës 26 qershor 2013  për ndryshimin e Direktivës 
2003/98/E3 për ripërdorimin e informatave të sektorit publik. 

 Nga aspekti i fazës për të dhëna të hapura në të cilën gjendet Maqedonia, 
sipas klasifikimit evropian, Maqedonia e Veriut gjendet në fazën ndjekës 
. Në bazë të rekomandimeve të BE, vendet të cilat gjenden në fazën 
ndjekës duhet të fokusohen në përmirësimin e sundimit dhe menaxhimit 
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të të dhënave të hapura si dhe në rritjen e përdorimit të të dhënave të 
hapura. Rekomandohet azhurnimi i strategjisë kombëtare për të dhëna 
të hapura me rekomandimet dhe direktivat e BE, krijimi i planit vjetor 
të aktiviteteve, organizimi i hakatonëve, rritja e ndërgjegjësimit për 
benefitet nga të dhënat e hapura përmes grupeve të fokusit, avancimit 
të vazhdueshëm të portalit për të dhëna të hapura në përputhje me 
kërkesat e shfrytëzuesve dhe mundësimin e mënyrave të reja efikase për 
shkarkimin e të dhënave, trajnime dhe edukim i punëtorëve administrativ 
për ngritjen e ndërgjegjes për të dhënat e kështu me radhë. Me realizimin 
e këtyre rekomandimeve Maqedonia do të afrohet në fazën e ardhshme 
e cila është adaptues të shpejtë. 

 Në kuadër të realizimit të strategjisë për Të Dhëna të Hapura në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut tani më ekziston dhe funksionon 
portali për Të Dhëna të Hapura . 

 Vendosja e Të dhënave të Hapura stimulon ekonominë dhe rritjen e 
vendeve të punës me kualifikime për punë me të dhëna. Ekonomia ka 
përfitim nga qasja më e thjeshtë në të dhënat pasi të njëjtat kontribuojnë 
në zhvillimin e shërbimeve të reja inovative dhe krijimin e biznes 
modeleve të reja. 

 Hapja e vendeve të reja të punës si rezultat i drejtpërdrejt i të dhënave 
të hapura në Bashkimin Evropian në vitet që lamë pas ka shënuar rritje 
të vazhdueshme. Në Bashkimin Evropian deri në vitin 2020  pritet që 
numri i vendeve të hapura të punës si rezultat i drejtpërdrejt i të dhënave 
të hapura të jetë 100,000 që paraqet indikator se edhe në Maqedoni 
mund të pritet efekt pozitiv në këtë segment me zbatimin e të dhënave 
të hapura dhe realizimin e Strategjisë kombëtare për të dhëna të hapura 
2018-2020.  

 
4 http://otvorenipodatoci.gov.mk/
5 Creating Value through Open Data: Study on the Impact of Re-use of Public Data 

Resources, p79
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 1.2 SHKAQET E PROBLEMEVE QË JANË LËNDË SHQYRTIMI  

 Për shfrytëzim maksimal të përfitimeve nga Të dhënat e hapura në fillim 
është e nevojshme që të krijohet rreth i volitshëm për të dhënat e hapura. 
Kjo nënkupton sjelljen dhe zbatimin e ligjeve dhe akteve adekuate 
nënligjore me të cilat do të rregullohet procesi i hapjes së të dhënave me 
karakter publik. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut momentalisht 
ekzistojnë ligjet e lartpërmendura me të cilat rregullohet hapja e të 
dhënave nga institucionet publike, por zbatimi i tyre paraqet sfidë. Nga 
analizat e kryera mund të konkludojmë se jo të gjitha institucionet 
publike janë të informuara drejt për ekzistimin e Ligjit për shfrytëzimin e 
të dhënave nga sektori publik dhe implementimi i tij. Gjithashtu vërehet 
edhe mungesë e kapaciteteve me njohuri adekuate teknike në sferën 
e të dhënave digjitale në ndërmarrjet publike, përgjegjëse për hapjen 
e të dhënave. Përveç ekzistimit të portalit kombëtar për të dhëna të 
hapura mund të konkludojmë se ka hapësirë për avancimin e cilësisë së 
seteve të të dhënave dhe përdorimin e seteve të të dhënave. Si një nga 
problemet në analizë theksohet edhe mosekzistimi i standardit kombëtar 
të meta të dhënave, që pamundëson gjetjen e lehtë dhe përdorimin e 
seteve të të dhënave të hapura.  

 Ligji në praktikë nuk i realizon qëllimet e parashikuara, duke marrë 
parasysh se: 

- - nuk ekziston klasifikim për të dhënat që kanë të bëjnë me 
transportin dhe shërbimet publike dhe kategorizimin në bazë të 
frekuencës dhe mekanizmave të parashikuara për marrjen e të 
njëjtave në përputhje me Direktivën 2019/1024  të Parlamentit 
Evropian për të dhëna të hapura dhe ripërdorimin e të dhënave 
nga sektori publik; 

- nuk ekziston definicion për të dhëna me rëndësi më të madhe 

6 DIRECTIVE (EU) 2019/1024 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 
20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information
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siç janë të dhënat statistikore dhe gjeografike; 
- nuk realizohet mbikëqyrje inspektuese për kontroll të zbatimit të 

ligjit; 
- ndërgjegjësimi publik, identifikimi i përfitimeve dhe realizimi i 

shërbimeve të reja inovative nga Të dhënat e hapura janë në nivel 
të pakënaqshëm.

 Më tutje është e nevojshme që të rritet ekspertiza e administratës në 
segmentin e punës me të dhëna të hapura dhe edukim mbi të dhënat, 
rritje të resurseve të angazhuara me punë rreth të dhënave të hapura 
dhe edukimit rreth të dhënave, rritje të kontrollit mbi zbatimin e Ligjit për 
shfrytëzimin e të dhënave nga sektori publik dhe avancimin e punës me 
të dhënat e hapura në sektorin publik.

2. QËLLIMET E PROPOZIM RREGULLATIVËS

Propozim ndryshimet në procesin e implementimit të të dhënave të hapura do të bëhen 
në përputhje me Direktivën 2019/1024  të Parlamentit Evropian për të dhëna të hapura 
dhe ripërdorim të të dhënave nga sektori publik e cila duhet të rregullohet në Maqedoni 
me ligj ose ndryshim dhe plotësim të Ligjit ekzistues për shfrytëzimin e të dhënave nga 
sektori publik. Fillimi i përdorimit dhe avancimi i Të dhënave të Hapura bën stimulimin 
e më shumë segmenteve të shoqërisë. Sipas të dhënave nga hulumtimi në Bashkimin 
Evropian përfitimet nga Të dhënat e hapura janë të dukshme përmes zhvillimit të 
ekonomisë, rritjes së efikasitetit në punën e institucioneve, rritjes së numrit të të 
punësuarve, zhvillimit të inovacioneve si dhe një numrit të madh të përfitimeve indirekte. 
Pritjet për përfitimet nga implementimi i direktivës janë rritja e Bruto prodhimit vendas 
për 2% si rezultat i të dhënave të hapura pas vitit të tretë të zbatimit, përkatësisht 0.8% 
në vitin e parë dhe 1.2% në vitin e dytë. Me propozim ndryshimin dhe rritjen e përdorimit 
të të dhënave të hapura pritet edhe efekt i drejtpërdrejt në hapjen e vendeve të reja të 
punës edhe atë në një kornizë të 500 punësimeve  në periudhë dy vjeçare.  Me zbatimin 

7 DIRECTIVE (EU) 2019/1024 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 June 2019
 on open data and the re-use of public sector information
8 CREATING VALUE TROUGH OPEN DATA, Total number of direct Open Data Jobs, page 77
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e Të dhënave të hapura rritet edhe transparenca dhe përmirësohet efikasiteti në punën 
e administratës publike. Qëllimi është që të kemi zhvillim inkluziv dhe inovacione në 
fushën e Të dhënave të hapura. 

Qëllime sekondare të këtij ligji gjithsesi janë rritja e prodhimit bruto të vendit përmes 
zhvillimit ekonomik të sektorit privat, si dhe ndikim më të gjerë pozitiv në gjithë 
shoqërinë. 

Në bazë të hulumtimeve të bëra në më shumë se 70 hulumtime ndërkombëtare që 
kanë të bëjnë me analizën e shpenzimeve dhe benefiteve nga Të dhënat e hapura, si në 
nivel makro-ekonomik ashtu edhe në atë mikro-ekonomik, rezultatet tregojnë së në të 
gjitha hulumtimet raporti mes benefiteve dhe shpenzimeve është pozitiv. Rangu i këtij 
raport sipas hulumtimeve është prej 1:1.6 deri në 1:70, përkatësisht për çdo një euro të 
investuar kthimi është në shkallën prej 1.16 euro deri në 70 euro.   

Duke marrë parasysh këto të dhëna zhvillimi dhe implementimi i të dhënave të hapura 
gjithsesi duhet të ketë efekt të madh pozitiv i cili varet nga shkalla e zhvillimit të të 
dhënave të hapura, zhvillimi teknik për publikimin e të dhënave si dhe mundësia për 
azhurnimin e të dhënave të publikuara më parë. 

Rritja e efikasitetit të punës së institucioneve publike është gjithashtu një përfitim nga 
vendosja e Të dhënave të hapura. Efikasiteti më i madh i proceseve dhe dhënia e 
shërbimeve publike mundësohet përmes krijimit të qasjes më të shpejt në të dhënat. 
Në Bashkimin Evropian BE28 për vitin 2020 parashikimi është se këto kursime të 
akumuluara do të arrijnë 1,7 miliard euro. 

Në kuadër të Bashkimit Evropian, në periudhën nga viti 2016 deri në vitin 2020 tregu i të 
dhënave të hapura është rritur për 36.9% dhe kap vlerën prej 75.7 miliard euro në vitin 
2020, duke përfshirë inflacionin. Tregu kumulativ i të dhënave të hapura në periudhën 
nga viti 2016 deri në vitin 2020 është vlerësuar në 325 miliardë euro. Këta tregues 
vërtetojnë trendin në rritje të tregut të Të dhënave të hapura dhe benefitet që i sjell 
zhvillimi i të njëjtit.  
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3. ZGJIDHJET (OPSIONET) E MUNDSHME

Në vazhdim paraqesim të gjitha zgjidhjet bazë të rregullimit të publikimit të të 
dhënave në sektorin publik në bazë të Ligjit për shfrytëzim të të dhënave nga sektori 
publik në përputhje me Direktivën 2019/1024 të Parlamentit Evropian. Më tutje, me-
qenëse edhe zgjidhja ligjore e parashikon të njëjtën, është bërë llogaritje e opsioneve 
të ofruara.

Opsioni nulta ose opsioni mos bëj asgjë parashikon mbajtjen e legjislacionit aktual. 
Opsioni nulta, në këtë rast mund të kuantifikohet me vështirësi pasi në mes të 
masave jo të rregulluara sa duhet për mospublikimin e seteve të të dhënave dhe të 
të dhënave të definuara me rëndësi të lart, mund vetëm të kuantifikohen shpen-
zimet indirekte të cilat lidhen me publikimin e të dhënave. Gjithashtu kuantifikimi 
i opsionit nulta vështirësohet edhe për faktin se pjesa më e madhe e investimeve 
iniciale tani më janë bërë por nuk praktikohen të gjitha masat preventive dhe ndësh-
kuese për mosrespektimin e publikimit të të dhënave në bazë të ligjit. Shpenzimet 
dhe benefitet do të përcaktohen në mënyrë aproksimative si përqindje e Bruto 
prodhimit vendas në bazë të analizave të rezultateve të anëtarëve të BE i adaptuar 
me shkallë adekuate më të ulët për shkak të efikasitetit dhe benefiteve më të ulëta 
nga të dhënat e hapura.   

Opsioni I është mundësia për zbatim të plotë të ligjit ekzistues për shfrytëzimin e të 
dhënave nga sektori publik. Në këtë opsion paraqiten shpenzime për publikimin e të 
dhënave për ato organe dhe institucione publike të cilat deri më tani nuk e kanë bërë 
të njëjtën edhe pse është parashikuar me ligjin. Në këtë opsion parashikohet digji-
talizim i të dhënave për ato institucione të cilat nuk e kanë bërë ende si dhe hapje e 
të dhënave për ato institucione që janë digjitale. Ky opsion përfshin edhe zbatim të 
plotë të mbikëqyrjes inspektuese nga ana e Inspektoratit shtetëror administrativ, me 
përjashtim të organeve të pushtetit gjyqësor, Kuvendit të Republikës së Maqedonisë 
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dhe trupave punuese të formuara nga ana e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, 
si dhe zbatim të plotë të dispozitave ndëshkuese në bazë të ligjit aktual. Në këtë op-
sion bëjnë pjesë këto shpenzime: aktivizimi i kontrolleve për zbatimin e rregullativës, 
rritja e kapaciteteve të Inspektoratit shtetëror administrativ për realizimin e kontrol-
leve të theksuara, zgjidhjeve softuerike për digjitalizimin e të dhënave për organet 
dhe institucionet publike të cilat deri tani nuk bëjnë publikimin e të dhënave, zgjidhje 
softuerike për hapjen e të dhënave për organet dhe institucionet publike që kanë 
të dhëna të digjitalizuara por deri tani nuk bëjnë publikimin e të dhënave, edukim 
plotësues të kuadrit dhe publikim të të dhënave e kështu me radhë.    

Opsioni II është mundësia për klasifikim të centralizuat të të dhënave të transportit 
publik dhe shërbimeve publike dhe kategorizim në bazë të frekuencës. Ky opsion 
është në përputhje me Direktivën e Bashkimit Evropian  për ripërdorim të të dhënave 
të sektorit publik të vitit 2019. Direktiva 2019/1024 e Parlamentit Evropian jep ud-
hëzime konkrete për dhënie prioritet të të dhënave nga sfera e shërbimeve publike 
dhe transportit për shkak të numrit të madh të të dhënave që gjenerohen në këto 
segmente dhe që mund të shfrytëzohen për rritje të dukshme të efikasitetit në punë 
si dhe për efekt pozitiv ekonomik dhe social. Në këtë opsion paraqiten shpenzime 
për definimin e klasifikimit të të dhënave si dhe mekanizmave për publikim të shpejt 
dhe të vazhdueshëm të të dhënave dhe mekanizmave për marrjen e tyre. Gjithashtu 
në këtë opsion në mënyrë plotësuese paraqiten edhe shpenzime për mundësimin 
e publikimit të të dhënave nga transporti publik dhe shërbimet publike në bazë të 
direktivës së dhënë. Në këtë opsion bëjnë pjesë këto shpenzime: përgatitja dhe 
plotësimi i Metodologjisë për identifikimin, katalogjizimin dhe prioritizimin e seteve 
të të dhënave, hapja e të dhënave nga sistemi ekzistues, krijimi i modelit për prior-
itizim të publikimit të të dhënave, rritja e ndërgjegjësimit publik dhe identifikimi i ben-
efiteve nga përdorimi i të dhënave të hapura, vendosja e partneritetit për përdorimin 
e të dhënave të hapura, përmirësimi i sistemit arsimor, matja e ndërgjegjësimit të 
përgjithshëm dhe informimi në lidhje me të dhënat e hapura, realizimi i bashkëpuni-
meve ndërkombëtare, avancimi i edukimit për të dhënat  etj.  

9 Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open 
data and the re-use of public sector information
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 3.1. PËRSHKRIM I ZGJIDHJES “MOS BËJ ASGJË”

 Opsioni nulta 0  

 Meqenëse zgjidhja aktuale ligjore në përgjithësi zbatohet dhe jep 
rezultate mesatare, vazhdimi me të njëjtin, si opsion “mos bëj asgjë” në 
fakt paraqet gjendje në të cilën ekziston mospublikimi i të dhënave si 
dhe publikimi jo i rregullt i të dhënave. Korniza kohore për publikimin e të 
dhënave e cila është definuar në ligjin ekzistues është e njëjtë për të gjitha 
llojet e të dhënave pasi që nuk ekziston klasifikimi i të dhënave, që në fakt 
nënkupton se institucioni publik vendos vet se në cilën kornizë kohore do 
të bëjë publikimin e të dhënave.

  
 Gjithashtu me zgjidhjen ekzistuese ligjore nuk bëhet definimi i të dhënave 

të hapura në përputhje me udhëzimet e Direktivës për të dhëna të hapura  
të Bashkimit Evropian të publikuar në vitin 2019 sipas së cilës organet 
dhe institucionet publike duhet të mundësojnë sa më shumë të dhëna në 
kohë reale(real time data) të mundësuara përmes interfejs aplikacionit 
(API, Application Programming Interface)  me qëllim shkarkimin e 
shpejtë të të dhënave. Në mënyrë plotësuese direktiva në fjalë jep 
udhëzime edhe në fushën e shmangies së mundësisë për monopol në 
të dhëna të caktuara të hapura përmes krijimit të partneriteteve për të 
dhënat mes organeve dhe institucioneve publike dhe kompanive private.   

 Rreziku nga vazhdimi i mosklasifikimit dhe publikimi pa prioritizim 
i të dhënave do të sjellë zvogëlimin e interesit për përdorimin dhe 
ripërdorimin e tyre, rritje të pamjaftueshme të efikasitetit dhe benefiteve 
nga e njëjta. 

11



 Në rast të tillë institucionet dhe organet publike e humbin legjitimitetin e 
tyre në aspekt të publikimit të të dhënave të hapura. 

 Rreziqet tjera që mund të paraqiten janë: 

 • Mbajtja e transparencës së ulët shkakton zvogëlim sistematik  
 të cilësisë së të dhënave të hapura.   

 • Zvogëlim dhe rënie të interesit për zhvillimin e zgjidhjeve të reja  
 inovative të teknologjive më të avancuara si inteligjenca   
 artificiale.  

 • Publikimi i vogël i informatave me rëndësi dhe frekuencë të  
 lartë shkakton zvogëlim të dukshëm të besueshmërisë në   
 informatat e publikuara, përdorim dhe ripërdorim të tyre.

10 Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on 
open data and the re-use of public sector information
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 3.2. PËRSHKRIM I ZGJIDHJEVE (OPSIONEVE) TË MUNDSHME PËR  
  ZGJIDHJEN E PROBLEMIT 

 Opsioni I është mundësia për zbatim të plotë të ligjit ekzistues 
për shfrytëzimin e të dhënave të sektorit publik. Me zbatimin e 
plotë të ligjit aktual do të bëhet publikimi më i rregullt i të dhënave 
të organeve dhe institucioneve publike dhe do të identifikohen 
organet dhe institucionet që nuk kanë mundësi për publikim të 
vazhdueshëm të të dhënave dhe tek të njëjtat do të implemen-
tohet sistem për mundësimin e publikimit të të dhënave. Në 
përputhje me ligjin aktual, publikimi i të dhënave do të bëhet tre 
muaj nga publikimi për përdorim, kurse me rritjen e kontrollit për 
implementimin e ligjit do të rritet edhe frekuenca e publikimit të 
të dhënave në raport me praktikën e tanishme.   

 Për zbatim të plotë dhe të suksesshëm të ligjit aktual për shfry-
tëzimin e të dhënave nga sektori publik me rëndësi të madhe do 
të jetë efikasiteti i mbikëqyrjes inspektuese për të cilën në bazë 
të ligjit aktual institucion përgjegjës është Inspektorati shtetëror 
administrativ. Inspektorati shtetëror administrativ në përputhje 
me ligjin aktual mund të bëjë mbikëqyrje inspektuese në të gjitha 
organet dhe institucionet publike përveç në pushtetin gjyqësor, 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe trupave punues të 
formuara nga Kuvendi 

 Me implementimin e plotë të ligjit aktual pritet edhe rritja e inter-
esit të personave juridik dhe fizik për përdorimin e të dhënave të 
publikuara. 

 Masat që i përfshin ky opsion janë këto:

 1. Aktivizim të mbikëqyrjes inspektuese përmes Inspek 
  toratit shtetëror administrativ 
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2. Digjitalizim të të dhënave nga institucionet që nuk kanë format 
digjital por duhet të hapen 

3. Hapje të të dhënave nga institucionet që kanë format digjital por 
nuk janë në format të hapur 

4. Publikim në kohë i të dhënave nga institucionet që kanë format 
të hapur.

Shpenzimet lidhur me këto masa janë: 

• Shpenzime për rritjen e kapaciteteve të Inspektoratit shtetëror 
administrativ dhe Ndjekje dhe kontroll të punës së organeve dhe 
institucioneve në fushën e të dhënave të hapura 

• Shpenzime për hapje të të dhënave nga institucionet dhe organet 
që kanë format digjital por nuk janë të formatit të hapur 

• Shpenzime për hapje të të dhënave nga institucionet që klasifi-
kohen me rëndësi më të madhe por nuk janë ende të hapura ose 
digjitalizuara  

• Shpenzime për trajnime dhe informim të të gjitha institucioneve 
dhe organeve publike me obligimet që dalin nga Ligji për shfry-
tëzimin e të dhënave nga sektori publik.

Opsioni II paraqet mundësinë për klasifikim të centralizuar për të dhënat 
që kanë të bëjnë me transportin publik dhe shërbimet publike dhe kate-
gorizim në bazë të frekuencës së të dhënave. Ky opsion është në bazë të 
udhëzimeve të Direktivës së Bashkimit Evropian 2003/98/EC  për ripër-
dorimin e të dhënave nga sektori publik i vitit 2019. Direktiva parashikon 
një set minimal të rregullave për ripërdorimin e të dhënave dhe dokument-
eve ekzistuese nga sektori publik. Me adaptimin e rregullativave, sasia 
e të dhënave duke përfshirë edhe të dhënat publike, rriten në mënyrë të 
vazhdueshme si dhe mblidhen dhe gjenerohen lloje të reja të të dhënave. 
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Paralelisht me këtë proces bëhet edhe zhvillim i vazhdueshëm i teknolog-
jive për përpunim dhe analizë të të dhënave, mësim makinerik si dhe zhvil-
lim të IOT Internet për sende (internet of things).  Rregullat dhe udhëzimet 
që janë definuar dhe iniciuar në vitin 2003 dhe janë avancuar në vitin 2013 
nuk janë të mjaftueshme për zhvillimin e shpejtë dhe ndryshme në këtë 
fushë dhe si rezultat benefitet ekonomike dhe sociale nga ripërdorimi i të 
dhënave publike vihet në rrezik.  

Qëllimi i rregullativës është zvogëlimi i barrierave në fushën e të dhënave 
të hapura gjatë fillimit të bizneseve të reja, kufizimi i shpenzimeve që do 
të paguheshin për përdorimin e të dhënave, rritja e numrit të të dhënave 
të hapura me vënien e llojeve të reja të të dhënave dhe të dhënave të cilat 
janë rezultat i financimit publik, minimizimi i rrezikut për vendosje monop-
oli me anë të procesit transparent për krijimin e partneritetit publik-privat 
si dhe rritja e mundësive për shërbime të reja me hapjen e të dhënave 
përmes interfejsave aplikativ (API).   

Frekuenca dhe rëndësia e të dhënave mund të përcaktohet me anë të 
informatave plotësuese ose përshkrim i të dhënave që do të publikohen 
në portalin për të dhëna të hapura. Ministria e shoqërisë informatike dhe 
administratës do të jetë koordinator për institucionet publike në dhënien 
e rekomandimeve se si të përgatiten të dhënat për hapje, por përgjegjësia 
për hapjen e tyre është në vet institucionet. 

Me ndjekjen e kësaj direktive do të arrihet identifikimi i të dhënave me më 
shumë rëndësi sociale dhe ekonomike dhe do të mund të bëhet prior-
itizim adekuat për hapjen dhe publikimin dhe e njëjta do të mundësojë 
përdorimin dhe ripërdorimin të tyre më të lehtë. Në bazë të hulumtimeve 
të kryera në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, të dhëna më të 
rëndësishme  paraqesin të dhënat nga Regjistrat qendror, të dhënat nga 
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kadastra, të dhënat nga transporti si dhe të dhënat shëndetësore. Sipas 
analizave , në Danimarkë vetëm nga regjistri për Adresa benefitet në nivel 
vjetor janë për 70 herë më të mëdha se shpenzimet për mirëmbajtje, që 
tregon një potencial të madh nga përdorimi i të dhënave të hapura.  

Shpenzimet për rregullativën lidhen me promovimin e Të dhënave të 
hapura dhe përfitimet prej tyre, vendosja e partneriteteve për përdorimin 
e të dhënave të hapura, përmirësimi i sistemit arsimor, sjellja dhe miratimi 
i metodologjisë për identifikim, përgatitja e mekanizmave për prioritizim 
të seteve të të dhënave, Përpunimi e katalogut të seteve të të dhënave në 
ministri, hulumtimi i nevojave për të dhëna nga ana e palëve të interesit, 
realizim në faza i procesit për hapjen e të dhënave nga ministritë, matja e 
ndërgjegjësimit  të përgjithshëm dhe informimi në lidhje me të dhënat e 
hapura, realizimi i bashkëpunimeve ndërkombëtare, avancimi i edukimit 
në lidhje me të dhënat. 
Në përputhje me Ligjin për shfrytëzimin e të dhënave nga sektori publik 
është përcaktuar obligimi i organeve dhe institucioneve të sektorit publik 
për publikim të të dhënave të cilat i krijojnë me anë të kompetencave të 
tyre në përputhje me ligjin, me qëllim që të mundësohet përdorimi i këtyre 
të dhënave nga ana e personave juridik dhe fizik për krijimin e informat-
ave, përmbajtjeve, aplikacioneve ose shërbimeve të reja. 

Ky opsion nënkupton:

1. Sjellje të metodologjisë dhe mekanizmave për identifikimin, 
katalogjizimin dhe prioritizimin e seteve të të dhënave në portalin 
e të dhënave të hapura 

2. Përcaktimin e seteve të të dhënave me rëndësi dhe frekuencë të 
lartë të publikimit 

3. Vendosje të mekanizmave për shkarkim të shpejtë të të dhënave 
përmes interfejseve aplikative (API) ose hapje të bazave të të 
dhënave 
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4. Promovim të Të Dhënave të Hapura dhe portalit kombëtar për të 
dhëna të hapura 

5. Matje të ndërgjegjësimit dhe informimit të përgjithshëm për të 
dhënat e hapura 

6. Avancim të edukimit në lidhje me të dhënat 
7. Vendosje të partneritetit për përdorimin e të dhënave të hapura. 

Shpenzimet lidhur me këto masa janë:

• Shpenzime për të dhëna të hapura nga transporti publik dhe 
shërbimet publike 

• Shpenzime për përgatitjen e shërbimeve për azhurnimin e të 
dhënave të publikuara 

• Shpenzime për fushata mediatike në mediumet tradicionale dhe 
sociale me qëllim që të promovohen të dhënat e hapura dhe ben-
efitet prej tyre 

• Shpenzime për përfshirjen e edukimit mbi të dhënat në arsim 
dhe programet dhe punëtoritë jashtëmësimore 

• Shpenzime për përkrahjen e strat ap kompanive përmes fondit 
për inovacione.
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4. VLERËSIM I NDIKIMIT TË RREGULLATIVËS 

 NDIKIMET E MUNDSHME POZITIVE DHE NEGATIVE NGA SECILI OPSION:

Opsioni  Ndikimi pozitiv Ndikimi negativ

Opsioni 1

• Rritja e efikasitetit në punë në 
institucionet dhe organet publike 

• Zhvillimi i shërbimeve të reja të 
bazuara në sete të të dhënave  

•  Rritja e numrit të të dhënave të 
publikuara dhe interesit për për-
dorimin e tyre 

•  Rritja e besimit në institucionet 
dhe organet publike 

Ngadalësimi i procesit të hapjes së të 
dhënave për shkak të klasifikimeve dhe 
prioritizimeve të reja 

• Mosekzistimi i të dhënave digjitale në 
organe ose institucione publike 

• Shpenzime plotësuese infrastruktu-
rore për digjitalizimin ose hapjen e të 
dhënave  

• Mundësi të kufizuara për vëzhgimin e 
aktiviteteve 

• Ndikim i mundshëm i Ligjit për mbrojtje 
të të dhënave personale në disa nga 
setet e të dhënave 

• Mundësi për prezantimin e informatave 
jo të sakta dhe të paplota në raportet e 
të dhënave të hapura

• Pamundësia për krijimin e procedurave 
në përputhje me dispozitat ligjore për 
kontroll të cilësisë dhe publikimit të të 
dhënave 

•Publikimi i të dhënave që kanë rëndësi 
të vogël dhe përdorim dhe ripërdorim 
të vogël  
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Opsioni 2

• Rritja e ndërgjegjësimit të përgjith-
shëm për ekzistimin e të dhënave të 
hapura dhe benefiteve prej të njëjtave 

• Avancimi i edukimit mbi të dhënat tek 
publikuesit e të dhënave 

• Avancimi i edukimit në lidhje me të 
dhënat tek përdoruesit e të dhënave 

• Prezantimi i biznes modeleve tani 
më të suksesshme me të dhëna të 
hapura 

• Definimi i modeleve të reja të 
bashkëpunimit me përdorimin e të 
dhënave të hapura 

• Rritja e interesit për zhvillimin e shër-
bimeve të reja të bazuara në të dhëna 
të hapura 

• Rritja e numrit të vendeve të reja të 
punës përmes rritjes së interesit për 
zhvillimin e shërbimeve dhe produk-
teve të bazuara në të dhëna të hapura 

• Përdorimi dhe ripërdorimi i të 
dhënave të hapura do të ndihmojë në 
zhvillimin e ekonomisë, zhvillimin e 
inteligjencës artificiale dhe tejkalimin 
e sfidave sociale, siç është rasti edhe 
në ekonominë evropiane  

• Efikasitet më i madh në kontrollin dhe 
sanksionimin e rasteve të shkeljes së 
rregullativës 

• Shpenzime plotësuese për PR 
fushata dhe promovim 

• Ndryshime të ngadalshme në pro-
gramet edukative për përmirësimin 
e edukimit mbi të dhënat 

• Proces i ngadalshëm i avancimit 
të edukimit mbi të dhënat tek të 
punësuarit aktual në organet dhe 
institucionet publike 

• Dispozita ligjore të pa definuara 
qartë për ripërdorimin e të dhënave

• Proces i ngadalshëm i organizimit 
të hakatonëve 

•  Mos pasje të kapaciteteve in-
stitucionale për digjitalizimin dhe 
hapjen e të dhënave 

• Mundësi të kufizuara të organeve 
mbikëqyrëse të zbatimit, që të zbu-
lojnë shkelje të rregullativave 
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Opsioni 2

• Rritja e ndërgjegjësimit të përgjith-
shëm për ekzistimin e të dhënave të 
hapura dhe benefiteve prej të njëjtave 

• Avancimi i edukimit mbi të dhënat tek 
publikuesit e të dhënave 

• Avancimi i edukimit në lidhje me të 
dhënat tek përdoruesit e të dhënave 

• Prezantimi i biznes modeleve tani 
më të suksesshme me të dhëna të 
hapura 

• Definimi i modeleve të reja të 
bashkëpunimit me përdorimin e të 
dhënave të hapura 

• Rritja e interesit për zhvillimin e shër-
bimeve të reja të bazuara në të dhëna 
të hapura 

• Rritja e numrit të vendeve të reja të 
punës përmes rritjes së interesit për 
zhvillimin e shërbimeve dhe produk-
teve të bazuara në të dhëna të hapura 

• Përdorimi dhe ripërdorimi i të 
dhënave të hapura do të ndihmojë në 
zhvillimin e ekonomisë, zhvillimin e 
inteligjencës artificiale dhe tejkalimin 
e sfidave sociale, siç është rasti edhe 
në ekonominë evropiane  

• Efikasitet më i madh në kontrollin dhe 
sanksionimin e rasteve të shkeljes së 
rregullativës 

• Shpenzime plotësuese për PR 
fushata dhe promovim 

• Ndryshime të ngadalshme në pro-
gramet edukative për përmirësimin 
e edukimit mbi të dhënat 

• Proces i ngadalshëm i avancimit 
të edukimit mbi të dhënat tek të 
punësuarit aktual në organet dhe 
institucionet publike 

• Dispozita ligjore të pa definuara 
qartë për ripërdorimin e të dhënave

• Proces i ngadalshëm i organizimit 
të hakatonëve 

•  Mos pasje të kapaciteteve in-
stitucionale për digjitalizimin dhe 
hapjen e të dhënave 

• Mundësi të kufizuara të organeve 
mbikëqyrëse të zbatimit, që të zbu-
lojnë shkelje të rregullativave 

4.1 NDIKIMET EKONOMIKE  

 Ndikimet ekonomike janë llogaritur në analizën e shpenzimeve dhe përfitimeve 
të cilat janë pjesë e shtojcave të këtij formulari.

4.2  NDIKIMET FISKALE  

 Ndikimet fiskale gjithashtu janë paraqitur dhe llogaritur në analizën e shpenzi-
meve dhe përfitimeve të cilat janë pjesë të shtojcave të këtij formulari. Ato janë 
paraqitur në pjesën e ndikimit të institucioneve.

4.3 NDIKIMET SOCIALE  
 
 Nxitja dhe rritja e bashkëpunimit, inkluzionit dhe inovacionit social. Rritja e cilë-

sisë së rregullativës, rritja e besimit të qytetarëve në organet dhe institucionet, 
forcimi i vlerave demokratike, rritja e qasjes në informata, përmirësimi i imazhit 
të shtetit me vënien e shërbimeve më të avancuara, rritja e cilësisë së jetesës së 
qytetarëve. 

4.4 NDIKIMET NË MJEDISIN JETËSOR 

 Ndikime indirekte nga ky ligj ka pasi me hapjen e të dhënave qytetarët do të 
kenë qasje në informata dhe shërbime që ndikojnë në përmirësimin e mjedisit 
jetësor, shfrytëzimin e transportit publik, ndotjen,  zvogëlimin e harxhimeve për 
energji elektrike, zvogëlimin e shfrytëzimit të materialeve të letrës.
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4.5 NDIKIMET DHE SHPENZIMET ADMINISTRATIVE

	 а)	shpenzime	për	realizim	

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

	 b)	shpenzime	për	respektimin	e	rregullativës		

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

 5.1 PALËT E INTERESUARA DHE MËNYRA E PËRFSHIRJES

 Janë konsultuar organizata civile, persona fizik të interesuar për konceptet e 
të dhënave të hapura, IT kompani, start ap kompani, qendra kërkimore shken-
core etj.

 
 5.2 SHQYRTIM I MENDIMEVE TË MARRA DHE TË APLIKUARA 

 /

 
 5.3 MENDIMET TË CILAT NUK JANË MARRË NË KONSIDERATË DHE PSE 

 /
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6.  KONKLUZIONE DHE ZGJIDHJET E REKOMANDUARA  

 6.1 SHQYRTIM KRAHASUES I NDIKIMEVE POZITIVE DHE NEGATIVE TË   
 ZGJIDHJEVE TË MUNDSHME

 Analiza në vazhdim jep pasqyrë të detajuar të ndikimeve pozitive dhe negative të 
secilit opsion. 

 Janë identifikuar shpenzime dhe përfitime nga klasifikimi dhe prioritizimi i të 
dhënave të hapura si dhe nga rritja e ndërgjegjësimit publik në lidhje me përfi-
timet nga përdorimi i të dhënave të hapura dhe janë identifikuar këto elemente:

•  Kategorizime dhe frekuenca nga Bartësit e ndikimit në bazë të çdo opsioni; 
• Interfejsa aplikativ për shkarkimin e të dhënave me frekuencë të lartë;
• Informata të nevojshme për kuantifikim përkatësisht monetarizim të ndiki-

meve; 
• Kuantifikim i ndikimeve përkatësisht monetarizimi i tyre si dhe mënyra e 

përllogaritjeve që janë bërë; 
• Shkalla e zbritjes për llogaritje të vlerës aktuale neto për këtë projekt do 

të llogaritet në bazë të ankandit të fundit të BPRM (17.12.2019) të letrave 
shtetërore me vlerë, norma e obligacioneve me 15 vjet afat maturimi është 
3%. Gjithashtu në bazë të analizës së Universitetit të Nju Jorkut, Stern Biznis 
Shkollës, Premium rreziku i vendit është 5.40%. Prej këtu, shkalla e zbritjes 
do të duhej të llogaritet me 5.40 + 3 = 8.40%.

 6.2 RREZIQET GJATË REALIZIMIT DHE ZBATIMI I SECILËS NGA ZGJIDHJET  
 (OPSIONET) E MUNDSHME

 
  Analiza e rreziqeve në vijim
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 6.3 ZGJIDHJA E REKOMANDUAR ME ARSYETIM 

 Analizat e dhëna janë baza për kryerjen e klasifikimit, prioritizimit të seteve të 
të dhënave si dhe rritjen e ndërgjegjësimit publik për të dhënat e hapura së 
bashku me realizimin që duhet të jetë efektiv. Vendosja e opsioneve duhet 
të jetë e balancuar që të arrihet efekt maksimal i benefiteve ekonomike dhe 
sociale nga të dhënat e hapura. Në bazë të analizave të kryera nga përvojat 
e vendeve të Bashkimit Evropian në vendosjen e të dhënave të hapura, nëse 
vendosja nuk bëhet paralelisht atëherë benefitet nga vendosja e të dhënave 
të hapura nuk e jep rezultatin e pritshëm para së gjithash në segmentin e 
rritjes së efikasitetit në punën e organeve dhe institucioneve publike si dhe në 
përfitimet e pritura ekonomike.  

 Prandaj në analizë janë shqyrtuar të tre opsionet së bashku dhe njëherësh 
rekomandimi është që të implementohen të gjitha. Neto efekti pozitiv i drejt-
përdrejt në kost benefit analizën është vetëm rritja e të ardhurave, e cila është 
bërë në përputhje me analizat e rezultateve nga shtetet e BE të cilat janë në 
fazë të avancuar të të dhënave të hapura. Por këtu një rol qenësor kanë edhe 
efektet tjera indirekte dhe sociale përmes rritjes së cilësisë së rregullativës, 
rritjes së besimit të qytetarëve ndaj institucioneve, zvogëlimit të ndotjes, 
forcimit të vlerave demokratike, rritjes së transparencës, rritjes së besimit në 
institucionet dhe politikanët, krijimit të vendeve të reja të punës, përmirësimit 
të imazhit të shtetit përmes përmirësimit të efikasitetit në punë të organeve 
dhe institucioneve publike, rritjen e besimit në organet dhe institucionet 
publike dhe rritjen e cilësisë së jetës së qytetarëve.
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7. REALIZIMI I ZGJIDHJES SË REKOMANDUAR 

 7.1 NEVOJA PËR NDRYSHIMIN E LIGJEVE DHE AKTEVE NËNLIGJORE  
 NË FUSHË DHE FUSHA TË TJERA TË PËRAFËRTA 

• Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores në fuqi për mundësi 
minimale teknike të organeve dhe institucioneve të sektorit publik 
që të publikojnë të dhënat dhe normat teknike për formatin e të 
dhënave dhe mënyrën e publikimit të të njëjtave ku në përputhje 
me Direktivën 1019/2014 të dhënat me frekuencë të lartë do 
të duhet të publikohen në gjuhë të lexueshme nga kompjuteri 
përmes interfejs aplikacioneve.

 
 7.2 AKTET E NEVOJSHME NËNLIGJORE DHE AFATI PËR
  SJELLJEN E TYRE

 Aktet e nevojshme nënligjore që do ta rregullojnë:

•  Mënyrën, procedurat dhe kushtet për kryerjen e klasifikimit, 
kategorizimit dhe prioritizimit  të seteve të të dhënave 

• Aktet nënligjore të cilat do të rregullojnë procedurat për kontroll të 
cilësisë dhe besueshmërisë të të dhënave dhe publikimin e tyre 
në bazë të klasifikimit dhe kategorizimit 

• Përmbajtjen dhe formën e raporteve periodike dhe vjetore 
për publikimin e të dhënave të hapura dhe përdorimin dhe 
ripërdorimin e tyre

 
 7.3 ORGANET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE, ORGANET 

SHTETËRORE DHE ORGANET TJERA KOMPETENTE PËR ZBATIM 

• Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës
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 7.4 AKTIVITETET PËR SIGURIMIN E ZBATIMIT EFIKAS TË   
 PROPOZIMIT TË LIGJIT

• • Klasifikimi i të dhënave në bazë të urgjencës dhe rëndësisë të 
tyre dhe definimi i kontrolleve shtesë dhe masave korrigjuese për 
data setet me rëndësi të lartë 

• Masa korrigjuese të definuara me precizitet për çdo mospublikim 
të të dhënave, dhe jo me  përgjithësim 

• Sistem vlerësimi i bazuar në forma të paradefinuara për 
publikimin e të dhënave 

• Plotësimi i ligjit me klasifikim të të dhënave në bazë të kritereve të 
definuara më herët 

• Definimi i formatit për të dhënat me frekuencë të lartë dhe 
implementim i obligueshëm nga ana e publikuesve të të dhënave  

• Organizimi i debateve dhe punëtorive për nëpunësit publik 
• Definimi i ekipeve për monitorimin dhe kontrollin e proceseve të 

publikimit të të dhënave  
• Përmirësim teknik i ekipeve përgjegjëse për kontrollin dhe 

monitorimin e publikimit të të dhënave  
• Plotësimi i ligjit aktual dhe definimi i institucioneve dhe të 

dhënave me prioritet të lartë, të mesëm dhe të ulët 
• Trajnime për personat që do të punojnë në inspektoratin për 

vëzhgimin dhe zbulimin e parregullsive gjatë publikimit të të 
dhënave 

• Shkëmbim përvojash dhe konsultime me inspektorë të huaj në 
lidhje me modelet dhe mënyrat e zbulimit të parregullsive 

• Plotësimi i ligjit dhe definim preciz të periudhës së publikimit të të 
dhënave, në bazë të prioritetit dhe ndjeshmërisë 

• Plotësimi i ligjit aktual dhe definimi i institucioneve dhe të 
dhënave me prioritet të lartë, të mesëm dhe të ulët.
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8. MONITORIMI DHE VLERËSIMI 

  8.1  MËNYRA E MONITORIMIT TË ZBATIMIT  
 
 Zbatimi do të monitorohet në tremujor, gjysmëvit dhe në vit. Monitorimi 

do të bëhet përmes indikatorëve kyç që duhet të sigurojnë përfitimet e 
parashikuara nga ky ligj.

• Rritja e përdorimit të të dhënave të hapura 
• Publikimi i rregullt i të dhënave nga të gjitha organet dhe in-

stitucionet publike  
• Mekanizma funksional për shkarkimin e të dhënave me 

frekuencë të lartë përmes interfejsave aplikativ dhe ngjashëm 
• Monitorim në lidhje me informimin e opinionit me ekzistimin e të 

dhënave të hapura dhe benefiteve prej tyre 
• Vendosja e klasifikimit dhe prioritizimit të të dhënave. 
 

 8.2 VLERËSIMI I EFEKTEVE NGA PROPOZIMI I LIGJIT DHE AFATET 
 

• Rritja e efikasitetit të punës së institucioneve dhe organeve 
publike përmes matjes së numrit total të shërbimeve të dhëna 
dhe numrit të shërbimeve digjitale në raport me vitin e kaluar. 
Vlerësimi bëhet çdo 12 muaj 

• Punësime të reja të lidhura drejtpërdrejt me të dhënat e hapura 
në dy vitet e para 

• Rritja e BPV për 0.8% në vitin e parë si rezultat i të dhënave të 
hapura 
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• Rritja e BPV për 1.2% në vitin e dytë si rezultat i të dhënave të 
hapura 

• Përmirësimi i raportit të të ardhurave tatimore në raport me BPV 
që vërehet përmes raporteve për punën e institucioneve dhe 
organeve publike 

• Rritja e besimit në institucionet dhe punën e tyre përmes matjes 
së besimit në institucione në çdo 12 muaj 

• Rritja e numrit të institucioneve publike që do të publikojnë të 
dhënat në portalin për të dhëna të hapura.  
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1. Ненавремено објавување на 
податоци 3 3 9

Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Класификација на податоците според 
нивната итност и важност и дефинирање на 
дополнителни контролни и корективни мерки 
за дата сетовите со висока важност

2. Необјавуавање на податоци 3 3 9
Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1.Прецизно дефинирани корективни мерки 
за секое необјавување на податоци, а не 
генерално

3. Објавување на податоци во 
несоодветна форма 2 3 6

Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Дополнителни контроли за квалитетот на 
податоците
2. Дополнување на регулативата за 
дефинирае на прецизни формати за 
објавување на податоците
3. Системи на валидација базирани на 
предефинирани форми за објавување на 
податоци

4. Непостоење на класификација 
на податоци 3 3 9

Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Дополнување на законот со класификација 
на подаотците според однапред дефинирани 
критериуми

5. Неинформираност за 
постоењето на податоците  3 2 6

Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Јавни кампањи за информирање за 
постоњетето податоците од јавниот сектор
2. Организација на хакатони со цел 
искористување на податоците
3. ПР текстови за позитивните страни од 
користење на податоците од јваниот сектор 
во други земји 

6. Дефинирање на формати за 
размена на високо фрекветни 
податоци 

3 3 9
Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Дефинирање на формати за високо 
фрекветни податоци (API) и задолжителна 
имплементација од страна на објавувачите на 
податоци
2. Организација на трибини и обуки за јавните 
службеници
3. ПР текстови за позитивните аспекти на 
лобирањето

АНАЛИЗА НА РИЗИК ЗA ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР
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1. Ненавремено објавување на 
податоци 3 3 9

Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Класификација на податоците според 
нивната итност и важност и дефинирање на 
дополнителни контролни и корективни мерки 
за дата сетовите со висока важност

2. Необјавуавање на податоци 3 3 9
Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1.Прецизно дефинирани корективни мерки 
за секое необјавување на податоци, а не 
генерално

3. Објавување на податоци во 
несоодветна форма 2 3 6

Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Дополнителни контроли за квалитетот на 
податоците
2. Дополнување на регулативата за 
дефинирае на прецизни формати за 
објавување на податоците
3. Системи на валидација базирани на 
предефинирани форми за објавување на 
податоци

4. Непостоење на класификација 
на податоци 3 3 9

Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Дополнување на законот со класификација 
на подаотците според однапред дефинирани 
критериуми

5. Неинформираност за 
постоењето на податоците  3 2 6

Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Јавни кампањи за информирање за 
постоњетето податоците од јавниот сектор
2. Организација на хакатони со цел 
искористување на податоците
3. ПР текстови за позитивните страни од 
користење на податоците од јваниот сектор 
во други земји 

6. Дефинирање на формати за 
размена на високо фрекветни 
податоци 

3 3 9
Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Дефинирање на формати за високо 
фрекветни податоци (API) и задолжителна 
имплементација од страна на објавувачите на 
податоци
2. Организација на трибини и обуки за јавните 
службеници
3. ПР текстови за позитивните аспекти на 
лобирањето
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1. Дефинирање на технички лица 
одговорни за објавување на 
податоците

3 3 9
Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Дефинирање на тимови за мониторинг 
и контрола на процесите на објавуавње на 
податоци
2. Техничко усовршување на тимовите одоворни 
за контрола и мониторинг на објавување на 
податоците

2. Непостоење на дефинирана 
приоритетност на податоци 3 2 6

Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1.Дополнување на тековниот закон и дефинирање 
на институции и податоци со висока средна и 
ниска приоритетност

3. Можност за избор на период
на објавуање на податоци 2 2 4

Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Дополнување на законот и прецизна 
дефиниција на периодот на објавуавње на 
податоци, според приоритеност и сензитивност
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1. Дефинирање на тимови за мониторинг 
и контрола на процесите на објавуавње на 
податоци
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на институции и податоци со висока средна и 
ниска приоритетност

3. Можност за избор на период
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ВЕРОЈАТНОСТ НА ПОЈАВУВАЊЕ 1-4

ЕФЕКТ 1-4

БОДОВИ НА РИЗИК 

10-16 висок/карактеристичен ризик

5-9 среден/резидуален ризик

1-4 низок/целен ризик
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О
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Ц

И
ЈА

 3
 -

 Н
ад
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њ

е

1.Ограничена можност на телата за 
надгледување на спроведувањето 
да откријат кршење на 
регулативата

2 3 6
Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Обуки за лицата кои ќе работат во 
инспекторатот за ндагледување и откривање 
нерегуларности при објавување на податоци
2. Размена на искуства и консултации со 
странски инсекторати за моделите и начините на 
откривање нерегуларности

2. Можност за презентирање на 
неточни информации и непотполни  
извештаите во отворените 
податоци

2 3 6
Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Следење на актуелните закоснки проекти во 
институциите
2. Редовна комуникација со јавните службеници 
и функционерите за актуелните теми, како и 
пратење на податоците и информациите од 
регистарот и отворениот дневник

3. Непрецизно дефинирани рокови 
за известување и санкционирање 3 3 9

Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Следење на актуелните закоснки проекти во 
институциите
2. Редовна комуникација со јавните службеници 
и институциите, како и пратење на податоците и 
објавените  информациите 
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Веројатност Фактор Дејство 

мошне веројатно 10-16
неприфатливо ниво на изложеност 
на ризикот, кој бара постојан и 
активен мониторинг како и мерки 
кои треба да се применат со цел 
намалување на изложеноста

веројатно 5-9
Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

малку веројатно 3-4
Прифатливо ниво на изложеност 
на ризик, предмет на редовен 
пасивен мониторинг

мошне малку 
веројатно 1-2

Прифатливо ниво на изложеност 
на ризик, предмет на периодичен 
пасивен мониторинг

Критериуми Опис на ризик Веројатност на 
појавување Ефект Фактор 

на ризик Тип на ризик Начин на управување

О
П

Ц
И

ЈА
 3

 -
 Н
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е 
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1.Ограничена можност на телата за 
надгледување на спроведувањето 
да откријат кршење на 
регулативата

2 3 6
Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Обуки за лицата кои ќе работат во 
инспекторатот за ндагледување и откривање 
нерегуларности при објавување на податоци
2. Размена на искуства и консултации со 
странски инсекторати за моделите и начините на 
откривање нерегуларности

2. Можност за презентирање на 
неточни информации и непотполни  
извештаите во отворените 
податоци

2 3 6
Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Следење на актуелните закоснки проекти во 
институциите
2. Редовна комуникација со јавните службеници 
и функционерите за актуелните теми, како и 
пратење на податоците и информациите од 
регистарот и отворениот дневник

3. Непрецизно дефинирани рокови 
за известување и санкционирање 3 3 9

Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки

1. Следење на актуелните закоснки проекти во 
институциите
2. Редовна комуникација со јавните службеници 
и институциите, како и пратење на податоците и 
објавените  информациите 
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И
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Година 0 1 2 3 4 5 Белешки за пресметките и референци

ОПЦИЈА	1 ОПЦИЈА	1

ТРОШОЦИ ТРОШОЦИ

Трошоци за целосна имплентација на 
постоечкиот закон 22,230,915.20 22,230,915.20 22,853,380.83 23,424,715.35 24,057,182.66 24,658,612.23

Дигитализирање на податоци, 
отворање на податоци кои се 
дигитални, зголемување на 
капацитетите на инспецкискиот 
надзор

22230915.20 22,230,915.20 22,853,380.83 23,424,715.35 24,057,182.66 24,658,612.23

Согласнот анализата на трошоците за 
имплентација и одржување на отворени 
податоци во ЕУ, споредбено со трошоко 
по жител според вредностите во Бугарија 
Естонијаи Хрватска

Вкупно	ОПЦИЈА	1	ТРОШОЦИ 22,230,915.20 22,230,915.20 22,853,380.83 23,424,715.35 24,057,182.66 24,658,612.23

ВКУПНИ	ТРОШОЦИ 22,230,915 22,230,915 22,853,381 23,424,715 24,057,183 24,658,612

БЕНЕФИТИ БЕНЕФИТИ

Директни заштеди од користењето 
на отворените податоци според 
анализите направени на државите 
од ЕУ, со нивелација на бенефит пер 
капита според Хрватска и Бугарија, со 
претходно изеднаќување на куповната 
моќ по жител

17,778,544 18,223,120 18,733,368 19,257,902 19,797,124 20,351,443

Согласнот анализата на трошоците за 
имплентација и одржување на отворени 
податоци во ЕУ, споредбено со трошоко 
по жител според вредностите во Бугарија 
Естонија и Хрватска, дискаунтирано за 60% 
поради нецелосно спроведување

Вкупни	Бенефити 17,778,544 18,223,120 18,733,368 19,257,902 19,797,124 20,351,443

Нето	(Бенефити	-	Трошоци) -4,452,371 -4,007,795 -4,120,013 -4,166,813 -4,260,059 -4,307,169

Нето	сегашна	вредност	
(Дисконтирана) -4,452,371 -3,687,171 -3,502,011 -3,291,783 -3,067,243 -2,885,804

Дисконтна	Стапка (8.40%) 0.92 0.85 0.79 0.72 0.67

ВКУПНА	НЕТО	СЕГАШНА	ВРЕДНОСТ	
(5	ГОДИНИ) -20,886,382

ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР
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Година 0 1 2 3 4 5 Белешки за пресметките и референци

ОПЦИЈА	1 ОПЦИЈА	1

ТРОШОЦИ ТРОШОЦИ

Трошоци за целосна имплентација на 
постоечкиот закон 22,230,915.20 22,230,915.20 22,853,380.83 23,424,715.35 24,057,182.66 24,658,612.23

Дигитализирање на податоци, 
отворање на податоци кои се 
дигитални, зголемување на 
капацитетите на инспецкискиот 
надзор

22230915.20 22,230,915.20 22,853,380.83 23,424,715.35 24,057,182.66 24,658,612.23

Согласнот анализата на трошоците за 
имплентација и одржување на отворени 
податоци во ЕУ, споредбено со трошоко 
по жител според вредностите во Бугарија 
Естонијаи Хрватска

Вкупно	ОПЦИЈА	1	ТРОШОЦИ 22,230,915.20 22,230,915.20 22,853,380.83 23,424,715.35 24,057,182.66 24,658,612.23

ВКУПНИ	ТРОШОЦИ 22,230,915 22,230,915 22,853,381 23,424,715 24,057,183 24,658,612

БЕНЕФИТИ БЕНЕФИТИ

Директни заштеди од користењето 
на отворените податоци според 
анализите направени на државите 
од ЕУ, со нивелација на бенефит пер 
капита според Хрватска и Бугарија, со 
претходно изеднаќување на куповната 
моќ по жител

17,778,544 18,223,120 18,733,368 19,257,902 19,797,124 20,351,443

Согласнот анализата на трошоците за 
имплентација и одржување на отворени 
податоци во ЕУ, споредбено со трошоко 
по жител според вредностите во Бугарија 
Естонија и Хрватска, дискаунтирано за 60% 
поради нецелосно спроведување

Вкупни	Бенефити 17,778,544 18,223,120 18,733,368 19,257,902 19,797,124 20,351,443

Нето	(Бенефити	-	Трошоци) -4,452,371 -4,007,795 -4,120,013 -4,166,813 -4,260,059 -4,307,169

Нето	сегашна	вредност	
(Дисконтирана) -4,452,371 -3,687,171 -3,502,011 -3,291,783 -3,067,243 -2,885,804

Дисконтна	Стапка (8.40%) 0.92 0.85 0.79 0.72 0.67

ВКУПНА	НЕТО	СЕГАШНА	ВРЕДНОСТ	
(5	ГОДИНИ) -20,886,382
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Година 0 1 2 3 4 5 Белешки за пресметките и референци

ОПЦИЈА	2 ОПЦИЈА	1

ТРОШОЦИ ТРОШОЦИ

Трошоци за воспоставување на 
системи за Отворени Податоци и 
нивно одржување

22,230,915.20 22,230,915.20 22,853,380.83 23,424,715.35 24,057,182.66 24,658,612.23

Набавка на софтвер и лиценци, 
надоградба на инфраструктура, 
отворање на дигитални податоци 
преку АПИ,  зголемување на 
јавната свест, овозможување за 
реискористување на податоците

22,230,915.20 22,230,915.20 22,853,381 23,424,715 24,057,183 24,658,612

Согласнот анализата на трошоците за 
имплентација и одржување на отворени 
податоци во ЕУ, споредбено со трошоко 
по жител според вредностите во Бугарија 
Естонија и Хрватска

Вкупно	ОПЦИЈА	2	ТРОШОЦИ 22,230,915.20 22,230,915.20 22,853,380.83 23,424,715.35 24,057,182.66 24,658,612.23

ВКУПНИ	ТРОШОЦИ 22,230,915 22,230,915 22,853,381 23,424,715 24,057,183 24,658,612

БЕНЕФИТИ БЕНЕФИТИ

Директни заштеди од користењето 
на отворените податоци според 
анализите направени на државите 
од ЕУ, со нивелација на бенефит пер 
капита според Хрватска и Бугарија, со 
претходно изеднаќување на куповната 
моќ по жител

26,667,816 36,446,241 46,833,420 48,144,755 49,492,809 50,878,607

Согласнот анализата на трошоците за 
имплентација и одржување на отворени 
податоци во ЕУ, споредбено со трошоко 
по жител според вредностите во Бугарија 
Естонија и Хрватска, дискаунтирано за 60% 
поради нецелосно спроведување

Вкупни	Бенефити 26,667,816 36,446,241 46,833,420 48,144,755 49,492,809 50,878,607

Нето	(Бенефити	-	Трошоци) 4,436,901 14,215,326 23,980,039 24,720,040 25,435,626 26,219,995

Нето	сегашна	вредност	
(Дисконтирана) 4,436,901 13,078,100 20,383,033 19,528,831 18,313,651 17,567,396

Дисконтна	Стапка (8.40%) 0.92 0.85 0.79 0.72 0.67

ВКУПНА	НЕТО	СЕГАШНА	ВРЕДНОСТ	
(5	ГОДИНИ) 93,307,912
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Година 0 1 2 3 4 5 Белешки за пресметките и референци

ОПЦИЈА	2 ОПЦИЈА	1

ТРОШОЦИ ТРОШОЦИ

Трошоци за воспоставување на 
системи за Отворени Податоци и 
нивно одржување

22,230,915.20 22,230,915.20 22,853,380.83 23,424,715.35 24,057,182.66 24,658,612.23

Набавка на софтвер и лиценци, 
надоградба на инфраструктура, 
отворање на дигитални податоци 
преку АПИ,  зголемување на 
јавната свест, овозможување за 
реискористување на податоците

22,230,915.20 22,230,915.20 22,853,381 23,424,715 24,057,183 24,658,612

Согласнот анализата на трошоците за 
имплентација и одржување на отворени 
податоци во ЕУ, споредбено со трошоко 
по жител според вредностите во Бугарија 
Естонија и Хрватска

Вкупно	ОПЦИЈА	2	ТРОШОЦИ 22,230,915.20 22,230,915.20 22,853,380.83 23,424,715.35 24,057,182.66 24,658,612.23

ВКУПНИ	ТРОШОЦИ 22,230,915 22,230,915 22,853,381 23,424,715 24,057,183 24,658,612

БЕНЕФИТИ БЕНЕФИТИ

Директни заштеди од користењето 
на отворените податоци според 
анализите направени на државите 
од ЕУ, со нивелација на бенефит пер 
капита според Хрватска и Бугарија, со 
претходно изеднаќување на куповната 
моќ по жител

26,667,816 36,446,241 46,833,420 48,144,755 49,492,809 50,878,607

Согласнот анализата на трошоците за 
имплентација и одржување на отворени 
податоци во ЕУ, споредбено со трошоко 
по жител според вредностите во Бугарија 
Естонија и Хрватска, дискаунтирано за 60% 
поради нецелосно спроведување

Вкупни	Бенефити 26,667,816 36,446,241 46,833,420 48,144,755 49,492,809 50,878,607

Нето	(Бенефити	-	Трошоци) 4,436,901 14,215,326 23,980,039 24,720,040 25,435,626 26,219,995

Нето	сегашна	вредност	
(Дисконтирана) 4,436,901 13,078,100 20,383,033 19,528,831 18,313,651 17,567,396

Дисконтна	Стапка (8.40%) 0.92 0.85 0.79 0.72 0.67

ВКУПНА	НЕТО	СЕГАШНА	ВРЕДНОСТ	
(5	ГОДИНИ) 93,307,912
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