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Në bazë të nenit 20 paragrafi (1) nënparagrafi 1 dhe151 të Ligjit për Shërbime Mediatike Audio dhe 

Audiovizuele (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 , 132/14, 
142/16, 132/17, 168/18, 248/18 dhe 27/19 “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 
42/20 dhe 77/21), neni 39 paragrafi 1 alineja 1 dhe 15 dhe Rregullores për punë të Agjencisë për Shërbime 
Mediatike Audio dhe Audiovizuele (Tekst i pastruar) me Nr.ark.01-3732/1 datë 29.7.2019 , dhe në pajtim 
me nenin 24 paragrafi (1) të Ligjit për Lobim ( Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 
122/2021), Drejtori i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, më 07.09.2022 , miratoi : 
 

PROCEDURËN PËR RREGULLIMIN E PROCESIT PËR LOBIM 
                       NË AGJENCINË PËR SHËRBIME MEDIATIKE 

           AUDIO DHE AUDIOVIZUELE 
 
 
 

1. LËNDA E RREGULLIMIT 
 

Ky akt rregullon procedurën dhe rregullat për: 
- realizim dhe regjistrim të kontakteve me qëllim të lobimit; 
- proceset transparente të përgatitjes, miratimit dhe ndryshimit të politikave publike, pra 

programeve, ligjeve ose akteve nënligjore ose akteve të tjera të përgjithshme, të cilat përfshijnë publikimin 
e të dhënave për identitetin e të gjithë pjesëmarrësve në proces, subjektet, interesat e të cilëve 
përfaqësoheshin, kushtet sipas të cilave pjesëmarrja është realizuar dhe tarifat e paguara për të njëjtën 
dhe 

- Publikimi proaktiv i njoftimeve për mbledhjet dhe takime zyrtare të realizuara, me qëllim lobimi. 
 
 
2. LEKSIKON 

 
a) "lobim" - veprimtari me qëllim të ndikimit në proceset e përgatitjes, miratimit dhe ndryshimit të 

akteve nënligjore, akteve të përgjithshme të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive dhe 
akteve të tjera që rregullojnë çështjet në kompetencë të Agjencisë për Shërbimet Mediatike Audio dhe 
Audiovizuele sipas Ligjit për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive dhe Ligjit për media. 

b) "lobist" - personi fizik që ka aftësi biznesi dhe është i regjistruar në Regjistrin e Lobistëve, 
Organizatave Lobuese dhe Lobimit. 

c) "organizatë lobuese" - person juridik i regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut dhe në Regjistrin e Lobistëve, Organizatave Lobuese dhe Lobimit. 

d) "personi tek i cili lobohet" - person i zgjedhur dhe emëruar në Agjencinë për Shërbime 
Mediatike Audio dhe Audiovizive dhe Drejtor i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele. 

e) "Klient lobues" është personi fizik ose juridik që punëson një lobues ose  organizatë lobuese 
për qëllime lobimi në bazë të një kontrate të lidhur me shkrim. 

 
3. MARRJA DHE REGJISTRIMI I KONTAKTEVE PËR QËLLIME LOBIMI 

 
Personat tek të cilët lobohet në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele ( në 

tekstin e mëtejmë: Agjencia) në kuptim të nenit 2 të Ligjit për Lobim janë: Drejtori i Agjencisë, zëvendës 
drejtori i Agjencisë, anëtarët e Këshillit të Agjencisë dhe Udhëheqësi i Sektorit për mbështetje të punës së 
drejtorit dhe Këshillit - Shef i Kabinetit. 
 Kontakti për qëllime lobimi është komunikim i tërthortë ose i drejtpërdrejtë me personat tek të cilët 
lobohet, pavarësisht lokacionit ku realizohet, mënyrës dhe mjetit të përdorur për komunikim. 

 
1Paragrafët (8) dhe (9) janë fshirë , shih: Nenin 8 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Shërbime Mediatike Audio dhe 
Audiovizuele ( “ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë ” nr. 248/18). 
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3.1 Realizim i kontakteve për qëllime lobimi 

 
Kërkesë për të kontaktuar me qëllim lobimi mund të jetë çdo kërkesë gojore/me shkrim për 

mbledhje apo takim, kontakt telefonik ose kontakt me e-mail, drejtuar personave tek të cilët lobohet në 
Agjenci . 

Personat që lobojnë duhet të përcaktojnë qëllimin e kontaktit të kërkuar dhe mund të kërkojnë më 
shumë informacion rreth kontaktit të kërkuar nëse është e nevojshme. 

Nëse personi që i kontakton nuk merr të dhënat e nevojshme për të përcaktuar qëllimin e kontaktit 
të kërkuar, personat që lobohen ndërpresin kontaktet e mëtejshme me atë person. 

Kur personat që lobohen përcaktojnë se kontakti është për qëllime lobimi, ata vazhdojnë më tej me 
verifikimin e personit që i kontakton dhe për këtë qëllim kërkojnë që personi që i kontakton të paraqesë të 
dhëna identifikimi si lobist ose përfaqësues i një organizate lobuese, gjithashtu të dhëna për klientin e 
lobimit. 

Nëse personi që i kontakton nuk ofron ose refuzon të japë të dhënat e kërkuara për verifikim, pra 
jep të dhëna të pavërteta ose jo të plota për verifikim, personat që lobohen ndërpresin kontaktin e 
mëtejshëm me atë person. 

Kontrolli kryhet duke krahasuar të dhënat e identifikimit me të dhënat e regjistruara në Regjistrin e 
lobistëve, organizatave lobuese dhe lobimit në faqen e internetit të Komisionit Shtetëror për Parandalimin 
e Korrupsionit. 

 Nëse me anë të kontrollit konstatohet se personi që i kontakton është i regjistruar në Regjistrin e 
lobistëve, organizatave lobuese dhe lobim dhe ka status aktiv të lobistit/përfaqësuesit të një organizate 
lobuese, personat që lobohen mund të rregullojnë kontaktin me atë person, në kohë dhe në vend të caktuar. 

 Kontakti për lobim mund të bëhet nëpërmjet mbledhjes/takimit, telefonatës, si dhe nëpërmjet 
mjeteve elektronike (e-mail, platformë takimesh në internet, etj.). 

 Gjatë kontaktit për qëllime lobimi, lobisti/përfaqësuesi i organizatës lobuese mund të japë të dhëna 
dhe informacione për lëndën e lobimit, gojarisht ose me shkrim, si dhe të paraqesë materiale në lidhje me 
objektin e lobimit. 

Personat që lobohen do të ndërpresin kontaktet dhe do të refuzojnë kontaktet e mëtejshme me 
lobistin, organizatën lobuese ose përfaqësuesin e organizatës lobuese kur ata konstatojnë se veprojnë në 
kundërshtim me dispozitat e Ligjit për Lobim. 

 
3.2 Evidencë e kontakteve për qëllime lobimi 
 
Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive mban evidencë për kontaktet e realizuara 

me qëllim të lobimit. 
Evidencën e kontakteve të realizuara e mban personi nga radhët e punonjësve të Agjencisë, në 

Njësinë për mbështetjen e punës së drejtorit dhe marrëdhëniet me publikun pranë Sektorit për mbështetjen 
e punës së drejtorit dhe Këshillit në Agjenci, i përcaktuar nga drejtori i Agjencisë për këtë qëllim . 

Evidenca e kontakteve për qëllime lobimi mbahet në formular të veçantë, i cili përmban të dhënat 
e mëposhtme: 

- Emri dhe mbiemri i personit fizik/emërtimi i personit juridik që ka kontaktuar për qëllime lobimi; 
- Informacioni i kontaktit për lobistin/përfaqësuesin e organizatës lobuese; 
- Emri, mbiemri dhe funksioni i personit/personave që u lobuan; 
- Data, vendi dhe mënyra e realizimit të kontaktit; 
- Lënda e lobimit dhe 
- Të dhëna të tjera relevante. 
 
Formulari i regjistrimit të kontaktit është pjesë përbërëse e këtij akti (Shtojca nr. 1). 
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4. PËRGATITJA, MIRATIMI DHE NDRYSHIMI I POLITIKAVE PUBLIKE, PROGRAMEVE, 
LIGJEVE, NËNAKTEVE OSE AKTE TË TJERA TË PËRGJITHSHME 
 
Agjencia është organ kompetent për çështjet që janë lëndë të rregullimit të Ligjit për Shërbimet 

Mediatike Audio dhe Audiovizuele, i cili rregullon të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e 
transmetuesve, ofruesve të shërbimeve mediatike audiovizuele sipas kërkesës dhe operatorëve të 
rrjetit publik të komunikimit elektronik që transmetojnë ose ritransmetojnë shërbime programore të 
transmetuesve dhe Ligjin për Media i cili përcakton parimet dhe kushtet bazë që duhet të plotësojnë 
botuesit e medias. 

Në kuadër të kompetencave të saj ligjore, Agjencia miraton programin vjetor të punës për vitin 
e ardhshëm, aktet nënligjore dhe aktet tjera që dalin në pajtim me Ligjin për Shërbimet Mediale Audio 
dhe Audiovizive dhe Ligjin për media. 

Procedura për miratimin e akteve nënligjore dhe akteve tjera mund të përbëhet nga dy faza: 
draft dhe propozim. 

Aktet statutore dhe aktet e tjera në kompetencë të Agjencisë propozohen nga drejtori i 
Agjencisë dhe dorëzohen për shqyrtim dhe miratim në seancën e Këshillit të Agjencisë. 

Këshilli në seancë, pas shqyrtimit paraprak dhe dhënies së mendimeve dhe vërejtjeve, me 
shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit, miraton aktet nënligjore dhe aktet e 
tjera në kompetencë të Agjencisë. 

Para miratimit ose ndryshimit të një akti nën juridiksionin e saj, si dhe para miratimit të 
programit vjetor të punës për vitin e ardhshëm, Agjencia do të shpallë publikisht aktin e propozuar 
nënligjor, d.m.th. programin e propozuar vjetor të punës për të siguruar seancë publike dhe t'u 
mundësojë të gjitha palëve të interesuara të shprehin mendimet, pikëpamjet dhe qëndrimet e tyre lidhur 
me aktin e propozuar nënligjor ose programin vjetor për punë të propozuar për vitin e ardhshëm. 

Kohëzgjatja e diskutimit publik në lidhje me miratimin ose ndryshimin e aktit nën kompetencë 
të Agjencisë, si dhe për miratimin e programit vjetor të punës së Agjencisë për vitin e ardhshëm, nuk 
duhet të jetë më e shkurtër se 30 ditë nga dita e publikimit të akteve në ueb- faqen e Agjencisë. 

Për të siguruar seancë publike dhe për t'u mundësuar të gjitha palëve të interesuara të 
shprehin mendimet, pikëpamjet dhe qëndrimet e tyre, Agjencia mund të vendosë të publikojë në ueb- 
faqe ndryshimet dhe plotësimet e propozuara dhe në akte të tjera, për miratimin dhe ndryshimin e të 
cilave është kompetente Agjencia.Kohëzgjatja e debatit publik përcaktohet nga Agjencia në varësi të 
llojit dhe karakterit të aktit, përkatësisht kompleksitetit të çështjes së rregulluar me akt. 

Pas skadimit të afatit për seancë publike dhe marrjes së mendimeve, pikëpamjeve dhe 
qëndrimeve, përgatitet Propozim - teksti i akteve nënligjore, përkatësisht akteve tjera për miratimin e 
të cilave është kompetente Agjencia, të cilat Drejtori i Agjencia ia paraqet (dorëzon)Këshillit të 
Agjencisë për miratim. Nga momenti i përfundimit të seancës publike deri në mbajtjen e seancës duhet 
të kalojnë jo më pak se 3 (tri) ditë. Këshilli i Agjencisë miraton aktin e propozuar nënligjor, përkatësisht 
një akt tjetër në kompetencë të Agjencisë dhe e publikon në ueb faqen e saj brenda 7 (shtatë) ditëve 
nga dita e mbajtjes së seancës. 

Agjencia kryen hulumtime dhe analiza publike në lidhje me zhvillimin dhe kushtet e tregut të 
shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele dhe organizon mbledhje publike të paktën një herë në 
tre muaj gjatë vitit, në mënyrë që të mundësojë të gjitha palët e interesuara të shprehin qëndrimet dhe 
mendimet e tyre në aspekt të zhvillimit të Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizive në RMV dhe 
veçanërisht për kushtet e tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizive në RMV dhe realizimin 
e aktiviteteve dhe përmbushjen e qëllimeve të programit vjetor të punës së Agjencisë. Qëndrimet dhe 
mendimet e marra, si dhe qëndrimi i Agjencisë lidhur me to, publikohen në ueb faqen e Agjencisë 
brenda shtatë ditëve nga dita e mbajtjes së mbledhjes publike.  

Gjatë përgatitjes, miratimit dhe ndryshimit të akteve nënligjore, aktet e përgjithshme të 
Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele dhe aktet tjera që rregullojnë çështjet nga 
kompetenca e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele në pajtim me Ligjin për 
Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale dhe Ligjin për media, Agjencia në mënyrë transparente 
do të publikojë të dhënat për identitetin e të gjithë pjesëmarrësve në proces, subjektet interesat e të 
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cilëve janë përfaqësuar, kushtet në të cilat është realizuar pjesëmarrja dhe tarifat e paguara për të 
njëjtën. 

 
5. PUBLIKIM PROAKTIV I NJOFTIMEVE MBI MBLEDHJET ZYRTARE DHE TAKIMET E 

MBAJTUARA 
 

Agjencia në ueb faqen zyrtare ( www.avmu.mk ) do të publikojë rregullisht njoftime për të gjitha 
mbledhjet dhe takimet zyrtare të mbajtura, me qëllim të lobimit. 

Punonjësit e Njësisë për mbështetjen e punës së drejtorit dhe marrëdhënieve me publikun në 
Sektorin për mbështetjen e punës së drejtorit dhe Këshillit lajmërimin e publikojnë menjëherë, më së 
voni në afat prej 3 (tre) ditë pune pas mbajtjes së takimit zyrtarë, përkatësisht mbledhjes. 

 Në njoftimin për mbledhjet dhe takimet zyrtare të realizuara me qëllim lobimi përfshihen këto 
të dhëna : 

1. data, ora, mënyra dhe vendi i takimit/mbledhjes; 
2. emrin, mbiemrin dhe funksionin e personit/personave që lobohen, përfaqësuesve të tjerë të 

Agjencisë që morën pjesë në takim/mbledhje; 
3. emri dhe mbiemri i lobistit/emri i organizatës lobuese - i cili mori pjesë në takim/mbledhje; 
4. të dhëna për porositësin (klientin) e lobimit; 
5. një përshkrim të shkurtër të lëndës së lobimit të diskutuar në 

takim/mbledhje; 
6. një përshkrim të shkurtër të dokumentacionit të shpërndarë në lidhje me temën e 

lobimit dhe 
7 . foto/video incizim i takimit/mbledhjes (nëse është e mundur). 

 
6. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Të gjithë punonjësit e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive dhe anëtarët 

e Këshillit të Agjencisë janë të obliguar ta respektojnë këtë procedurë,pa përjashtime. 
Brenda 30 ditëve nga data e miratimit të kësaj procedure, Agjencia do të njoftojë Komisionin 

Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit për rregullat dhe procedurën e vendosur(përcaktuar) dhe 
procedurën do ta dërgojë për publikim në Regjistrin e lobistëve, organizatave lobi dhe lobuese. 

Kjo procedurë hyn në fuqi me ditën e miratimit , dhe do të publikohet në ueb faqen e Agjencisë 
www.avmu.mk.  

 
 

                    Agjencia për Shërbime Mediatike 
                                                        Audio dhe Audiovizuele 

     Drejtor, 
NR.03-3360/1                                                         Dr. Zoran TRAJÇEVSKI, d.v 
07.09.2022                                                    
Shkup                                                                               
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                  Shtojca nr. 1 

Evidenca e kontakteve për qëllime lobimi 
 

Urdhër. 
nr.  

Emri dhe mbiemri i personit 
fizik/emërtimi i personit juridik që ka 

kontaktuar për qëllime lobimi 

Kontakt informacion për 
lobistin/përfaqësuesin e 

organizatës lobuese 

Emri, mbiemri dhe 
funksioni i 

personit/personave që 
lobohen 

Data, vendi dhe 
mënyra e realizimit të 

kontaktit 

 (lënda) i 
nënshtrohet 

lobimit 

Të dhëna të 
tjera relevante 
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