
PËRGATITJA E PLANIT TË KONSULTIMIT 

1. Emri i ligjit/politikës të propozuar: 

Projektvendimi “Për miratimin e planit të veprimit 2023-2025 në zbatim të Strategjisë 

kundër krimit të organizuar dhe krimeve të rënda 2021-2025, të ndryshuar’’ 

Audienca e synuar, lloji i konsultimeve (paraprake/k. për projekt-ligjet), metodat e konsultimit, 

kanali i komunikimit për shkëmbimin e informacionit 

 

Audienca e 

synuar  

Lloji i 

konsultimeve:  

(1) konsultime 

paraprake, 

(2) konsultime 

për projekt-

vendimin 

Metodat e 

konsultimit (e-

konsultimi, takimet 

publike, etj.) 

Kanali i komunikimit për 

shkëmbimin e informacionit 

dhe ftesave (e-mail, rrjetet 

sociale, etj.) 

Publiku  

Qytetarë, 

Çdo përfaqësues 

tjetër të publikut 

të interesuar 

(2) Konsultim 

elektronik: 

publikimi në 

RENJK  

 

e-mail koordinatori i 

Konsultimit Publik për MB 

Besmira Hoxha 

besmira.hoxha@mb.gov.al. 

Specialist 

Ndoj Mhilli 

ndoj.mhilli@mb.gov.al. 

 

RENJK 

Grupet e interesit 

Organizata të 

shoqërisë civile, 

ekspertë të 

fushës, shoqata 

etj. 

(2) Kontribute dhe 

komunikime të 

vazhdueshme 

përmes 

takimit/tryezës 

Telefoni, email  

 

RENJK 

 

2.  Afati kohor i aktiviteteve të konsultimit (nga fillimi deri në raportim) 

Lista e të gjitha aktiviteteve të parashikuara të konsultimit me datën e përafërt të zbatimit. 

Në zbatim të urdhrit të ministrit të Brendshëm nr. 65, datë 12.05.2022 “Për ngritjen e grupit 

të punës për hartimin e planit të veprimit të Strategjisë kundër Krimit të Organizuar dhe 

Krimeve të Rënda”,  

Takimi i parë i grupit të punës dhe pikave të kontaktit të institucioneve, për hartimin e planit 

të veprimit 2023-2025 në zbatim të Strategjisë kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të 

mailto:besmira.hoxha@mb.gov.al
mailto:ndoj.mhilli@mb.gov.al


rënda, 2021-2025 është zhvilluar më datë 21.07.2022 në ambientet e Ministrisë së 

Brendshme, nën koordinimin dhe kryesimin e zëvendësministrit të Brendshëm. 

Gjatë procesit të hartimit të planit të veprimit, me strukturat teknike janë bërë takime edhe 

në muajin nëntor të vitit 2022, në Agjencinë e Administrimit të Pronave të Sekuestruara dhe 

Konfiskuara dhe në Policinë e Shtetit. 

 

 

3. Burimet e nevojshme 

Përshkruani nr. e stafit të nevojshëm, mjetet financiare dhe teknike të nevojshme etj. 

Burime njerëzore të nevojshme: 

 Në zbatim të urdhrit nr. 63, datë 12.05.2022 të ministrit të Brendshëm, grupi i  punës 

është kryesuar nga zëvendësministri i Brendshëm me përbërjen si më poshtë: 

- Drejtori i Politikave dhe Strategjive, në drejtorinë e Politikave dhe Strategjive, në 

Drejtorinë e Përgjithshme për Politikat e Rendit dhe Sigurinë Publike; 

- Përgjegjësi i Sektorit të Hartimit dhe Koordinimit të Strategjive, në drejtorinë e Politikave 

dhe Strategjive; 

- Specialist në Sektorin e Politikave dhe Programeve të Zhvillimit; 

- Përfaqësues i Sektorit të Buxhjetit në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, 

në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse; 

- Përfaqësues i Drejtorisë së Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit 

Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe të Përputhshmërisë; 

- Përfaqësues i Sektorit të Bashkëpunimit, Marrëveshjeve dhe Kontratave në Drejtorinë e 

Përgjithshme Rregullatore dhe të Përputhshmërisë; 

- Përfaqësues i Drejtorisë së Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve në Drejtorinë e 

Përgjithshme për Politikat e Rendit dhe Sigurinë Publike; 

- Përfaqësues i Sektorit të Narkotikëve në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit 

(DPPSH); 

- Përfaqësues i Sektorit kundër Trafiqeve; 

- Përfaqsues i Sektorit për Krimin Ekonomik; 

- Përfaqsues i Sektorit kundër Pastrimit të Parave dhe Aseteve; 

- Përfaqësues i Sektorit kundër Krimeve ndaj Personit; 

- Përfaqsues i Sektorit të Marrëdhënieve Ndërkombëtare; 

- Dy përfaqësues(buxheti dhe burimet njerëzore) nga drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse 

në DPPSH; 

- Përfaqësues nga Instituti i Policisë Shkencore; 

- Përfaqësues nga Sektori ZKQ Interpol; 

- Përfaqësues i Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. 

Gjithashtu edhe: 

- Koordinatori për konsultimin në MB, për mbledhjen e komenteve nëpërmjet RENJK. 

 



Burime financiare të nevojshme: 

Referuar kreut IX të relacionit shpjegues, Efektet financiare përllogariten nga çdo institucion 

bazuar në implementimin e aktiviteteve të masave përkatëse që janë të parashikuara në Planin e 

Veprimit 2023-2025 të kësaj Strategjie. Efektet financiare përballohen nga buxhetet respektive 

vjetore të institucioneve të ngarkuara, si dhe me buxhetim nga donatorë për zbatimin e Planit të 

Veprimit 2023-2025 të Strategjisë së Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda 2021-2025, të 

ndryshuar, në mënyrë të detajuar, si më poshtë: 

 

 

Monedha Euro Lekë 

Kosto totale potenciale 96,457,299 

 

11,864,247,792 

 

Donatorët 10,286,435 

 

1,265,231,490 

 

Buxheti i shtetit 86,170,864 

 

10,599,016,302 

 

Hendeku financiar 0 0 

 

*Kursi mesatar për referencë është përllogaritur 125 Lekë për 1 Euro 

*Vlerat janë të shprehura në Euro dhe kundërvlera në Lekë 

 

Pajisje të nevojshme: 

Laptop, projektor, të siguruara nga institucioni i MB. 

 

4. Mbledhja e përgjigjeve 

Përshkruani mënyrën se si mendoni që të mblidhni përgjigjet. 

Përgjigjet mblidhen përmes këtyre mënyrave: 

- Regjistri RENJK http://www.konsultimipublik.gov.al. 

- Me komunikime verbale të mbajtura në takime të grupit të punës  

- E-mail; 

- Telefon. 

 

5. Monitorimi i procesit 

Kjo matricë mund t'ju ndihmojë në monitorimin e vazhdueshëm pasi përfshin treguesit dhe 

metodat më të zakonshme për matjen e nivelit të suksesit të proceseve të konsultimit. Në fazën 

e planifikimit, ju duhet të përcaktoni vlerën e planifikuar të treguesve sasiorë dhe 

metodave/mjeteve që do të përdorni për matjen e suksesit gjatë dhe në përfundim të procesit. 

Treguesit dhe metodat për monitorimin e procesit 

Korniza e procesit Përshtatshmëria Masat për përmirësime 

(deklaroni, si do të 

http://www.konsultimipublik.gov.al/


përmirësoni procesin e 

pjesëmarrjes) 

A u realizuan aktivitetet sipas afatit të 

planifikuar? 

 po    jo  

A u realizuan aktivitetet sipas burimeve 

financiare të planifikuara? 

 po    jo  

A u realizuan aktivitetet sipas burimeve 

njerëzore të planifikuara? 

po    jo  

Treguesit sasiorë 

Treguesit sasiorë 

(deklaroni treguesit 

për monitorim) 

 

Vlerat e 

planifikuara 

(deklaroni 

treguesit për 

vlerat) 

 

Vlerat e 

arritura 

(deklaroni 

vlerën e 

arritur) 

Përshtatshmëria  Masat për 

përmirësime 

(deklaroni si 

do të 

përmirësoni 

performancën) 

(plotësojeni gjatë fazës së planifikimit 

të procesit) 

(plotësojeni gjatë monitorimit) 

x  numri i 

metodave të 

konsultimit 

-RENJK 

-Tryezë 

publike 

-email 

  po    jo  

 

x  numri i palëve të 

përfshira 

   po    jo  

 

x  numri i 

pjesëmarrësve  

   po    jo  

 

x  numri i 

komenteve të 

pranuara 

   po    jo  

 

 tjetër:    po    jo  

 

Mjetet për matjen e treguesve 

x  lista e pjesëmarrësve 

x  raportimi i aktivitetit 

 raporti i reagimeve 



x  lista e komenteve të marra 

 tjetër:  

Treguesit cilësorë 

Treguesit cilësorë (zgjidhni treguesit 

cilësorë - merrni parasysh objektivat e 

procesit të pjesëmarrjes) 

Gjetjet 

(deklaroni gjetet) 

Masat për 

përmirësime 

(deklaroni si 

do të 

përmirësoni 

performancën) 

 cilësia e metodave të konsultimit Ministria synon të vijojë 

përdorimin e metodave të 

ndryshme të konsultimit si 

RENJK, tryezë publike apo email 

sidomos me qytetarë, organizata 

të shoqërisë civile, ekspertë të 

fushës dhe përfaqësues të tjerë të 

publikut të interesuar për të 

kontribuar përgjatë procesit të 

konsultimit publik të këtij 

projektvendimi. 

 

 përmbushja e pritshmërive të 

pjesëmarrësve 

Përdorimi i sa më shumë 

metodave të konsultimit do të 

ndikojë jo vetëm në rritjen e 

numrit të pjesëmarrësve por dhe 

në forcimin e rolit që grupet e 

interesit, shoqëria civile dhe 

rritjen e numrit të komenteve me 

qëllim përmirësimin e draftit. 

 

 

 cilësia e komenteve dhe 

kontributeve të mara 

Duke zhvilluar më shumë tryeza 

konsultimi apo duke përdorur sa 

më shumë metoda të konsultimit, 

do të rritet dhe pjesëmarrja e 

publikut e për pasojë dhe numri i 

komenteve të përcjella prej tyre. 

 



 

 treguesit sipas objektivave të 

procesit: 

 

 

 

Mjetet për matjen e treguesve 

 pyetësori i vlerësimit 

x  diskutimi joformal me pjesëmarrësit 

x  regjistrimi i pikëpamjeve të pjesëmarrësve 

x  raportimi i aktivitetit 

 tjetër: 

 


