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Rezymeja ekzekutive

Studim i realizuar për avancimin e pozitës të shoqatave të konsumatorëve në sistemin për
mbrojtjen e konsumatorëve në Republikën e Maqedonisë i ka identifikuar sfidat dhe ofron
zgjedhje për hartimin e dispozitave të reja për shoqatave të konsumatorëve në kornizën
ligjore, si dhe për avancimin e bashkëpunimit midis organizatave të konsumatorëve, midis
autoriteteve lokale dhe qendrore dhe me sektorin afarist në krijimin dhe zbatimin e masave
për mbrojtjen e konsumatorëve. Qëllimi është të përmirësohet mbrojtja, prezantimin dhe për-
faqësimin e interesave të shoqatave të konsumatorëve në Maqedoni, në përputhje me poli-
tikat dhe vendimet e Bashkimit Evropian dhe të shteteve më të zgjedhura kandidate për anë-
tarësim në BE

Në bazë të analizës, janë përcaktuar përfundimet në vijim për gjendjen në Maqedoni:
l Korniza ligjore në Maqedoni ofron bazë të mjaftueshme që shoqatat e konsumatorëve

të veçohen në mënyrë të qartë nga shoqatat tjera, përfshirë edhe shmangien e konflik-
tit të interesit dhe përfitim të statusit të organizata për interes publik. 

l Shtrirja e shoqatës të konsumatorëve nuk i përfshin në mënyrë të gjithëpërfshirës nevo-
jat e të gjithë konsumatorëve, para se të gjithash në sferën e arsimit, mbrojtja e konsu -
matorëve të rrezikuar gjatë shfrytëzimit të shërbimeve që kanë interes të përgjithshëm
ekonomik. 

l Mbështetje e shtetit për shoqatave të konsumatorëve është e pamjaftueshme dhe plan-
ifikohet dhe ndahet në baza afatshkurtra, dhe është e drejtuar pothuajse në zbatimin e
aktiviteteve për mbrojtjen konsumatorëve e jo edhe ndaj mbulimit të shpenzimeve oper-
ative dhe ndaj forcimit të kapaciteteve. 

l Korniza ligjore nuk e rregullon plotësisht çështjen e përfaqësimit të interesave kolektive
të konsumatorëve nga ana e shoqatave të konsumatorëve 

l Mungon sistem i unifikuar për pranimin dhe trajtimin e ankesave nga konsumatorët –
që e vështirëson bashkëpunimin për zgjedhjen e tyre me ndërmjetësim dhe e pa -
mundëson mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave të rëndësishme statistikore.

Për tejkalimin e sfidave të përcaktuara dhe avancimin e pozitës të shoqatave të kon-
sumatorëve në Sistemin e Maqedonisë për mbrojtjen e konsumatorëve, jepen reko-
mandimet në vijim:
l Të vendoset rregullim ligjor i rasteve që mund të rezultojnë me konflikt të intere-

save në shoqatat e konsumatorëve. 
l Të ndryshohet dhe plotësohet ligji për mbrojtjen e konsumatorëve me qëllim që

të përcaktohet një regjistër i shoqatave të konsumatorëve që do të udhëhiqet
nga Ministria e Ekonomisë. 

l Të përcaktohet një i status i përhershëm për shoqatat e konsumatorëve si orga-
nizatë me interes publik. 

l Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve të përcaktoj mundësi për bashkëpunim të or -
ga nizatave të konsumatorëve me institucione arsimore, të marrin pjesë në për-
gatitjen e librave arsimore, udhëzues, broshura dhe materiale të ngjashme edu - 5



kative – dhe të kryejnë aktivitete të tjera arsimore në sferën e mbrojtjes së kon-
sumatorëve.

l Të definohet kategoria e konsumatorëve të rrezikuar në Ligjin për mbrojtjen e kon -
sumatorëve (p.sh. Fëmijët, persona më të moshuar, persona me nevoja të veçan-
ta, grupe të margjinalizuara etj) si hap të parë për mbështetjen e shoqatave të kon-
sumatorëve në forcimin mbrojtjes të nevojave të tyre të veçanta.

l Të vendoset një kategori të shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik
(SHIPE) në legjislacionin dhe në bashkëpunim m shoqatave të konsumatorëve
të përcaktohet mekanizëm i veçantë për mbrojtjen e konsumatorëve të rrezikuar
gjatë shërbimit të këtyre shërbimeve. 

l Të sigurohet financim për mbrojtjen e konsumatorëve të rrezikuar gjatë përdo -
ri mit të shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik, përmes programeve
të veçanta, që do të realizohen në bashkëpunim me shoqatat e konsumatorëve,
e me mjete të realizuara nga organizimit të lojërave të fatit. 

l Të përcaktohet përgjegjësi që Ministria e Ekonomisë të siguroj mbështetje ade -
kuate dhe shumë-vjeçare shoqatave të konsumatorëve  në nivel nacional për
këshillim, informim dhe edukim të konsumatorëve, mbështetje të projekteve të
tyre dhe mbulim të shpenzimeve për punën e tyre dhe forcim të kapaciteteve. 

l Të përcaktohet si obligim që njësit e vetëqeverisjes lokale të sigurojnë mbë sh -
tetje për shoqatave të konsumatorëve për këshillim, informim dhe edukim të
kon sumatorëve.

l Të transponohet tërësisht në ligjin për mbrojtje e konsumatorëve, Direktiva e
VE-së nga viti 2009 për masa administrative gjyqësore dhe përfaqësim kolektiv
të interesave të konsumatorëve1 dhe të krijojnë kushte për mbrojtje kolektive të
interesave të konsumatorëve përmes proceseve gjyqësore dhe jo-gjyqësore që
do të iniciohen nga shoqatat e konsumatorëve. 

l Me ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve të përcaktohet obligim për afaristët të
mbajnë regjistër për ankesat e pranuara, statusin e trajtimit dhe rezultati nga tra-
jtimi, dhe periodikisht të raportoj për statistikat kryesore, ndërsa këto statistika
të jenë në dispozicion për shoqatat e konsumatorëve.

l Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve të përcaktoj si obligim emërimin e person-
ave ose themelim të trupave përgjegjëse për pranimin e ankesave nga kon-
sumatorëve tek afaristët më të mëdhenj dhe të përcaktohen standardet minimal
të brendshëm për sistem të brendshëm të ankesë që do ta nxis bashkëpunimin
e tregtarëve me shoqatat e konsumatorëve për vendosjen e një sistemi të tillë.  

l Të lidhen të gjitha trupat për këshillim që i drejtojnë shoqatat për mbrojtjen e
konsumatorëve në një sistem të vetëm  të informacioneve, që do të përfshinë
regjistrim dhe trajtim të standardizuar, ndërsa konsumatorët të mund të dërgo-
jnë ankesa ose pyetje përmes ueb formularëve.

6 1) Injunctions Directive 2009/22/EC.



1. Hyrje

Shoqatat e konsumatorëve kanë funksion të rëndësishëm në edukimin e konsumatorëve për
të drejtat e tyre dhe në sjelljen e vendimeve të informuara konsumatorë. Ata duhet të krijo-
jnë kushte që konsumatorët ti marrin informacionet e duhura të nevojshme për sjelljen e
vendimeve optimale, të japin këshilla dhe tu ofrojnë ndihmë konsumatorëve gjatë realizimit
të të drejtave të tyre para organeve shtetërore dhe afaristëve, të marrin pjesë në përpilimin
dhe zbatimin e politikave lokale dhe nacionale për konsumatorët dhe organeve shtetërore t’ju
japin mbështetje profesionale gjatë harmonizimit të dispozitave nacionale dhe politikave pub-
like në sferën e mbrojtjes së konsumatorëve me të drejtën dhe politikat e Bashkimit Evropian
(BE). 

Lëvizja e konsumatorëve merë përmasa botërore me bashkimin e organizatave të konsuma-
torëve në Organizatën Botërore të Konsumatorëve (ConsumersInternational). E themeluar
në vitin 1960, me seli në Londër, sot numëron 240 organizata anëtare, në mesin e të cilave
si anëtare e barabartë është edhe Organizata e Konsumatorëve e Maqedonisë. 

Që nga viti n1962, organizata të konsumatorëve të Evropës e themelojnë Organizatën
Evropiane e Konsumatorëve (BEUC), qëllimi kryesor i të cilës është ti prezantoj, përfaqësoj
dhe mbroj interesat e konsumatorëve evropian. BEUC i shqyrton vendimet e Bashkimit
Evropian dhe aktet që kanë ndikim ose mund të kenë ndikim mbi konsumatorët dhe kryesisht
fokusohet në pesë sfera prioritare: shërbime financiare, ushqim, të drejta digjitale, të drejtat
e konsumatorëve dhe mbrojtja e tyre si dhe në zhvillimin e qëndrueshëm. Anëtarësimi në
BEUC është vazhdimisht në rritje dhe sot përbëhet nga 41 organizata të pavarura të kon-
sumatorëve nga 31 shtete të Evropës2. Organizata e konsumatorëve e Maqedonisë është
anëtare e BEUC nga viti 2000, si vend i vetëm nga ish Jugosllavia që nuk është anëtarë i
BE-së. OKM merre pjesë në Asamblenë e Përgjithshme e BEUC-së, si dhe në punën e gru-
peve të punës – për ushqim dhe për shërbime financiare. 

Në nivel evropian, aktive është edhe organizata ANEC – zëri evropian për standardizim, që
i përfaqëson interesat e konsumatorëve evropian në procesin e standardizimit, gjegjësisht në
krijimin e standardeve teknike, sidomos ato që kanë ndikim në implementimin e ligjeve
evropiane dhe politikave publike. Roli i kësaj organizate është shumë i rëndësishëm nga
aspekti i ndikimit që standardet e kanë mbi mbrojtjen e konsumatorëve nga rreziqet dhe aksi-
dentet; promovimi i mbrojtjes së mjedisit dhe qëndrueshmërisë; përmirësimi i cilësisë së
shërbimeve; mundësim që personat më të moshuar dhe të sëmurë, si dhe personat me inva-
liditet trupor ose pengesa të tjera të kenë qasje në prodhimet dhe shërbimet; si dhe ndikimi
i standardeve në shoqërinë informatike. Organizata e konsumatorëve e Maqedonisë është
anëtare e ANEC, merre pjesë në komisionet dhe kontribuon që qëndrimet dhe interesat që i
promovon ANEC të përcillen në nivel kombëtar, sidomos në komunikimin me Institutin për
Standardizim të Republikën e Maqedonisë. 

Në Republikën e Maqedonisë funksionojnë Organizata e Konsumatorëve e Maqedonisë  si
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organizata më e vjetër në nivel nacional, si dhe pesë organizatat rajonale me seli në
Manastir, Koçani, Ohër, Tetovë dhe Shtip.

Korniza ligjore dhe programet të organeve shtetërore për mbrojtjen e konsumatorëve krijo-
jnë sfida serioze për funksionimin e qëndrueshëm të shoqatave të konsumatorëve të
Republikës së Maqedonisë. Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve në mënyrë të paqartë i defi-
non organizatat e konsumatorëve, duke përcaktuar se ato janë të “themeluar nga konsuma-
torët me qëllim që ti realizojnë dhe mbrojnë të drejtat e tyre”. Korniza ligjore nuk bën dallim
adekuat midis funksionet dhe statusit juridik të organizatës së konsumatorëve përballë orga-
nizatave të tjera civile, përfshirë edhe burimet e financimit dhe mekanizmat për konflikt të
interesave. Nuk ekziston mekanizëm juridik për sigurimin e shkallës së financimit që do të
mundësoj funksionim të qëndrueshëm të këtyre organizatave, ose që do të kishte mundë-
suar mbështetje funksionim të qëndrueshëm të këtyre organizatave, ose që do të kishte sig-
uruar mbështetje për zhvillimin e kapaciteteve të tyre – drejtuese, njerëzore, kapacitete
hapësinore dhe teknike. Përveç kësaj, Ligji nuk siguron bazë të mjaftueshme për përfshirjen
e organizatave të konsumatorëve në mbrojtjen e interesave kolektive të konsumatorëve.
Organizatave të konsumatorëve u mungojnë gjithashtu mjete për bashkëpunim sistematik
me autoritetet lokale për themelimin e këshillave për mbrojtjen e konsumatorëve dhe për
mbështetje e njësive të vetëqeverisjes lokale në zhvillimin e politikave lokale për mbrojtjen e
konsumatorëve. 

Ky studim për avancimin e politikave publike ofron zgjedhje për përpilim të dispozitave të reja
për shoqatat në kornizën ligjore, si dhe avancim i bashkëpunimit ndërmjet organizatave të
konsumatorëve, autoriteteve lokale dhe nacionale dhe sektorit afarist në krijimin e zbatimin
e masave për mbrojtjen e konsumatorëve. Qëllimi është që të përmirësohet mbrojtja, për-
faqësimi dhe prezantimi i konsumatorëve në Maqedoni, në përputhje me politikat dhe zgjed-
hjet të BE-së, përfshirë edhe iniciativa për përmirësimin e dispozitave për shoqatat e kon-
sumatorëve në Ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve. 

Analiza bazohet në:

а)  Është realizuar hulumtim i burimeve sekondare të të dhënave për legjislacionin nacional
dhe dokumentet e politikave në lidhje me rolin, aktiviteteve dhe burimeve për financim të
shoqatave të konsumatorëve. Hulumtimi i burimeve sekondare e të dhënave, bën anal-
izë kooperative për gjendjet në disa shtete kandidate për anëtarësim në BE – Maqedoni,
Serbi dhe Mal të Zi – dhe në disa shtete anëtare të BE-së – Gjermani, Slloveni dhe
Kroaci. Për këtë qëllim, janë përfshirë dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve,
programet ose strategjitë për mbrojtjen e konsumatorëve, si dhe financimi publik të
shoqatave të konsumatorëve. Përveç kësaj, janë të analizuara edhe politikat për mbrojt-
jen e konsumatorëve në Bashkimin Evropian. 

b) Janë realizuar 19 intervista me përfaqësues të organeve shtetërore kompetente, me
organet rregullatorë dhe institucione të pavarura, me organizatat rregullatorë të konsuma-
torëve të Maqedonisë, si dhe është realizuar komunikim me institucione kompetente dhe
organizata të konsumatorëve nga Gjermania, Sllovenia, Serbia dhe nga Mali i Zi. Këto të
dhëna kualitative janë përdorë për krahasohet dhe vlerësohet pozita e organizatave të
konsumatorëve në strukturën institucionale, niveli dhe cilësia e bashkëpunimit me institu-
cionet shtetërore dhe përfaqësimi i interesave të konsumatorëve në këto institucione. 
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Kufizimi i metodologjisë së aplikuar është se ajo përqendrohet në kushtet dhe faktorët e
jashtëm që e përcaktojnë mjedisin e veprimit të shoqatave të konsumatorëve. Andaj ky doku-
ment, nuk i analizon kapacitetet e brendshme të shoqatave të konsumatorëve, gjegjësisht
aktet e brendshme, sistemet e menaxhimit, resurset njerëzore dhe teknike. Dimensioni i
vetëm i kapaciteteve të brendshme që në mënyrë indirekte përfshihen në këtë studim janë
resurset financiare, ndërsa kjo është realizuar vetëm për qëllimin e analizës adekuate të
financimit publik të shoqatave. 

Ky dokument është i strukturuar në katër pjesë. Pas hyrjes, pjesa e dytë i këtij punimi i për-
cakton problemet lidhur me pozicionimin e shoqatave të konsumatorëve në sistemin e mbro-
jtjes së konsumatorëve në Maqedoni. Pjesa e radhës i shpalos praktikat e mira nga BE-ja
dhe nga shtetet e përzgjedhura kandidate për anëtarësim në BE për rregullimin e pjesëmar-
rjes të shoqatave të konsumatorëve në sistemin e mbrojtjes të konsumatorëve. Në fund, në
pjesën e katërt të dokumentit, janë dhënë përfundime (konkludime) dhe rekomandime për
avancimin e pozitës të shoqatave të konsumatorëve të Maqedonisë.

2. Problemi lidhur me pozicionimin e shoqatave të konsumatorëve 
në sistemin e mbrojtjes të konsumatorëve në Maqedoni

2.1. Sfidat e shoqatave të konsumatorëve të Maqedonisë lidhur me kornizën ligjore

Në Republikën e Maqedonisë, ligjit kryesor me të cilin mbrohen të drejtat e konsumatorëve
është Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve i miratuar në vitin3, i cili përmban dispozita që
e rregullojnë punën e shoqatave të konsumatorëve. Nga miratimi, ligji pësoi pesë ndryshime,
prej të cilëve peshë më të madhe kanë ndryshimet e realizuara në vitin 2011 dhe 2015. Me
dispozitat e këtij ligji u përcaktuan themelet të informimit dhe arsimimit të obligueshëm të
konsumatorëve dhe u përcaktuan bartësit e mbrojtjes të konsumatorëve. Ky ligj i përcakton
edhe sferat me prioritet më të madh për të cilat duhet të financohen organizatat nga mjetet
e buxhetit dhe e përcakton programin për mbrojtjen e konsumatorëve.

Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve nuk jep përkufizim preciz dhe të qartë për shoqatat të
konsumatorëve, duke përcaktuar se ato janë të “themeluara nga konsumatorët për mbrojtjen
dhe realizimin e të drejtave të tyre” (neni 127). Në nenin 128 në mënyrë taksative numëro-
hen të drejtat e shoqatave të konsumatorëve, andaj ato kanë të drejtë të: 

l inicion miratim të rregullativës së re dhe ndryshim të asaj ekzistuese; të infor mohen për
përgatitjen e propozimeve të ligjeve dhe akteve të tjera nënligjore që janë relevantë për
mbrojtjen e konsumatorëve;

l inicion diskutime pranë Këshillit të Konsumatorëve të Qeverisë së Republikës të Maqe -
donisë dhe para këshillave për mbrojtjen e konsumatorëve në njësitë e vetëqeverisjes
lokale dhe palëve të interesuar për çështje që kanë të bëjnë me interesat e konsuma-
torëve;

l bashkëpunon dhe shkëmben informacione me organet kompetente për inspektim dhe
me organet tjera të aparatit shtetëror dhe të vetëqeverisjes lokale për çështje që kanë
të bëjnë me mbrojtjen e konsumatorëve;

9
3) Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “ numër 38/2004,
77/2007, 103/2008, 24/2011, 164/2013, 152/2015).
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l punojnë në sferën e informimit dhe këshillimit të konsumatorëve përmes organizimit të
byrove këshilluese;

l punojnë për parandalimin dhe edukimin e konsumatorëve dhe ngritjen e vetëdijes dhe
kulturës;

l marrin pjesë në hartimin dhe implementimin e programeve të Qeverisë së Maqedonisë
për mbrojtjen e konsumatorëve;

l i shqyrtojnë ankesat e konsumatorëve në mënyrë të drejtpërdrejtë ose në bashkëpunim
me organet kompetente për inspektim dhe me organe të tjera të aparatit shtetëror që
kanë kompetenca lidhur me mbrojtjen e konsumatorëve dhe konsultohen me konsuma-
torët lidhur me çështje të legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorëve ;

l janë ndërmjetësues ndërmjet konsumatorëve dhe tregtarëve të mallrave dhe ofruesve
të shërbimeve me qëllim të tejkalimit të kontesteve;

l u ndihmon konsumatorëve ose një grupit të caktuar të konsumatorëve gjatë ngritjes së
padive deri tek gjykatat kompetente për mbrojtjen e të drejtave të tyre, dhe

l i përfaqëson interesat e konsumatorëve në kontestet kolektive para gjykatave kompetente.

Në përputhje me nenin 129, mbrojtjen preventive të konsumatorëve,  shoqatat e konsuma-
torëve e realizojnë me lajmërime dhe këshilla, gjegjësisht me edukimin e konsumatorëve. Në
lidhje me edukimin, ligji përcakton se programet për institucione parashkollore, si dhe pro-
gramet mësimore në arsimin fillor dhe të mesëm duhet të përfshinë njohuri themelore për
detyrimet, të drejtat dhe për mbrojtjen e konsumatorëve .

Është evidente se ligji nuk bën dallim adekuat ndërmjet funksioneve dhe statusit ligjorë të
shoqatave të konsumatorëve në raport me shoqatat tjera. Burimet për financim të shoqatave
të konsumatorëve nuk janë të definuar në nivelin e duhur nga Ligji për mbrojtjen e konsuma-
torëve. Për këtë arsye, nuk ekziston pengesë që shoqatat e konsumatorëve të financohen
nga subjekte tregtare – që në fakt paraqet parim kryesor ndërkombëtarë i pranuar nga lëviz-
ja e konsumatorëve. Kjo krijon rrezik për konflikt të interesave dhe shkakton ndikim negativ
mbi sektorin afarist në realizimin e misionit të shoqatave të konsumatorëve. 

Ligjvënësi ka vendosur që të parasheh financim publik të vetëm dy nga gjithsej dhjetë sfer-
ave në të cilat shoqatat e konsumatorëve mund të ndërmarrin aktivitete. Sipas nenit 128 i
Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, shoqatave të konsumatorëve u sigurohet ndihmë finan-
ciare nga Ministria e Ekonomisë për zbatimin e aktiviteteve lidhur me informimin dhe
këshillimin e konsumatorëve nëpërmjet organizimit të byrove adekuate dhe prevencion dhe
edukim të konsumatorëve dhe ngritjen e vetëdijes dhe kulturës të konsumatorëve. Ndihma
ndahet me anë të thirrjes publike dhe programeve të përgatitura (projekte) nga shoqatat e
konsumatorëve (neni 3), ndërsa Ministria e Ekonomisë themelon komision për ndarjen e
mjeteve (neni 4).

Sipas paragrafit 6 i nenit 126, njësit e vetëqeverisjes lokale, në kuadër të buxheteve të tyre
mund të parashohin mjete për mbështetjen e organizatave të konsumatorëve që veprojnë në
nivel lokal, pa përcaktimin e saktë të qëllimit. Në të dy nenet (126 dhe 128) nuk është i për-
caktuar niveli i financimit, ndërsa mungon edhe mekanizëm plotësues juridik që do të siguroj
nivel të financimit për funksionim të qëndrueshëm të këtyre organizatave, përfshirë edhe
mbështetje e drejtuar direkt për zhvillimin e kapaciteteve organizative – kapacitetet drejtuese,
njerëzore, hapësinore dhe teknike. 
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Në Pjesën III-b e Ligjit për mbrojtjen e konsumator, mbrojtja kolektive e konsumatorëve
(nenet 31-zh, 31-z, 31-m, 31-n), ligjvënësi nuk e rregullon në tërësi çështjen e përfaqësimit
të interesave kolektive të konsumatorëve nga shoqatat e konsumatorëve. Sipas nenit 31-zh,
Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Ministrit të Ekonomisë, me akte për-
cakton organe të autorizuara që kanë interes të përbashkët për mbrojtjen e konsumatorëve.4

Një akt i këtillë nuk është miratuar, andaj në pikëpyetje është zbatueshmëria alinesë 10 e
nenit 128, ku është e përcaktuar e drejta e shoqatave të konsumatorëve ti përfaqësojnë
interesat e konsumatorëve në konteste kolektive para gjykatave kompetente. Përveç kësaj,
alinea e përmendur nuk e mbulon mundësinë që shoqatat e konsumatorëve ti përfaqësoj
interesat kolektive të konsumatorëve para organeve administrative, si dhe në procedura për
ndërmjetësim të kontesteve për mbrojtjen e interesave kolektive. Ligji nuk e përcakton kom-
petencën territoriale dhe të lëndëve të gjykatës për konteste për mbrojtjen e interesave
kolektive, madje as mënyrën e financimit të këtyre aktiviteteve. Andaj mund të përfundohet
se korniza ligjore nuk siguron bazë adekuate për përfshirjen e shoqatave të konsumatorëve
në mbrojtjen e interesave kolektive të konsumatorëve, ndërsa Direktiva e BE-së për masa
gjyqësore administrative dhe përfaqësimi kolektiv i interesave të konsumatorëve (Injunctions
Directive 2009/22/EC) nuk është në tërësi e transponuar në Ligjin për mbrojtjen e konsuma-
torëve.

Në sferat e përmendura më poshtë, shoqatat e konsumatorëve mund të veprojnë edhe me
aktivitete për mbrojtjen e interesave kolektive varësisht se sa konsumatorë vuajnë shkelje e
të drejtave të tyre: 

1. Reklamim i palejuare – tregtarët, shoqatat e tyre dhe shoqatat e konsumatorëve që ka -
në interes, kanë të drejtë që të kërkojnë nga organet kompetente për inspektim të urd-
hëroj ndalimin e reklamimit mashtruese, gjegjësisht të palejuar nëse posedojnë dëshmi
për saktësinë e pretendimeve faktike në reklamat (neni 30). Në nenin 31, gjatë vlerësim-
it të reklamimit mashtruese, përcaktohet se kush ka të drejtë (tregtarët dhe shoqatat e
konsumatorëve) të kërkoj mendim profesional nga Oda Ekonomike e Maqedonisë se
vallë reklama është mashtruese dhe e palejuar, gjegjësisht se a është në përputhje me
Kodeksin Ndërkombëtarë të praktikës aplikative e Odës Ndërkombëtare Tregtare. 

2. Dispozita të pandershme të kontratave – shoqatat për mbrojtjen e konsumatorëve dhe
secili që ka interes të arsyeshëm për mbrojtjen e konsumatorëve kanë të drejtë të pa ra -
shtrojnë kërkesë për ndalimin e dispozitave të pandershme në kontratat (neni 83).
Shoqatat mund të kërkojnë nga gjykata që ta shpallë si të pavlefshme dispozitën, nëse
vërtetohet se ajo dispozitë, sipas dispozitave të Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve5

është e pandershme. Mund të ngrihet procedurë kundër tregtar të caktuar, kundër më
shumë tregtarëve që veprojnë në një sferë, si dhe kundër shoqatave të tregtarëve që për-
dorin dispozita të pandershme. 

4) Shih në BE: Commission communication concerning Article 4(3) ofDirective 2009/22/EC of the European
Parliament and of the Council on injunctions for the protection of consumers' interests, 2014/C 115/01,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1429017218933&uri=CELEX:52015XC0327(04). Trupat e
tillë kompetent në çdo shtet anëtarë i BE-së janë dhënë në listën e trupave të kualifikuar, ndërsa me rregull aty
hynë dhe shoqatat e konsumatorëve.

5) Pjesa V- Dispozita të veçanta për kontrata të konsumatorëve, KAPITULLI 1, Dispozita të pandershme në
kontratat konsumatorë.
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Neni 118 përmban dispozita që kanë të bëjnë me shërbimet publike që u ofrohen konsuma-
torëve.6 Organet që vendosin për obligimet dhe të drejtat e konsumatorët të shërbimeve pub-
like mund të themelojnë organ adekuat në të cilin do të përfshihen përfaqësues të shoqatave
të konsumatorëve.

Nga ana tjetër, korniza ligjore në kundërshtim me legjislacionin e BE-së, nuk i përcakton
shërbimet publike si shërbime me interes të përgjithshëm ekonomik, cilësia e të cilit, gjegjë-
sisht kushtet e dhënies dhe çmimi rregullohen dhe kontrollohen nga organ shtetëror, ose
bartës tjetër me kompetenca publike.7 Si pasoj e kësaj, legjislacioni i Maqedonisë nuk i iden-
tifikon konsumatorët e rrezikuar gjatë përdorimit të këtyre shërbimeve, madje as nuk
parasheh mënyra se si të mbrohen. 

Gjithashtu, Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve nuk definon kategori të konsumatorëve të
rrezikuar që duhet të mbrohen në mënyrë të veçantë për shkak të pozitës që e kanë e që ka
të bëj me moshën e tyre (fëmijë ose persona të moshuar), statusin ekonomik-social (kon-
sumator me të ardhura të ulëta, konsumatorë nga grupe të margjinalizuara etj), besim të
lehtë, pafuqi mentale dhe trupore (persona me pengesa).   

Për këtë arsye, ligji nuk mundëson bazë të veçantë për shoqatën e konsumatorëve ta forco-
jnë mbrojtjen për nevojat e veçanta të konsumatorëve të rrezikuar gjatë përdorimit të shër-
bimeve me interes të përgjithshëm ekonomik. 

Institucionet publike janë në pajtim se ekziston hapësirë për avancimin e kornizës ligjore. Në
lidhje me korpusin e ligjeve që e mbulojnë sferën për mbrojtjen e konsumatorëve dhe
mbikëqyrjen e tregut,  Agjencinë për ushqim dhe veterinë thekson se ka mungesë të dispoz-
itave për përfshirje të obligueshme të sektorit civil në përgatitjen dhe shqyrtimin e propozim-

6) Si tek shërbimet publike, në kuptim të ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, konsiderohen shitja e energjisë
elektrike, energjisë për ngrohje, shërbimet publike të telekomunikacionit, shërbime postare, shërbime për trans-
port të udhëtarëve në transportin publik, furnizim me ujë të pijshëm, ujërave të zeza dhe mbajtjen e pastërtisë
si dhe shërbime të tjera të përcaktuara me ligj.

7) Shërbimet me interes të përgjithshëm publik (SHIPP) paraqesin shërbime cilësia e të cilëve, kushtet për realiz-
im, gjegjësisht çmimi, përcaktohen dhe kontrollohen nga organ shtetëror, ose bartës tjetër i autorizimeve publike,
sidomos për shkak të vlerës së lartë të investimeve fillestare, kufizimi i resurseve të[ domosdoshme për dhënien e
tyre, zhvillimit të qëndrueshëm , solidaritetit shoqëror dhe nevoja për zhvillim të barabartë rajonal e për plotësimit
të interesave të përgjithshme (komunikime elektronike, furnizim me energji dhe gaz, veprmitari komunale etj).
Koncepti i SHIPP-së për herë të parë përmendet në nenin 90 i Traktatit të Romës (i cili më vonë shndërrohet në
neni me numër 86, ndërsa tash me numër 106), e ka të bëjë me të drejtat për konkurencë. neni ]16 i Traktatit të
Amsterdamit (viti 1997) i përcakton SHIPP-të si pjesë të “vlerave të përbashkëta të BE-së” duke e theksuar rolin e
tyre për promovimin e kohezionit shoqëror dhe territorial. Këto shërbime shndërrohen në “elemente kryesore të
modelit evropian shoqëror” (Deklaratë e KE në vitin 2000). Edhe pse shtetet anëtare të BE-së e kanë lirinë, në
pajtim me Traktatin për themelimin e BE-së ti definojnë SHIPP-të në pajtim me interesat e tyre nacionale, por nuk
mund të harrohet fakti se në legjislacionin e BE-së ekzistojnë direktiva sektroiale me të cilat rregullohen obligimet
në domenin e shërbimeve publike. Për shembull, nenin 3 i Direktivës 2009/72 e definon obligimin e shërbimit uni-
versal për sektorin e energjisë me të cilin konsumatorët e rrezikuar janë të përfshirë me dispozitat e neneve të
tjera të Direktivës.
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dispozitave. Ministria e Ekonomisë e thekson edhe nevojën për transponomini e direktivës
së re për zgjedhje alternative të kontesteve (ADR)8, ndërsa nga Drejtoria për mbrojtjen e të
dhënave personale theksuan se me ndryshime të ligjit shoqatat e konsumatorëve duhet të
marrin rolin e ndërmjetësuesit i cili do të komunikoj me tregtarët dhe me organet kompetente
shtetërore. 

Ndikim të rëndësishëm, sidomos mbi financimin e shoqatave të konsumatorëve, kanë ligji
për shoqata dhe fondacione dhe ligji për lojëra të fatit dhe lojërave zbavitëse. Në vazhdim
është dhënë një pasqyrë e shkurtër lidhur me sfidat të lidhura me këto ligje. 

Ligji për shoqata dhe fondacione9 në mënyrë eksplicite e përcakton edhe mbrojtjen e kon-
sumatorëve  si veprimtari me interes publik (neni). Për këtë arsye, shoqatat e konsumatorëve
mund të kenë status të organizatës me interes publik, ndërsa me nenin 75 përcaktohen
kushtet në vijim: 

l shifra kryesore në punën e shoqatës ose fondacionit të jetë veprimtari me interes pub-
lik;

l qëllimet e organizatës, puna dhe veprimtaria e të jenë të drejtuar kah opinioni më i gjerë
dhe drejtuar interesave të bashkësisë;

l organizata të ketë organ mbikëqyrës, rregulla për parandalimin e konfliktit të interesave
dhe sigurim të transparencës në punën;

l organizata të ketë kapacitete të mjaftueshme njerëzore, si dhe pronë ose të ardhura
vjetore në vlerë prej më së paku 1.500 euro. 

l Organizata e cila i plotëson këto kushte mund të parashtroj kërkesë pranë Komisionit
të veçantë i organizatave me status me interes publik (neni 76). Ajo që mungon në
legjislacionin e Maqedonisë është përcaktimi i benificioneve të organizatave që përfito-
jnë status të organizatave me interes publik, për shembull përmes dhënies së nxitjeve
tatimore ose delegim të kompetencave publike. 

l Në interes të shoqatave të konsumatorëve mund të jetë edhe neni 90 i Ligjit për shoqa-
ta dhe fondacione, që e parasheh mundësinë që shoqatave t’ju delegohet kryerje të
kompetencave publike, me delegimin e përgjegjësive nga administrata shtetërore, nga
organ i vetëqeverisjes lokale dhe organe tjera që kanë kompetenca publike, në për-
puthje me ligjin. 

Ligji për lojëra të fatit dhe lojëra zbavitëse,10 nenin 16, paragrafi 1 i përcakton shoqatat të
cilat mund të jenë shfrytëzues të financave që sigurohen nga mjete të realizuara nga orga-

8) Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute
resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC
(Directive on consumer ADR).

9) “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 52/2010, 135/2011.

10) “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”numër 24/2011, 51/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012,
27/2014, 139/2014, 61/2015, 154/2015dhe 23/2016.



nizimin e lojërave të fatit dhe lojëra zbavitëse. Këtu janë të numëruar organizatat nacionale
të invaliditetit, shoqata dhe asociacione për luftë kundër dhunës në familje, Kryqi i Kuq i
Maqedonisë. Edhe pse konsumatorët janë grupi më i gjerë ekonomik që e plotëson pjesën
më të madhe të të ardhurave në buxhetin e RM-së, shoqatat e konsumatorëve nuk identi-
fikohen shfrytëzues të këtyre mjeteve. Interesant është se Organizata e Konsumatorëve e
Maqedonisë nuk ka përdorë mjete nga lotaria e Maqedonisë, por ka përdorë mjete nga
lotaria e Britanisë. Nëpërmjet të projekteve të financuara viteve të fundit, Fondi i Lotarisë së
Britanisë (Big Lottery Fund)11 ka siguruar mbështetje të konsiderueshme për organizatën
ndërkombëtare e konsumatorëve (Consumers International) si dhe për anëtaret e saja, në
mesin e të cilëve është Organizata e Konsumatorëve e Maqedonisë.12

Në bazë të asaj që u përmend deri më tani, konstatojmë se korniza ligjore e Maqedonisë nuk
ofron bazë për funksionim të qëndrueshëm dhe efektiv të shoqatave të konsumatorëve në
sistemin për mbrojtjen e konsumatorëve. 

2.2. Propozim për përfshirje adekuate të shoqatave të konsumatorëve në 
dokumentet e politikave për financim publik të mbrojtjes të konsumatorëve 
në Maqedoni 

Me analizimin e raporteve të Komisionit Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë
dhe të Programit Nacional për Miratimin e të Drejtës së Bashkimit Evropian (NPAA), mund
të përfundohet se nga viti 2006 deri më sot shihet një përparim të caktuar në sferën e mbro-
jtjes të konsumatorëve (Kapitulli 28). Megjithatë, vazhdimisht shprehen kritika për mungesën
e resurseve njerëzore dhe materiale, kryesisht në drejtim të kapaciteteve administrative, si
dhe mungesa e mjeteve për realizimin e politikave për mbrojtjen e konsumatorëve 

Sipas Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve,13 Qeveria e Republikës së Maqedonisë për peri-
udhë dy vjeçare miraton Program për mbrojtjen e konsumatorëve,14 ndërsa realizimin e tij e
përcjellë Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve. Programi për mbrojtjen e konsumatorëve i
përcakton masat dhe instrumentet si dhe pjesërisht i përcakton sferat e veprimit të shoqatave
të konsumatorëve.

Programi për mbrojtjen e konsumatorëve duhet të ketë dimension horizontal, duhet ti përm-
ban masat dhe aktivitetet e të gjithë institucioneve kompetente që kanë kompetenca në

14

11) Fondi i lotarisë: fondi është trup publik që ka përgjegjësi për distribuimin e mjeteve nga Lotaria Nacionale
në Britani për projekte humanitare. Fondi është i themeluar me ligj (NationalLotteryAct 2006). Mbi 80% të
mjeteve u ndahen shoqatave të qytetarëve dhe vullnetarëve nga më shumë sfera, siç është shëndetësia, arsimi
dhe mjedisi jetësor. Fondi i lotarisë i ndan mjetet për organizatat me anë të thirrjes publike, ku të gjithë palët e
interesuar aplikojnë me propozime konkrete me aktivitete të cilat do ti realizojnë për plotësimin e qëllimeve të
mira. Bordi i Fondit kryeson dhe vendos për cilat projekte do të ndaj mjete për vitin e ardhshëm.

12) Shih për shembull: https://www.biglotteryfund.org.uk/funding/search-past-grants/project-
details?appid=149580

13) “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë “numër 38/2004, 77/2007, 103/2008, 24/2011, 164/2013,
152/2015.

14) Nga miratimi i ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve në vitin 2004 deri më sot janë miratuar gjithsej 6 pro-
grame për mbrojtjen e konsumatorëve, edhe atë për periudhën: 2005–2006, 2007–2008, 2009–2010,
2011–2012, 2013–2014 dhe 2015–2016.



mbrojtjen e konsumatorëve.15 Programi për mbrojtjen e konsumatorëve për periudhën
2013–2014, i përfshin aktivitetet e Ministrisë për Ekonomi, Agjencisë për Ushqim dhe Ve te -
rinë, Ministrisë për Shëndetësi (Inspektorati shtetëror sanitar dhe shëndetësor) dhe Mi -
nistrisë për Arsim dhe Shkencë (Byro për zhvillim të arsimit). Ky Program nuk i përmban
aktivitetet e ministrive të tjera dhe institucioneve kompetente.16 Arsyeja për zvogëlimin e vël-
limit të përfshirjes institucionale tregon se ekzistojnë mospajtime për aspektin e dimensionit
horizontal dhe parimit integrues në krijimin e politikave konsistente për konsumatorët,
ndërkohë që nuk është e mundur të merren në konsideratë të gjitha aspektet e kësaj politike,
e sidomos problemet e konsumatorëve dhe funksionalitetit të tregut. 

Programi për mbrojtjen e konsumatorëve për periudhën 2015–2016, si qëllim kryesor i
politikës për  mbrojtjen e konsumatorëve  e përcakton avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave
të konsumatorëve. Prioritetet e politikave për mbrojtjen e konsumatorëve të përcaktuara me
këtë program, kanë të bëjnë me:

l rritja e sigurisë të prodhimeve përmes mbikëqyrjes efektive të tregut;

l përmirësim të informimit dhe edukimit të konsumatorëve, si dhe rritja e vetëdijes për të
drejtat e tyre;

l realizimi i të drejtave të konsumatorëve me përmirësimin e qasjes deri në zgjidhjen al -
ter native të kontesteve, dhe 

l forcimi i bashkëpunimit midis institucioneve të përfshira në mbrojtjen e konsumatorëve
dhe mbështetje të sektorit joqeveritarë në sferën e konsumatorëve.

Prioritetet e përcaktuara janë në përputhje me Programin e Bashkimit Evropian për mbrojt-
jen e konsumatorëve për periudhën 2014–2020. Për vitin 2015, për realizimin e aktiviteteve
të Programit është determinuar se nevojiten gjithsej 1.145.000 denar, ndërsa për vitin 2016
gjithsej 1.245.000 denar.

l Ministrisë për Ekonomi, si bartës i sistemit për mbrojtjen e konsumatorëve, aktivitetet i
realizon në bashkëpunim me shoqatat e konsumatorëve me anë të thirrjes publike për
ndarje të mjeteve financiare për realizimin e aktiviteteve për mbrojtjen e konsumato -
rëve, edhe atë:

l rritja e vetëdijes dhe kulturës të konsumatorëve; 

l informim dhe këshillim të konsumatorëve në kuadër të këshillave të konsumatorëve të
themeluara në njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe organizatat lokale, gjegjësisht na cio -
nale joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorëve; 

l këshilla juridike për konsumatorët; 

l fushata në mediat; 

l mendime dhe iniciativa për përmirësimin e rregullativës ligjore; 

15

15) Sikur për shembull në Strategjinë për mbrojtjen e konsumatorëve  të republikës së Serbisë për periudhën
2013–2018 dhe Programi Nacional për mbrojtjen e konsumatorëve të Malit të Zi 2012–2015.

16) Si shembull, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, Ministria e Financave, Ministria e Punës dhe Politikës
Sociale, Agjencia për Komunikime Elektronike, Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe organe të
tjera shtetërore dhe institucione të cilat kanë kompetenca për mbrojtjen e konsumatorëve.



l mbështetje në formë të konsultimit të këshillave lokale për mbrojtjen e konsumatorëve;

l pagimin e anëtarësisë në Organizatën Evropiane e Konsumatorëve  – BEUC dhe Orga -
nizatën Botërore e Konsumatorëve – ConsumersInternational, dhe

l aktivitete të tjera në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve.

Ministria e Ekonomisë ndanë në vit 520.000 denar për realizimin e programit ose projekteve
të Organizatës të konsumatorëve të Maqedonisë dhe të shoqatave lokale të konsumatorëve
në Manastir, Koçani, Ohër, Tetovë dhe në Shtip.

Agjencia për ushqim dhe veterinë në kuadër të programit ka paraparë 335.000 denar për vitin
2015 dhe 500.000 për vitin 2016 2016 për aktivitetet për mbrojtjen e konsumatorëve që do
të zbatohen nga shoqatat e konsumatorëve  .

Shoqatat e konsumatorëve e shfrytëzojnë këtë ndihmë të vogël shtetërore vetëm për
aktivitete të zgjedhura për mbrojtjen e konsumatorëve, që vërtetohet nga fakti se janë të përf-
shira në zbatimin e më shumë aktiviteteve të programit nacional për mbrojtjen e konsuma-
torëve. Niveli simbolik i përkrahjes shtetërore e rrezikon numrin e personelit dhe pajisjen
teknike të shoqatave të konsumatorëve dhe nuk lejon hapësirë që këto organizata të inicio-
jnë zgjerim dhe avancim të punës ose të zbatojnë programe sistematike dhe gjithëpërf-
shirëse për zhvillim të organizativ. 

Burimi kryesor i përhershëm në dispozicion për financimin e shoqatave të konsumatorëve
është Buxheti i Republikës së Maqedonisë i cili i ndanë mjetet modeste për këtë qëllim ndër-
mjet gjashtë organizatave – Organizata e konsumatorëve të Maqedonisë dhe pesë
shoqatave lokale të konsumatorëve.  Por shuma vjetore e këtyre mjeteve, që janë nga 14
deri në 17 mijë euro, nuk mjaftojnë për ta mbuluar minimumin për ekzistim as të organizatës
nacionale e konsumatorëve. 

Sipas Planit strategjik i Organizatës të konsumatorët të Maqedonisë, në pajtim me qëllimet
e përcaktuar dhe aktiviteteve të identifikuara në domenin e veprimtarisë së paraparë, finan-
cat vjetore të nevojitur i përcakton Organizata si në vijim: 

l 50.000 euro në vit  për mbulimin e shpenzimeve themelore materiale dhe administra-
tive për punën e OKM;

l 100.000 euro për realizimin minimal të programit vjetor të punës, dhe

l 140.000 për realizim optimal të programit vjetor të punës.

Pa financat e parapara me variantin minimal nuk mund të sigurohet funksionalitet i organiza-
tës në sferën e mbrojtjes së konsumatorëve të paraparë që të mbështeten nga shteti. 

Kjo gjendje ka ndikim negative edhe mbi aftësinë e shoqatave të konsumatorëve të ju japin
përkrahje organeve shtetërore në harmonizimin e legjislacionit nacional me të drejtën e BE-
së. Mbi 90 direktiva të BE-së e rregullojnë mbrojtjen e konsumatorëve ose lidhen me sferën
e mbrojtjes të konsumatorëve, ndërsa pjesa më e madhe e direktivave të sferave tjera
gjithashtu e përfshinë mbrojtjen e konsumatorëve  (shihe Aneksin I – listën e akteve  juridike
të BE-së lidhur me të drejtat e konsumatorëve). Organizatat e konsumatorëve kanë investu-
ar shumë kohë dhe resurse njerëzore në studimin e këtij legjislacioni voluminoz dhe kom-
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pleks, ndërsa me anë të organizatave ndërkombëtare të konsumatorëve janë të njohur me
përvojat kryesore në drejtim të aplikimit të tij, si dhe planet për ndryshim. Megjithatë, që të
shfrytëzohet njohuria e akumuluar, organet shtetërore duhet të parashohin mjete adekuate
financiare për pjesëmarrjen e organizatave të konsumatorëve në legjislacionin nacional dhe
kjo të vendoset në baza të qëndrueshme. 

Nga ana tjetër, njësitë e vetëqeverisjes lokale ndajnë mjete simbolike ose aspak nuk ndajnë
mjete mbrojtjen e konsumatorëve  edhe për shoqatat e konsumatorëve. Një nga shembujt e
rrallë të bashkëpunimit të mirë me pushtetin lokal është programi për mbrojtjen e konsuma-
torëve i Qytetit të Shkupit që realizohet së bashku me OKM-në gjatë dy viteve të fundit, për
të cilin janë ndarë 600.000 denar. Pushtetit lokal i nevojitet mbështetje nga shoqërisë civile
në hulumtimin dhe analizë të gjendjes lokale të mbrojtjes juridike të konsumatorëve.
Megjithatë, financimi i pamjaftueshëm publik e vështirëson partneritetin sistematik midis
shoqatave të konsumatorëve dhe me autoritetet lokale përmes themelimit të këshillave për
mbrojtjen e konsumatorëve dhe mbështetje të njësive të vetëqeverisjes lokale për zhvillim të
politikave lokale për mbrojtjen e konsumatorëve. 

Përveç bashkëpunimit të lartpërmendur me shoqatat e konsumatorëve, po pa ndarjen e
mjeteve të mëdha financiare, bashkëpunim të suksesshëm kanë realizuar Byroja për zhvil-
lim të arsimit, Ministria e Financave dhe Avokati i Popullit. 

Institucionet publike pranojnë se mjetet që ndahen nga Buxheti Republikës së Maqedonisë
për mbështetjen e aktiviteteve të shoqatave të konsumatorëve. Për këtë arsye, shumica e
institucioneve publike të anketuarve i vlerësuan si tejet të ulëta mjetet, ku as një institucion
nuk është shprehur se mjetet mjaftojnë. Si arsye kryesore për këtë gjendje institucionet i
kanë renditur: kufizimi i mjeteve të buxhetit, mos përfshirja e më shumë institucioneve në pro-
gramin nacional për mbrojtjen e konsumatorëve, numër të pamjaftueshëm të aktiviteteve të
parapara me programin, përfshirja e pamjaftueshme e autoriteteve komunale në financimin
e organizatave lokale të konsumatorëve, si dhe informimi i pamjaftueshëm të strukturave
drejtuese të institucioneve për rëndësinë e shoqatave të konsumatorëve dhe për rolin e tyre
kyç që e kanë në shoqëri. 

2.3. Perceptimi i institucioneve publike lidhur me aktivitetet e shoqatës nacionale 
e konsumatorëve dhe bashkëpunimi me atë 

Me përjashtim të MAPAS-it,17 të gjithë organet tjerë shtetërore, trupa rregullatorë dhe institu-
cione të pavarura janë pjesërisht ose tërësisht të njohur me aktivitetet e Organizatës së kon-
sumatorëve të Maqedonisë.

Aktiviteti më i njohur i OKM-së nga institucionet publike është edukimi, informimi dhe këshilli-
mi i konsumatorëve, siç mund të shihet në grafikonin më poshtë. 

17
17) Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensionar



Grafikoni 2:

Aktivitetet më të njohura të
OKM-së sipas të anketuarve

Aktivitet më i njohur i OKM-së për institucionet publike është edukimi, informimi dhe këshilli-
mi i konsumatorëve, siç mund të shihet në grafikonin më poshtë.

Grafikon 3:

Aktivitete për të cilat 
institucionet publike 
mendojnë se OKM-ja duhet
të jetë më aktive 

Institucione që kanë realizuar bashkëpunim me OKM-në janë të kënaqur nga i njëjti. Këtu
mund të citohet qëndrimi i Ministrisë për Ekonomi se OKM-ja është pala kryesore në sistemin
e mbrojtjes së konsumatorëve në Maqedoni. Tabela më poshtë, përcakton më shumë sfera
për të cilat institucionet publike kanë shprehur përgatitje për bashkëpunim të ardhshëm me
OKM-në. 
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Institucioni 

Ministria e Ekonomisë

Byro për zhvillimin e arsimit 

Inspektorati shtetëror sanitar dhe
shëndetësor 

Inspektorati shtetëror i tregut 

Banka Popullore e Republikës 
së Maqedonisë 

Agjencia për komunikime 
elektronike 

Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit 
pensionar (MAPAS)

Agjencia për mbikëqyrje të 
sigurimit 

Ministria e financave 

Komisioni rregullator i energjisë 

Avokati i popullit 

Drejtoria për mbrojtjen e të 
dhënave personale

Sferë e identifikuar për bashkëpunim të ardhshëm 
l Inicim të ndryshimeve ligjore nga OKM-së 

l Organizim të mbledhjeve nga OKM-së për informim lidhur
me direktivave të reja të OKM-së në këtë sferë 

l Hartim të materialeve edukative të cilat mungojnë në 
procesin e arsimit 

l Zgjerimi i materialeve mësimore për mbrojtjen e 
konsumatorëve edhe në shkollat e mesme, me qëllim që
të përfshihet struktura e plotë arsimore 

l Prodhim të materialeve informative dhe organizim të 
pu në torive në tema aktuale në lidhje me sigurinë e
prodhi me ve 

l Informim dhe edukim të konsumatorëve 

l Ndarjen e mjeteve financiare për përgatitjen e 
materialeve edukative për alfabetizëm financiar, të cilat
do të përgatiten në bashkëpunim me OKM-në 

l Mbledhje dhe testim të të dhënave për shërbimet 
financiare, informim më gjithëpërfshirës dhe kooperativë
me qëllim të përmirësimit të shërbimeve në këtë sferë 

l Nëse realizohen ndryshime ligjore, të parashihet roli i 
ndërmjetësuesit për OKM-në lidhur me shërbimet financiare

l Informim dhe edukim të konsumatorëve, si dhe mbështet-
je të aktiviteteve të përfaqësuesve të konsumatorëve 

l MAPAS gjithashtu do ta kishte përfshirë edhe sektorin joqe -
ve ritarë në realizimin e aktiviteteve për mbrojtjen e konsu -
ma torëve nëse do të kishte ekzistuar ndonjë projekt kon -
kret. Agjencia do të inkuadrohet me mbështetje logjistike,
strukturore dhe kadrovike. Edukimi financiarë i qytetarëve
është sfera në të cilën MAPAS ka interes të bashkëpunoj
me organizatat joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorëve.

l Edukim dhe informim i konsumatorëve në sferën e 
sigurimit.

l Bashkëpunim më të madh mund të realizohet në pjesën
lidhur me mbrojtjen e qytetarëve gjatë shfrytëzimit të
prodhimeve dhe shërbimeve  financiare të cilat si rezultat
i zhvillimit të shpejtë të shërbimeve dhe prodhimeve
vazhdimisht ndryshojnë dhe janë të komplikuara. Në këtë
drejtim, theksohet mbrojtja dhe edukimi i konsumatorëve
për të drejtat e tyre dhe obligimet gjatë realizimit të 
kontratave për kredi konsumatorë.

l Përfshirje e sektorit civil në konsultime gjatë marrjes së
vendimeve, gjatë përcaktimit të çmimeve dhe për të gjitha
sferat tjera që në mënyrë direkte i prekin konsumatorët në
sferën e energjisë 

l Aktivitete të përbashkëta për informim të qytetarëve për
të drejtat e tyre dhe dhënie të ndihmës juridike 

l Informim të opinionit për sferën e mbrojtjes të të dhënave
personale 



2.4. Pozita e organizatave lokale të konsumatorëve dhe sfidat 
me të cilat përballen 

Sondazhet me pesë shoqatat lokale të konsumatorëve në Maqedoni dhanë pasqyrë të plotë
për situatën aktuale në të cilat gjenden organizatat, aktivitetet e tyre kryesore dhe sfidat me
të cilat përballen. Organizatat lokale të konsumatorëve në Ohër, Shtip, Koçani, Manastir dhe
Tetovë janë më aktive në sferën e këshillimit, edukimit dhe informimit të konsumatorëve.
Megjithatë, pjesa më e madhe e organizatave mendojnë se edukimi, komunikimi dhe informi-
mi i organeve kompetente shtetërore është sferë në të cilën nevojitet angazhim më i madh
nga ana e tyre. 

Organizatat kanë komunikim të përditshëm dhe bashkëpunim të mirë me shërbimet për
inspektim dhe më njihen si partnerë në sferën e mbrojtjes së konsumatorëve. Ata e thekso-
jnë në mënyrë të veçantë bashkëpunimin me inspektoratin e tregut në qytetet e tyre, ku drej-
tohen konsumatorët e pakënaqur që kanë dërguar ankesa deri tek organizatat e konsuma-
torëve. Në nivel nacional, këto pesë organizata marrin pjesë në programin nacional i
Qeverisë për mbrojtjen e konsumatorëve përmes partneritetit me Organizatën e konsuma-
torëve e Maqedonisë. Megjithatë, mjetet që merren nga programet, vlerësohen si të
mjaftueshme për aktivitetet minimale dhe me këto mjete nuk mund të sigurohet qëndruesh-
mëri në vetë organizatat. 

Në qytete të ndryshme, organizatat lokale të konsumatorëve kanë mbështetje të caktuar nga
pushteti lokal. Ekzistojnë organizata të cilave komunat u lejojnë shfrytëzimin e hapësirave të
tyre, siç është rasti në Koçani, ku organizata është e vendosur në selinë e Komunës së
Koçanit. Gjithashtu, Organizata e konsumatorëve të Koçanit kryeson me Këshillin e kon-
sumatorëve të Koçanit. Organizata e konsumatorëve në Ohër është themeluese e këshillit
për mbrojtjen e konsumatorëve. Komuna e Tetovës ka themeluar këshill për mbrojtjen e kon-
sumatorëve  pas iniciativës së Organizatës të konsumatorëve të Tetovës, por, megjithatë ky
këshill nuk funksionon. 

Si vërejtje kryesore nga shumica e organizatave lokale të konsumatorëve është përcaktuar
nevoja për ndryshime në Ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve në pjesën që definohet roli,
aktivitet dhe para se të gjithash financimi i organizatave të konsumatorëve në nivel lokal.
Përfaqësuesit e organizatave mendojnë se nëse vendoset nen që do ti obligoj njësitë e
vetëqeverisjes lokale ti financojnë organizatat e konsumatorëve, do të sigurohet qëndruesh-
mëri financiare dhe kadrovike. 

3. Praktika të mira nga shtetet kandidate për anëtarësim në BE 

3.1. Praktika të mira në lidhje me kornizën ligjore për shoqatat e konsumatorëve 

Traktati për funksionimin e Bashkimit Evropian, në nenin 169, e njeh rolin kyç që e kanë orga-
nizatat e konsumatorëve, duke përcaktuar se: “BE-ja ndër të tjerave, do të kontribuojë në
promovimin e të drejtës të konsumatorëve për organizimin e tyre me qëllim të mbrojtjes
interesat e vet”.18

20 18) Treaty on the Functioning of the European Union– TFEU,Official Journal of the European Union C 115/47.



Më poshtë është dhënë analizë për dispozitat për vendin dhe rolin e shoqatave për mbrojt-
jen e konsumatorëve në ligjet për mbrojtjen e konsumatorëve në disa shtete të përzgjedhu-
ra kandidate për anëtarësim në BE (Serbi, Mal i Zi) si dhe në shtete anëtare të BE-së
(Slloveni dhe Kroaci), me fokus të veçantë në zgjedhjet ligjore që mund të aplikohen për
avancimin e gjendjes në Maqedoni. 

3.1.1. Republika e Serbisë 

Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve në Republikën e Serbisë,19 hyri në fuqi më 22.09.2014
dhe paraqet ligji më i i ri për mbrojtjen e konsumatorëve në rajon. Ky ligj, në dallim nga i
mëparshëm, me më shumë nene e rregullon pozitën, detyrat dhe përgjegjësitë të shoqatave
të konsumatorëve. Ligji parasheh evidentim të detyrueshëm të shoqatave në ministritë kom-
petente. Ndoshta ky gjest mund të shpjegohet me faktin se në Republika në Serbisë deri në
miratimin e ligjit në fjalë, si shoqata për mbrojtjen e konsumatorëve janë shprehë më shumë
se 60 organizata. Kjo gjendje e vështirësonte identifikimin e atyre që kryejnë përfaqësim seri-
oz dhe mbrojtje të konsumatorëve, andaj ligjdhënësi me anë të kornizës së rreptë ligjore e
përcaktoi mënyrën e funksionimit dhe evidentimit të veprimtarisë së tyre. 

Ligji, në nenin 130, përcakton se shoqatat dhe unionet që i mbrojnë konsumatorët, duhet ti
plotësojnë kushtet në vijim: sfera e veprimtarisë të jetë mbrojtjen e konsumatorëve; të jenë
jofitimprurëse dhe të pavarura; drejtues i shoqatës të mos jetë person i punësuar në ndonjë
organ shtetëror ose në organ tjetër të administratës publike në nivel lokal ose krahinor;
drejtuesi i shoqatës të mos jetë në ndonjë pozitë drejtuese ose anëtarë i bordit mbikëqyrësi
të ndonjë shoqate tregtare. Në këtë mënyrë zvogëlohet mundësia nga ndikime partiake,
gjegjësisht ndikim nga funksionar të caktuar, ose shoqata tregtare (afarist), që do të ndikoj
mbi pavarësinë e shoqatës. Me nenë të veçantë në këtë ligj rregullohen kushtet për regjistrim
(neni 134), ndërsa disa nga kushtet janë të prezantuara në vijim: veprimtaria kryesore e
shoqatës gjegjësisht unionit të jetë nga sfera e mbrojtjes së konsumatorëve dhe të jetë aktive
më së paku 3 vite; të ketë personel adekuat, si dhe kapacitete materiale dhe teknike të
domosdoshme për realizimin e veprimtarisë; të ketë raport për rezultatet e arritura dhe
aktivitetet nga sferën e mbrojtjes së konsumatorëve të cilin e dërgon pranë Ministrisë së
bashku me raport adekuat financiar. 

Sipas nenit 131 i Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve i Republikës së Serbisë, shoqatat dhe
unionet i kryejnë aktivitetet në përputhje me ligjin dhe statutin e tyre, ndërsa aktivitetet e tyre
kryesisht përfshinë: informim, edukim, këshillim dhe dhënie të ndihmës juridike për konsuma-
torët në realizimin e të drejtave të konsumatorëve; pranimin, evidentimin dhe trajtimin e anke-
save të konsumatorëve; zbatim të hetimeve të pavarura dhe analiza komparative të kualitetit
të prodhimeve, shërbimeve dhe shërbimeve dhe publikimin publik të rezultateve si dhe zba-
tim të hetimeve dhe studimeve në sferën e mbrojtjes të konsumatorëve. 

2119) „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 62/2014.



Gjatë dhënies të këshillave ndaj konsumatorët, këto shoqata duhet të përdorin softuerin e
Regjistrit Nacional i Ankesave të konsumatorëve ku i regjistrojnë ankesat dhe kërkesat e kon-
sumatorëve si dhe mënyrën se si i kanë trajtuar. Me këtë, ministria kompetente ka qasje në
numrin dhe llojin e problemeve të konsumatorëve dhe mund të intervenon në mënyrë adeku-
ate ndaj situatave që paraqiten. 

Një nga ingerencat e rëndësishme që u delegohen shoqatave është që të iniciojnë procedurë
për mbrojtjen e interesave kolektive të konsumatorëve (në pajtim me nenin 147) dhe ti për-
faqësojnë interesat e konsumatorëve në procese gjyqësore dhe jo-gjyqësore. 

E drejta e cila mundëson përdorim të mjeteve materiale nga buxheti i shtetit, në pajtim me
nenin 135, e kanë vetëm shoqatat gjegjësisht unionet që janë të regjistruara në evidencën
që e mban ministria kompetente. Shoqatat, gjegjësisht unionet që janë të regjistruar në evi-
dencën mund të konkurrojnë në ministrinë me program që ka interes publik. Ata gjithashtu
mund të fillojnë procedurë për mbrojtjen e interesave kolektive të konsumatorëve (në për-
puthje me nenin 147) dhe ti përfaqësojnë interesat e konsumatorëve në procese gjyqësore
dhe jo-gjyqësore. Këto shoqata, gjegjësisht unione mund ti: përfaqësojnë interesat e kon-
sumatorëve në trupa konsultative nga sfera e mbrojtjes së konsumatorëve në nivel nacional,
rajonal dhe lokal; të marrin pjesë në grupet e punës që merren me përgatitjen e dispozitave
dhe dokumenteve strategjike me të cilat rregullohen të drejtat e konsumatorëve; të kenë
qasje në regjistrin nacional i ankesave të konsumatorëve (neni 139), me qëllim aplikim, evi-
dentim dhe trajtim të ankesave të konsumatorëve; të merre pjesë në punën e Këshillit të kon-
sumatorëve (neni 138).

Me nenin 136 përcaktohet mënyra e financimit e aktiviteteve të shoqatave gjegjësisht union-
eve. Ato mund të financohen ose kofinancohen nga buxheti i Republikës së Serbisë në paj-
tim me ligjin, strategjinë dhe planin të punës së Qeverisë. Projektet evropiane dhe ndërkom-
bëtare nga sfera e mbrojtjes së konsumatorëve që i realizojnë shoqatat gjegjësisht unionet
e regjistruara mund të kofinancohen nga buxheti i Serbisë. Ligjdhënësi gjithashtu ndalon që
shoqatave gjegjësisht unioneve të marrin mjete materiale dhe të tjera, të drejta dhe shër-
bime, përveç dhuratave me vlerë të ulët, përfshirë edhe çdo lloj të donacionit dhe ndihmë
falas nga persona fizik dhe juridik me të cilat ekziston konflikt të interesave, e sidomos nga
afarist ose shoqata tregtare, përveç në raste të dhënies së shërbimeve me pagesë (trajnim
etj) në pajtim me ligjin dhe statutin e shoqatave gjegjësisht unioneve. Në ligjin shpjegohet se
çfarë nënkuptohet me konflikt të interesit në kuptim me paragrafin 5 i këtij ligji. Kjo është sit-
uata në të cilinë personi në rolin e përfaqësuesit, organit ose anëtarit të organit të shoqatës,
gjegjësisht unionit, kanë interes privat, profesional ose ndonjë interes tjetër i cili ndikon,
mund të ndikoj në punën e personin në rolin e përmendurnë mënyrë që të mundet ta rrezikoj
pavarësinë e shoqatave, gjegjësisht unioneve në realizimin e qëllimeve për të cilat janë
themeluar. 

Shoqatat e evidentuar gjegjësisht unionet kanë obligim që Ministrisë për Financa ti dërgojnë
raport për aktivitetet e tyre deri më 31 mars për vitin e mëparshëm, ndërsa Ministria i pub-
likon këto raporte në internet faqen e saj. 
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3.1.2. Mali i Zi 
Ligji i Malit të Zi për mbrojtjen e konsumatorëve20 (LMKMZ) në nenin 164 parasheh se kon-
sumatorët  mund të: të themelojnë organizata të konsumatorëve, në pajtim me ligjin me qël-
lim të mbrojtjes e të drejtave dhe interesave të tyre; ti mbrojnë interesat e konsumatorëve në
të gjithë ose në sfera të caktuara; të veprojnë në nivel shtetëror dhe/ose në nivel lokal.
Madje, neni i njëjtë, paragrafi 3, lejon që bashkim të këtyre organizatave në unione për shkak
të ndikimit më të madh mbi mbrojtjen e konsumatorëve, si dhe për përfaqësimin dhe pjesë-
marrje në organe dhe organizata në nivel shtetëror dhe/ose lokal dhe në organizatat
ndërkombëtare e konsumatorëve. 

Neni 166 i LMKMZ në mënyrë taksative numëron më shumë aktivitete të cilat organizatat
mund ti ndërmarrin: 

l këshillim dhe të konsumatorëve dhe edukim për të drejtat dhe obligimet e tyre;

l dhëni të ndihmës për konsumatorëve në zgjedhjen e kontesteve me afaristët dhe mbro-
jtje kolektive të interesave të konsumatorëve;

l mbajtje të evidencës për vërejtjet nga konsumatorët dhe për procedurat e ngritura për
zgjedhjen tyre;

l dhënie të vërejtjeve dhe rekomandimeve në procedurat për miratimin e dispozitave që
kanë të bëjnë me sferën e mbrojtjes së konsumatorëve përmes pjesëmarrjes në disku-
time publike;

l pjesëmarrje në përgatitjen e Programit Nacional dhe realizim të saj;

l hetime dhe realizim të analizave komparative të produkteve nëpërmjet të organizatës
së emëruar ose e autorizuar me publikim të obligueshëm të rezultateve;

l bashkëpunim adekuat me organe vendore dhe ndërkombëtare që merren me mbrojt-
jen e konsumatorëve .

LMKMZ parasheh se për realizimin e aktiviteteve lidhur me këshillimin e konsumatorëve, me
qëllim të informimit dhe edukimit për të drejtat dhe obligimet e tyre, organizatat e konsuma-
torëve mund të themelojnë organe këshilluese. 

Ligjdhënësi kërkon nga organizatat që ta rruajnë transparencën me anë të obligimit që ta
bëjnë publik raportin vjetor të punës së bashku me raport financiar dhe të njëjtin ta dërgojnë
deri tek ministria kompetente, më së voni deri më 31 mars në vitin aktual për vitin e
mëparshëm. 

Me qëllim që të mbrohet dhe të sigurohet pavarësia e organizatave të konsumatorëve, neni
167 i LMKMZ-së përcakton se organizatat e konsumatorëve dhe unionet e tyre janë të
pavarura nga organet e pushtetit  në nivel shtetëror dhe lokal, si dhe nga interesat e
shoqatave afariste, nga partitë politike dhe nga sindikatat. Si edhe në Ligjin për mbrojtjen e
konsumatorëve i Republikës së Malit të Zi, ndalohet personat që kanë status të nëpunësve

2320) „Službeni list Crne Gore“, broj 2/2014.



publik, si dhe persona në pozita drejtuese në parti politike dhe në sindikate të kenë pozita
drejtuese në organet drejtuese të organizatave të konsumatorëve dhe në unionet e tyre. 

Në përputhje me nenin 168, organizata e konsumatorëve mund të financohen nga anëtarë-
sisë, kotizimit për organizim të seminareve, konferenca, tryeza të rrumbullakëta dhe
aktivitete të tjera në sferën për mbrojtjen e konsumatorëve, nga mjete të buxhetit të Malit të
Zi për aktivitete për mbrojtjen e konsumatorëve në bazë të shpalljeve publik, donacioneve
dhe mjete të tjera në përputhje me këtë ligj. Organizatat e konsumatorëve nuk mund të për-
dorin mjete të pakthyeshme financiare nga shoqata afariste dhe pjesëmarrës tjerë në treg,
përveç kotizimeve për organizim të seminareve dhe aktiviteteve të ngjashme (në përputhje
me nenin 168).

Në raport të realizimit të së drejtës për pjesëmarrje në shpallje publike për shfrytëzimin e
mjeteve të buxhetit, organizatat mund ta realizojnë këtë të drejtë nëse janë të regjistruar në
evidencën e shoqatës së konsumatorëve (neni 165), ndërsa me akte nënligjore Qeveria e
përcakton mënyrën dhe procedurën për financim. 

Me nenin 169 në mënyrë më të hollësishme rregullohet e drejta e organizatave që ti mbro-
jnë interesat kolektive të konsumatorëve, gjegjësisht në pajtim me nenin 118 i LMKMZ me të
cilin përcaktohet mbrojtja kolektive e konsumatorëve, me nenin 169 u jepet e drejta që të ini-
ciojnë padi kolektive. Të drejtë për ngritjen e padisë kolektive ka organizata e cila: është
eregjistruar në evidencën në pajtim me nenin 165 së paku një vit; ka angazhuar së paku një
jurist të diplomuar me më së paku tre vjet përvojë pune; është organizata aktive dhe ka
treguar rezultate në këtë sferë. 

Ministria kompetente vlerëson se vallë organizata i plotëson kushtet që të inicion padi kolek-
tive, ndërsa rezultatet e arritura dhe aktivitetet dëshmohen me raportin vjetor i organizatës.
Ministria deri më 30 prill të vitit e përcakton listën e organizatave të konsumatorëve që janë
të autorizuar që të iniciojnë padi sipas nenit 118 i LMKMZ, i cili publikohet në internet faqen
e ministrisë. Nëse organizatave u është marrë kjo e drejtë atëherë organizatat fshihen nga
lista dhe kjo publikohet në të njëjtën mënyrë. Ministria e dërgon listën nga paragrafi 3 i këtij
neni deri tek Komisioni Evropian, në afat prej 15 ditë nga dita e miratimit të saj. 

3.1.3 Republika e Kroacisë 

Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve  i Republikës së Kroacisë21 (LMKK) me disa nene e për-
cakton mënyrën e funksionimit dhe aktivitetet e organizatave të konsumatorëve (nene 127,
128 и 129). Sipas LMKK, konsumatorët mund të themelojnë shoqatë për promovim dhe
mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të tyre. Për shoqatat për mbrojtjen e konsumatorëve
zbatohen dispozitat e ligjit me të cilat përcaktohet funksionimi i shoqatave të Kroacisë. 

24 21) NN nr. 41/14 od 31.03.2014.



Shoqatat për mbrojtjen e konsumatorëve mund të bashkohen në unione për shkak të zba-
timit të politikave për mbrojtjen e konsumatorëve, mbështetje të ndërsjellët dhe realizim të
interesave të përbashkëta në nivel kombëtarë dhe ndërkombëtarë. Në aktivitete e tyre,
shoqatat duhet të jenë të pavarura nga tregtarët, gjë që përcaktohet me statutin e tyre. 

Me nenin 129 përcaktohen aktivitetet e shoqatave për mbrojtjen e konsumatorëve, gjegjë-
sisht ata mund të: 

1. të mundësojnë mbrojtje preventive me anë të informimit dhe këshillimit të konsuma-
torëve për të drejtat dhe obligimet e tyre;

2. përmes laboratorëve të akredituar të zbatojnë testime komparative të prodhimeve dhe
rezultatet të publikohen në mediat;

3. të realizojnë përmes laboratorëve të akredituara në vend, e nëse ka nevojë edhe jashtë
vendit, testime shtesë të prodhimeve që plasohen në treg;

4. konsumatorëve të dëmtuar t’u japin ndihmë;

5. të jepin vërejtje dhe propozime gjatë miratimit të rregullave në sferën e mbrojtjes së kon-
sumatorëve;

6. të realizojnë aktivitete të tjera në sferën e mbrojtjes së konsumatorëve. 

Financimi i shoqatave të konsumatorëve nuk përcaktohet me LMKK, por për aktivitetin
“informim dhe këshillim të konsumatorëve për të drejtat dhe obligimet e tyre“ janë të para-
para mjete financiare në Programin për mbrojtjen e konsumatorëve. Këshillimi për mbrojtjen
e konsumatorëve është i mbështetur edhe nga njësitë të vetëqeverisjes lokale, të cilat i kanë
obligimet në vijim:

l informim dhe arsimim të konsumatorëve;

l organizim të këshillave për konsumatorët;

l inicim dhe ndihmë të projekteve të shoqatave të konsumatorëve;

l pjesëmarrje në programin kombëtarë për mbrojtjen e konsumatorëve.

Në drejtim të mbrojtjes kolektive të konsumatorëve, padi për mbrojtjen e interesave kolektive
të konsumatorëve mund të iniciojnë organe të autorizuara, ndër të cilave janë edhe organi-
zatat e konsumatorëve. 

5.1.4 Republika e Sllovenisë 

Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve i Republikës së Sllovenisë (LPKS)22 me dy nene e për-
cakton funksionimin dhe aktivitetet e organizatave të konsumatorëve. Sipas nenit 63 i LMKS
organizatat e konsumatorëve duhet të jenë të regjistruara si shoqata ose asociacione ose si
organizata të tjera që nuk janë fitimprurëse dhe janë të themeluara nga konsumatorët me
qëllim që ti mbrojnë interesat e tyre. 
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Organizatat e konsumatorëve janë të regjistruara në regjistrin e organizatave të konsuma-
torëve të Ministrisë. I njëjti nen i përcakton kushtet për regjistrimin e konsumatorëve në
regjistrin. Një nga kushtet më të rëndësishme është paanshmëria dhe pavarësia e organi-
zatave nga interesat e dhënësve të shërbimeve dhe mallrave, që nënkupton se një organi-
zata nuk mund të merre mjete nga shitësit të  mallrave dhe shërbimeve. Tjetër kusht për
regjistrim në regjistrin është plotësimi i disa kushteve të caktuara organizative, hapësinore
dhe teknike të cilat i përcakton ministri përgjegjës për ekonomi, e të cilat duhet të plotësohen
nga organizata për tu regjistruar në regjistrin. 

Organizatat mund të fshihen nga regjistri me propozim të organizatave të konsumatorëve
ose me detyrë zyrtare. Fshirja me detyrë zyrtare mund të realizohet atëherë kur organizata
nuk i plotëson kushtet që janë të parapara për regjistrim. 

Organizatat e konsumatorëve të cilat janë të regjistruara në Ministrinë mund të bashkohen
me organizata të tjera të konsumatorëve me qëllim të mbështetjes aktive dhe promovim të
interesave të konsumatorëve në nivel kombëtarë dhe ndërkombëtare. 

Në nenin 64 thuhet një nga të drejtat themelore të konsumatorëve, e drejta për arsimim,
duhet të realizohet përmes programeve arsimore në shkollat fillore dhe të mesme të cilat
duhet të përfshinë njohuri themelore lidhur me mbrojtjen e konsumatorëve. Ligji organizatave
të konsumatorëve u jep mundësi të bashkëpunojnë me institucionet arsimore, të marrin pjesë
në përgatitjen e librave mësimore, dhe të zbatojnë aktivitete tjera arsimore në sferën e mbro-
jtjes së konsumatorëve nga çdo moshe. 

Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve i Republikës së Sllovenisë i definon aktivitetet nga sfera
e mbrojtjes së konsumatorëve si shërbim publik, i cili është në interes publik i Republikës së
Sllovenisë. Aktivitetet nga sfera e mbrojtjes së konsumatorëve, që sigurohen si shërbim pub-
lik, janë: këshillim i konsumatorëve, informim dhe edukim i konsumatorëve i realizon analiza
komparative të shërbimeve dhe prodhimeve.23

Këto shërbime mund të realizohen nga autoritetet publike, por mund ti delegohen edhe sek-
torit joqeveritarë. 

Sipas ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, organizatat joqeveritare të konsumatorëve, mund
të ofrojnë shërbime publike, këshillim dhe edukim të konsumatorëve dhe ti testoj prodhimet
dhe shërbimet me koncesion ose nëpërmjet furnizimeve publike. Edhe organizata të tjera
kanë të drejtë ti realizojnë këto shërbime, vetëm nëse i plotësojnë parimet për pavarësi dhe
ato për jofitimprurëse. Shërbimin publik mund ta realizojnë organizatat të cilat janë të
regjistruara në regjistrin e organizatave të konsumatorëve për zhvillim ekonomik dhe
teknologji, ose organizata tjera joqeveritare që janë themeluar me qëllim që ti mbrojnë të
drejtat e konsumatorëve dhe të cilat kryejnë hulumtime dhe aktivitete tjera nga sfera e mbro-
jtjes së konsumatorëve e mund ta dëshmojnë jofitimprurjen, paanshmërinë dhe pavarësinë
nga interesat e prodhuesve dhe dhënësve të shërbimeve. Për shërbime publike në sfera të
veçanta të mbrojtjes së konsumatorëve mund të ndahen edhe koncesione.24

Koncesioni ndahet me vendim të Qeverisë të Republikës së Sllovenisë me tender publik i cili
i definon kushtet dhe periudhën për të cilat ndahet koncesioni. Koncesioni zbatohet me kon-
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23) Neni 66 i Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve i Republikës së Sllovenisë.

24) Neni 68 i Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve i Republikës së Sllovenisë.



tratë për koncesion, e cila e përcakton  fushëveprimin e shërbimeve publike, fillimi i shërbim-
it publik,, afati për tërheqjen e koncesionit dhe mjetet financiare të cilat kryesi i shërbimeve
publike do ti pranoj nga donatori (Qeveria).25

3.2. Praktika të mira për përfshirje adekuate të shoqatave të 
konsumatorëve në strategjitë, programet dhe në financimin publik për 
mbrojtjen e konsumatorëve 

Organizatat e konsumatorëve kanë rol kryesor për mbrojtjen e konsumatorëve pasi që ata i
këshillojnë konsumatorët, e monitorojnë ligjshmërinë e tregjeve, i identifikojnë mungesat
ligjore dhe mundësojnë paraqesim të konsumatorëve gjatë sjelljes së vendimeve që i prekin
interesat e tyre. Në disa shtete, këto organizata përfshihen edhe në zbatimin e ligjeve për
mbrojtjen e konsumatorëve. Në shtetet e zhvilluara anëtare të BE-së organizatat e konsuma-
torëve janë shumë të fuqishme dhe aktive në nivel kombëtarë dhe në nivel të BE-së, ndër-
marrin aktivitete për mbrojtjen e konsumatorëve, i përfaqësojnë të drejtat e tyre dhe i për-
faqësojnë interesat e tyre në trupat publike, në procedurat për zgjedhje alternative të kon-
testeve (ZAK) ose në procedurat gjyqësore kundër shkeljeve të të drejtave, mashtrimeve ose
praktikave të padrejta të tregut. 

Strategjia për zhvillim të qëndrueshëm dhe zhvillim inovativ “Evropa 2020” i fton qytetarët që
të marrin pjesë në tregun e brendshëm, të blejnë prodhime dhe shërbime në të gjitha shtetet
anëtare të BE-së, por nga ana tjetër pjesëmarrja e tyre aktive në tregun e vetëm është e
kushtëzuar me aftësitë e tyre dhe vetëbesim gjatë blerjes të prodhimeve dhe shërbimeve
përtej kufijve, e sidomos nga larg (online).

Duke marrë parasysh se 56% nga prodhimi bruto vendor i BE-së realizohet si rezultat nga
shpenzimi i konsumatorëve, strategjia e thekson rëndësinë që ata e kanë në stimulimin e rrit-
jes dhe inovacioneve të BE-së. Agjenda evropiane e konkretizon politikën dhe rolin të cilin
konsumatorët duhet ta kenë në realizimin e këtyre qëllimeve. Si një nga katër komponentët
kryesor për mbështetjen e këtij roli, theksohet nevoja për “avancimin e njohurive dhe zhvil-
lim të kapaciteteve për pjesëmarrje më efikase në treg dhe dhënie të ndihmës për organi-
zatat evropiane të konsumatorëve“.26

Këshilli i Bashkimit Evropian e thekson gjithashtu rolin vital të organizatave të konsuma-
torëve të cilat duhet të marrin pjesë si faktor i rëndësishëm në dizajnimin, e pastaj edhe në
implementimin e politikave sektoriale që kanë rëndësi kyçe për konsumatorët, sidomos kur
bëhet fjalë për ushqim, energji, udhëtim ose transport, për domenin e prodhimeve të qën-
drueshme, shërbime digjitale dhe financiare, etj. Megjithatë, theksohet se edhe krahas rën -
dësinë që e kanë për realizimin e këtyre funksioneve, kapaciteti i organizatave të konsuma-
torëve dallohet mjaft midis shteteve anëtare të BE-së.27 Agjenda evropiane e konsumatorëve
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25) Neni 69 i Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve i Republikës së Sllovenisë.

26) 'Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth', COM(2010)2020, стр. 19. Види исто 
така и: 'Commission Work Programme 2013',COM(2012)629

27) A European Consumer Agenda - Boosting confidence and growth - Adoption of Council Resolution, 14464/12
(2012), стр. 5 и 7.



thekson se organizatat e konsumatorëve, e sidomos atyre kombëtare, shpesh nuk kanë
resurse dhe ekspertë dhe puna e tyre për mbrojtjen e konsumatorëve nuk është shpesh e
njohur në mënyrë të drejtë.28

Kjo analizë konfirmohet edhe nga Organizata Evropiane e Konsumatorëve (BEUC) e cila, në
vizionin e saj “Vizioni për konsumatorët në BE 2020“, thotë se: “në të gjitha shtetet e BE-së,
si dhe në nivel të BE-së, organizatat e konsumatorëve nuk kanë mjaft mjete për përfshirjen
e më shumë sferave që janë relevante për konsumatorët“.29 Hulumtimi i Organizatës Evro pi -
ane e Konsumatorëve (BEUC) vërtetoi se lëvizja e konsumatorëve në shtetet anëtare të BE-
së që u anëtarësuan pas vitit 2004 është mjaft e dobët. Mbështetja e pushtetit është e pam-
jaftueshme, ndërsa roli i organizatave civile është i kufizuar.30 Mbështetja nga qeveritë, nëse
edhe ekziston fare, kryesisht jepet për trajtimin e e ankesave të konsumatorëve dhe nuk
është e dedikuar për hulumtim dhe zhvillim të politikave. Në këtë mënyrë dobësohet pozita
e këtyre organizatave të cilat i përfaqësojnë interesat e konsumatorëve në raport të intere-
save të biznesit e me këtë krijohet mos-baraspeshe të fuqive dhe forcave midis këtyre dy
sektorëve në shoqëri. 

Duke e marrë parasyshnevojën për ndihmë të organizatave të konsumatorëve, në maj të vitit
2011, në Varshavë, nga 42 organizata të konsumatorëve të Evropës, u miratua Deklarata e
Varshavës.31 Ajo përmban rekomandime për institucionet e BE-së dhe për qeveritë kombë -
tare për forcimin e lëvizjes së konsumatorëve në Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglin dore.
Në këtë konferencë, pjesëmarrje aktive morri edhe Organizata e Konsumatorëve të Ma -
qedonisë, si anëtare e Organizatës Evropiane e Konsumatorëve. Në këtë konferencë u kon-
statua se institucionet shtetërore dhe qeveritë kombëtare duhet ta njohin rolin e rëndësishëm
të konsumatorëve si forcë lëvizëse të tregjeve mirë të organizuar, funksionale dhe konkur-
rentë. Vetëm kur konsumatorët janë mirë të informuar dhe kanë vetëbesim, mund të kon-
tribuojnë në avancimin e cilësisë së prodhimeve dhe të shërbimeve dhe për funksionim më
efikas të ekonomisë së tregut. 

3.2.1.  Programi i BE-së mbrojtjen e konsumatorëve 2014–202032 dhe pozita 
e shoqatave të konsumatorëve 

Me qëllim që të forcohet vetëbesimi në tregun e vetëm i BE-së si dhe njohuria dhe fuqia e
konsumatorëve, mirëqenia e tyre dhe përfshirja sociale, përmes Rregullativës nr. 254/2014,
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28) 'Communication from the Commission: A European Consumer Agenda – Boosting confidence and growth',
(SWD(2012)132 final), Section 3.3.; ‘Commission Staff Working Document: On Knowledge-Enhancing Aspects of
Consumer Empowerment 2012-2014’, (SWD(2012) 235 final), стр. 21.

29) EU Consumers’ 2020 Vision, BEUC, 2012.

30) Analysis of the Consumer Movement in Central, Eastern and South Eastern Europe (CESEE). BEUC , 2012,
http://www.beuc.eu/publications/x2012_107_hth_cesee_analysis.pdf

31) Policy Recommendations to EU Institutions and National Governments on strengthening the Consumer
Movement in Central, Eastern and South Eastern European Countries, Warsaw 2011 Declaration

32) Regulation (EU) No 254/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on a mul-
tiannual consumer programme for the years 2014–20 and repealing Decision No 1926/2006/EC, OJ L 84



Parlamenti Evropian dhe Këshilli, më 26 shkurt 2014 e miratoi programin multilateral për
mbrojtjen e konsumatorëve për periudhën 2014–2020 (program). Edhe pse ka rritje prej
20%, në krahasim me programin e mëparshëm për periudhën 2007–2013, Organizata
evropiane e konsumatorëve komentoi se ky buxhet është shumë i ulët në krahasim me bux-
hetin e plotë i BE-së. Andaj, 22 milionë eurot e parapara në vit, paraqet 0,017% nga buxheti
i plotë i BE-së, gjegjësisht BE-ja në vit “shpenzon” për konsumator 0,047 евра, që paraqet
më pak se 5 cent për çdo konsumator. 

Programi i BE-së për mbrojtjen e konsumatorëve  2014–2020 duhet ta ndihmoj politikën për
mbrojtjen e konsumatorëve, t’u ndihmoj qytetarëve ti gëzojnë të drejtat dhe si konsumatorë
dhe të marrin pjesë aktive në tregun e vetëm. 

Qëllimi i përgjithshëm është që të sigurohet nivel të lartë i mbrojtjes së konsumatorëve që
konsumatori ta merr vendin qendror në tregun e brendshëm. Programi duhet të kontribuoj në
mbrojtjen e shëndetit, sigurisë, interesat juridike dhe ekonomike të konsumatorëve, si dhe
promovim i të drejtës së tyre për informim, edukim dhe organizim me qëllim të mbrojtjes së
interesave të tyre edhe në sfera tjera politike. Shtetet anëtare të BE-së duhet ta plotësojnë,
mbështesin dhe përcjellin realizimin e këtij programi. 

Qëllimi i përgjithshëm i Programit të BE-së për mbrojtjen e konsumatorëve 2014–2020 do të
realizohet përmes këtyre qëllimeve specifike:

Siguri: të konsolidohet dhe të forcohet siguria e prodhimeve përmes mbikëqyrjes efektive të
tregut në BE. Ky qëllim do të matet në mënyrë të veçantë përmes aktiviteteve dhe efikasitetit
të BE-së për paralajmërime të shpejta të prodhimeve të rrezikshme. (RAPEX).

Informim dhe edukim i konsumatorëve, si dhe mbështetje të Organizatës së konsumatorëve:
të përmirësohet arsimimi, të përmirësohet informimi i konsumatorëve dhe vetëdija e tyre për
të drejtat e tyre, të zhvillohet bazë e dëshmive për politikën e konsumatorëve dhe organi-
zatave të konsumatorëve t’u sigurohet ndihmë, duke i përfshirë edhe nevojat specifike të
konsumatorëve të rrezikuar 

Të drejtat dhe mbrojtja e tyre: zhvillim dhe forcim i të drejtave të konsumatorëve dhe për-
mirësim i qasjes në drejtësi përmes një kosto të thjeshtë, efikas dhe gjithëpërfshirës për ngrit-
jen e procedurave, përfshirë edhe zgjedhjen alternative të kontesteve. 

Forcim i mbështetjes së konsumatorëve për këshillim: sidomos përmes trupave për dhënie
të këshillave të konsumatorëve dhe bashkëpunim më efikas përmes rrjetit të qendrave
evropiane të konsumatorëve.33
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33) Qendrat evropiane të konsumatorëve, oseEuropeanConsumerCentres (ECC) të themeluara në 28 shtetet
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këto qendra kanë pranuar mbi 650.000 kërkesa për informacione për të drejtat e konsumatorëve dhe u kanë
ndihmuar mbi 300.000 konsumatorëve.



3.2.2. Shtete të përzgjedhura anëtare të BE-së – përfshirja e shoqatave të 
konsumatorëve në strategjitë, programet dhe në financimin publik të 
mbrojtjes së konsumatorëve 

Pjesa më e madhe e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ndajnë mjete të konside ruesh -
me financiare për mbështetjen e funksionimit të organizatave të konsumatorëve. Siç është
prezantuar në grafitin më poshtë ku janë të përfshirë të dhënat të shteteve të përzgjedhura
anëtare, mjetet e tilla lëvizin nga 24 deri më 1.847 euro në 1.000 banorë.34 Statistika e tillë
nuk e përfshinë alokimin në nivel nacional të Bashkimit Evropian, i cili gjithashtu i mbështet
shoqata e konsumatorëve. Përkrahje më të madhe marrin organizatat e konsumatorëve të
Luksemburgut, të Mbretërisë së Madhe dhe të Gjermanisë, ku financimi publik është mbi
1.000 euro në 1.000 banorë. Nga ana tjetër, në shtetet të Evropës Lindore, kjo vlerë lëviz nga
50 euro në 1.000 banor. Financimi publik, mesatarisht rritet çdo vit, gjë që shihet në ato
shtete ku këto të dhëna mblidhen rregullisht nga viti 2010. 

Grafikon 1:

Financimi nacional publik i 
organizatave të 
konsumatorëve  në vitin 2013 
(në euro në 1000 banorë)

Burim: Consumer Conditions
Scoreboard: Consumers at home in 
the Single Market, Komisioni Evropian,
2015; Programi nacional për mbrojtjen 
e konsumatorëve  për periudhën
2013–2016 në Republikën e Kroacisë.

Këtu do ta analizojmë shkurt shembullin e Gjermanisë, si një nga shtetet anëtare të BE-së
me vlerë më të lartë të financimit publik për organizatat e konsumatorëve. Përgjegjës për
politikat e konsumatorëve është ministria federale për drejtësi dhe për mbrojtjen e konsuma-
torëve e cila kujdeset për sigurimin e informacioneve për konsumatorët, rritja e vetëdijes së
konsumatorëve, kryerje të hulumtimit të konsumatorëve, realizimin e mbrojtës së konsuma-
torëve si dhe financim të Federatës e organizatave të konsumatorëve të Gjermanisë
(Verbrau cherzentrale Bundesverband) dhe organizata të konsumatorëve për testimin e prod-
himeve dhe shërbimeve (StiftungWarentest).

Federata e organizatave të konsumatorëve të Gjermanisë (VZBV) është organizata joqever-
itare e cila bashkon 41 organizata gjermane të konsumatorëve. Ajo i përfaqëson interesat e
konsumatorëve në opinion, para pushtetit ligjdhënës, para sektorin privat dhe shoqërisë
civile. Federata kontribuon në mbrojtjen e konsumatorëve me përfaqësim dhe me fushata në
nivel kombëtar dhe evropian, marrjen e aktiviteteve kolektive juridike në emër të konsuma-
torëve dhe mbajtjen e trajnimeve profesionale. 16 qendra të konsumatorëve në krahinat e

30 34) Consumer Conditions Scoreboard: Consumer at home in the Single Market – 2015 edition



Gjermanisë, të cilat janë anëtare të VZBV, japin këshilla për konsumatorët në nivel rajonal.
Pjesa më e madhe e të ardhurave të VZBV vinë nga Ministria Federale për Drejtësi dhe për
Mbrojtjen e Konsumatorëve  – rreth 9 milionë euro në vit mbështetje institucionale. VZBV
financohet edhe nga donacione të ministrive të tjera federale. Në këtë mënyrë, VZBV është
shfrytëzues ose ka shfrytëzuar mjete nga Ministria Federale për Çështje Familjare (projekt
për promovimin e të drejtave të konsumatorëve për shërbimet të institucioneve për akomod-
im për persona të moshuar dhe me nevoja të veçanta), nga Ministria Federale për Ushqim
dhe Bujqësi (projekt për zhvillim të portalit për informacione për regjistrimin e ushqimit), nga
Ministria Federale për ekonomi dhe energji (projekt për qendra për këshillim për konsumim
të energjisë ), nga Ministria Federale për mjedis jetësor (projekt për realizim të fushatës për
nxitjen e konsumatorëve që ti ulin emisionetdyoksidit të karbonit), nga Ministria Federale për
arsim (projekt për zhvillim të internetit për VZBV dhe për qendrat rajonale të konsumatorëve).
Në vitin 2011, VZBV ka pranuar donacione në vlerë prej 7,5 milionë euro për realizimin e pro-
jekteve.35

Organizatë-anëtare e VZBV është edhe Fondacioni për testimin e prodhimeve (Stiftung
Warentest), që është e themeluar si fondacion i pavarur me qëllim që t’u ndihmoj konsuma-
torëve me dhënien e informacioneve të pavarura dhe objektive të bazuar në teste kompara-
tive të prodhimeve dhe testim të shërbimeve. StiftungWarentest i publikon rezultatet nga
testet në dy revista të konsumatorëve – prej të cilëve njëri është i specializuar për shërbime
financiare – ndërsa prodhimet dhe shërbimet i vlerëson me mendime të cilat lëvizin nga
“shumë mirë” deri në “dobët”. Qeveria federale e Gjermanisë ka kontribuar me kapital për
themelim të fondacionit, ndërsa në vitin 2014, të ardhurat vjetore të organizatës vetëm nga
investimi i këtij kapitali është 1,9 milionë euro. Përveç kontributit për kapitalin themelues i fon-
dacionit, Qeveria Federale e Gjermanisë jep edhe donacione vjetore të cilat në vitin 2014
kanë qenë mbi 6,5 milionë euro. Nga kjo shumë, 5,5 milionë euro janë të siguruar nga
Ministria Federale për Drejtësi dhe për mbrojtjen e konsumatorëve si kompensim për atë se
StiftungWarentest në publikimet e veta nuk përfshinë reklame nga sektori afarist – praktik e
cila e garanton pavarësinë e fondacionit nga tregtarët. StiftungWarentest pranon edhe dona-
cione vjetore nga Ministria Federale për Arsim të dedikuar për financimin e testimeve të shër-
bimeve arsimore – të cilat në vitin 2014 kanë qenë në vlerë prej 1 milionë euro.36

Vlen të përmendet edhe një organizatë tjetër e specializuar e konsumatorëve në Gjermani –
Fondacioni i privatësisë dhe mbrojtjen e të dhënave (StiftungDatenschutz). Ky fondacion
jofitimprurës është i themeluar me kapital për themelim në vlerë prej 10 milionë euro, të
ndara nga Qeveria Federale e Gjermanisë. Ka për qëllim që ti informoj dhe edukoj konsuma-
torët për mbrojtjen e privatësisë së tyre dhe të dhënave, ndërsa në të ardhmen planifikohet
që të krijoj shenjë ose sertifikat për privatësi dhe mbrojtjen e të dhënave personale që duhet
ti informoj konsumatorët gjatë sjelljes së vendimeve.37

Gjermania nuk ka dokument strategjike për politikat për mbrojtjen e konsumatorëve, por disa
gjetje për ndryshimet e planifikuara të politikave publike ndaj shoqatave gjermane të kon-
sumatorëve mund ta pranojnë analizën e marrëveshjes për vitin 2013 për koalicionin midis
partive politike Unioni Krishterë-Demokratik (CDU), Unioni Krishterë-Social (CSU) dhe Partia
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35) Internet faqja e VZBV, http://en.vzbv.de/

36) Internet faqja e Stiftung Warentest, https://www.test.de/

37) Internet faqja e Stiftung Datenschutz, https://stiftungdatenschutz.org/



Social-Demokrate (CPD). Në pjesën “Mbrojtja e konsumatorëve”, partnerët e koalicioneve
obligohen për rritjen e donacioneve të buxhetit ndaj VZBV dhe StiftungWarentest, ta rrisin
kapitalin e StiftungWarentest dhe ta integrojnë StiftungDatenschutz në StiftungWarentest.38

Në vazhdim është dhënë shqyrtim për përfshirjen e shoqatave të konsumatorëve në politikat
kombëtare për mbrojtjen e konsumatorëve në Slloveni dhe Kroaci si shtete që mund të jenë
shembuj më realistik për Maqedoninë. Në ndërkohë, është i analizuar edhe sasia e mjeteve
të cilin këto dy shtete i ndajnë për financimin e aktiviteteve të organizatave të konsuma-
torëve. 

Parlamenti i Sllovenisë në vitin 2012 e miratoi Rezolutën për Programin Nacional për mbro-
jtjen e konsumatorëve 2012–2017.39 Programi Nacional për mbrojtjen e konsumatorëve i
përfshinë parimet dhe qëllimet të politikave për mbrojtjen e konsumatorëve, aktivitetet për
mbrojtjen e konsumatorëve, llojet e aktiviteteve në sferën e mbrojtjes së konsumatorëve që
do të realizohen me koncesion, shuma materiale e përafërt për realizimin e aktiviteteve të
Programit Nacional, si dhe për financimin e funksionimit dhe zhvillimit të organizatave të kon-
sumatorëve. Në bazë të Programit Nacional, çdo dy vite miratohen plane dy vjeçare për real-
izim, të cilat miratohen nga Qeveria e Republikës së Sllovenisë. Planet përcaktojnë masa për
mbrojtjen e konsumatorëve, i përcaktojnë bartësit të masave, efektet e dëshiruara, indika-
torët matës për përcjelljen e efekteve nga masat e zbatuara dhe resurset financiare për zba-
timin e masave, përfshirë edhe ato të cilat janë të kofinancuara nga buxheti shtetëror.40

Siç është definuar në Programin Nacional, shteti do tja transferoj sektorit joqeveritarë zba-
timin e shërbimeve publike të definuar në sferën e mbrojtjes së konsumatorëve, duke përf-
shirë këshillime, testime komparative të prodhimeve dhe shërbimeve, edukim dhe informim i
konsumatorëve – përfshirë edhe publikimin e revistave për konsumatorë. “Pjesëmarrja pub-
like në formulimin e politikave për konsumatorët, kontribuon për realizim më të mirë e si
rezultat i kësaj edhe rregullim më të mirë, që jep njënjë për besim më të madh në institucionet
shtetërore dhe në masat e miratuara.” 41

Ministria për Zhvillim Ekonomik dhe e Teknologjisë e promovon zhvillimin dhe punën e orga-
nizatave joqeveritare të konsumatorëve dhe jep koncesione ose siguron kofinancim të shër-
bimeve publike që realizohen nga ata.42
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38) Deutschlands Zukunft gestalten: Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode, 
2013, стр. 125.

39) ReNPVP12-17

40) Neni 67 i Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve në Republikën e Sllovenisë.

41) 6.2.1 “Shëbime publike për mbrojtjen e konsumatorëve“, Rezoluta e Programit Nacional për Mbrojtjen e
Konsumatorëve 2012–2017.

42) 3.3.1 “Ministritë”, Rezoluta e Programit Nacional për Mbrojtjen e Konsumatorëve 2012–2017.



Deri më tani, ministria kompetente ka publikuar tenderë shumëvjeçare për kofinancim të
revistave të konsumatorëve (36.000 euro në vit), këshillim (90.000 euro në vit), informim i
konsumatorëve në lidhje me kreditë për konsumatorë (30.000 euro), si dhe për realizimin e
testeve krahasuese të konsumatorëve (70.000 euro).

Përveç kësaj, Programi Nacional për mbrojtjen e konsumatorëve 2012–2017 obligon që
Sllovenia do ta mbështes punën dhe zhvillimin e organizatave joqeveritare të konsumatorëve
edhe nëpërmjet mbulimit të shpenzimeve për punën e tyre themelore,43 edhe atë shpenzime
për:

l anëtarësi vjetore në organizatat e konsumatorëve që punojnë në nivel të BE-së dhe në
nivel global (BEUC, ANEC, ConsumersInternational)

l pjesëmarrje në Grupin konsultativ i konsumatorëve i KOMISIONIT EVROPIAN (European Con -
sumer Consultative Group) dhe në komisione të tjera dhe grupe të punës të themeluara
nga BE-ja, nëse këto mjete nuk i siguron direkt Komisioni Evropian ose trupa të tjerë të
BE-së.

l pjesëmarrje në përgatitjen e legjislacionit për konsumatorët në nivel nacional dhe për po -
zitën e Sllovenisë ndaj përcaktimit të akteve juridike të BE-së (studime dhe hulumtime) 

l pjesëmarrje aktive në trupa konsultative në nivel nacional. 

Programi nacional përcakton edhe vazhdim të kofinancimit të Qendrës Evropiane të Kon su -
matorëve (QEK) në Slloveni e cila ofron informacione dhe ndihmë falas për konsumatorët
gjatë blerjeve ndërkufitare.44 Përgjegjësia e QEK-së do ti realizojnë organizatat joqeveritare
të konsumatorëve, të cilat do të zgjedhën me anë të thirrjes publike për periudhë më shumë
vjeçare. 

Në Kroaci, Programi Nacional për mbrojtjen e konsumatorëve  për periudhën 2013–2016
pa rasheh partneritet midis Ministrisë për Ekonomi të Kroacisë dhe shoqatave për mbrojtjen
e konsumatorëve  në realizimin e projekteve për informim, edukim dhe këshillim të konsuma-
torëve. 

Buxheti shtetëror i Kroacisë parasheh ndihmë financiare për realizimin e projekteve të
shoqatave për mbrojtjen e konsumatorëve. Në mënyrë të vazhdueshme nga viti 2005,
shpallen konkurse, në bazë të cilëve ndahen mjete nga buxheti i Kroacisë për mbështetje
financiare për realizimin e projekteve të shoqatave për mbrojtjen e konsumatorëve. Në këtë
periudhë, me anë të buxhetit financohen edhe aktivitetet këshilluese të organizatave të kon-
sumatorëve, përmes katër qendrave për këshillim rajonal – të cilat funksionojnë në kuadër të
shoqatave për mbrojtjen e konsumatorëve në Zagreb, Osjek, Pulla dhe në Split. Në vit, nga
buxheti i Kroacisë ndahen 172.000 euro për këtë qëllim, ndërsa hapësirat për punë të këtyre
qendrave për këshillim sigurohen nga pushteti lokal. Në këto katër qendra janë të punësuar
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43) 6.2.3 “Përkrahe të punës së organizatave joqeveritare e konsumatorëve“, Rezoluta e Programit Nacional për 
Mbrojtjen e Konsumatorëve 2012–2017.

44) ВQendra të këtilla operative ekzistojnë në të gjithë 28 shtete anëtare të BE-së, Norvegji dhe Islandë.



9 persona me orare të plotë të punës, por përdoren edhe konsultat të jashtëm për sfera të
cak tuara (p.sh. komunikime elektronike, shërbime financiare, shërbime komunale dhe ener -
gjetike). Në periudhën 2010–2012, qendrat për këshillim kanë dhënë 19.500–22.500 këshilla
në vit, me tendencë për rritje që ka të bëjë me rritjen e vetëdijes së konsumatorëve për nevo-
jën që të kërkojnë mbrojtje të të drejtave të tyre, si dhe për arsye të besimit që e kanë fituar
ndaj punës së qendrave për këshillim.45

Qendrat për këshillim pranojnë kërkesa nga konsumatorët për këshilla ose ndihmë nëpërm-
jet telefonit, postës elektronike, nëpërmjet postës, vizita personale ose nëpërmjet Sistemit
Qendror për Informim për mbrojtjen e konsumatorëve46 (SQMK). Nëpërmjet SQMK-së pra-
nohen gjithashtu kërkesat e konsumatorëve, ndërsa sistemi i lidhë ndërmjet vete qendrat me
Ministrinë për Ekonomi, me Inspektoratin Shtetëror dhe me një numër të madh të organeve
dhe institucioneve shtetërore kompetente për realizimin e sektorëve të ndryshëm në sferën
e politikave për mbrojtjen e konsumatorëve. Kostot për vendosjen dhe mirëmbajtjen e këtij
sistemi i mbulon Ministria për Ekonomi. SQMK-ja mundëson zgjedhje më të shpejtë të anke-
save të konsumatorëve dhe krijon bazë statistikore të të dhënave në bazë të të cilëve përcil-
let shkeljet e të drejtave të konsumatorëve në sektorë të caktuar, që paraqet tregues i rëndë-
sishëm për marrjen e masave adekuate nga organet kompetente. Me këtë program është
paraparë përcaktim i numrit të vetëm telefonik për konsumatorët i cili i lidh organizatat e kon-
sumatorëve, përcaktim të detyrimeve të qendrave për këshillim që të angazhojnë edhe një
jurist si këshilltarë, si dhe specializim dhe zhvillim të mëtejshëm të kapaciteteve profesionale
nëpërmjet llojeve të ndryshme të edukimit të cilat i organizojnë trupat profesionale në Kroaci
dhe në Bashkimin Evropian. 

3.2.2. Shtete të përzgjedhura kandidate për anëtarësim në BE – përfshirja e 
shoqatave të konsumatorëve në strategjitë, programet dhe financimi 
publik për mbrojtjen e konsumatorëve 

Në Malin e Zi, Programi Nacional për mbrojtjen e konsumatorëve për periudhën 2012–2015,
fokusohet në forcimin e bashkëpunimit midis organizatave civile të cilat janë të përfshira në
zbatimin e politikave për mbrojtjen e konsumatorëve, si nëpërmjet të pjesëmarrjes së tyre në
Programin Nacional, ashtu edhe nëpërmjet të sigurimit të mbështetjes për zbatimin e akti -
viteteve nga planet e caktuara të veprimit. 

Është e paraparë që organizatat për mbrojtjen e konsumatorëve, të realizojnë aktivitete për
informim me qëllim që të përmirësohet gjendja e konsumatorëve në treg. Parashihet gjitha -
shtu që organizatat, me mbështetje profesionale të Ministrisë për Ekonomi, të hartojnë plan
për informim të konsumatorë në kuadër të çështjeve të përcaktuara në një radio nacionale
dhe në një gazetë ditore, me qëllim të avancimit të mëtejshëm të përmbajtjes, si dhe vendos-
jen e temës për mbrojtjen e konsumatorëve në programin e mediave të tjera – përfshirë edhe
servisin radio dhe TV publik. Në periudhën e programit paraprak (2008–2011 г.) nga buxheti
i Malit të Zi janë ndarë 77 000 euro për të dyja organizatat për mbrojtjen e konsumatorëve .
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45) „8.4.1 Projekte të dedikuara për shoqatat për mbrojtjen e konsumatorëve, Programi Nacional për mbrojtjen e 
konsumatorëve për periudhën 2013–2016.

46) https://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp



Në Serbi, Strategjia për mbrojtjen e konsumatorëve për periudhën 2013–2018 parasheh për-
forcim të palëve relevante, përfshirë edhe organizatat e konsumatorëve, për pjesëmarrje
aktive dhe vullnetare në mbrojtjen e konsumatorëve. Strategjia thekson se mundësit e
ndryshme për mbrojtjen e konsumatorëve, përfshirë edhe procedurat për mbrojtje kolektive
të konsumatorëve të cilat mund ti iniciojnë shoqatat e konsumatorëve, do të kontribuojnë në
implementimin më të mirë të ligjeve për mbrojtjen e konsumatorëve. Me qëllim që të realizo-
hen aktivitetet e përmendura të shoqatave, është e paraparë vendosje të mekanizmave për
financim të zgjedhjes së problemeve të konsumatorëve, si dhe të vetë shoqatave të kon-
sumatorëve, përveç të tjerave edhe përmes qasje më të mirë në të drejtën për ndihmë
juridike dhe lirim nga taksat gjyqësore. 

Strategjia parasheh përcaktim të kritereve të qarta për pavarësi dhe përfaqësim të shoqatave
të konsumatorëve si dhe rritje të pjesëmarrjes së shoqatave të konsumatorëve në hartimin e
politikave për mbrojtjen e konsumatorëve.47 Kriteret për reprezentim kanë rëndësi për
shoqatat: ti përfaqësojnë konsumatorët në procedura gjyqësore dhe jogjyqësore; ti përfaqë-
sojnë të drejtat dhe interesat e konsumatorëve para organet kompetente, siç janë Këshilli
Nacional, të kenë të drejtë që të konkurrojnë për mjete të buxhetit dhe të marrin mbështetje
nga institucione relevante për konkurrim për mjete nga fonde ndërkombëtare. Strategjia
parasheh që kritere për pavarësi dhe reprezentim të shoqatave të konsumatorëve të përcak-
tohen me ndryshime të ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve. 

Është e paraparë edhe shpërndarja e mjeteve të buxhetit në çdo nivel të shoqatave të kon-
sumatorëve të cilat i plotësojnë kriteret e propozuara, përfshirë edhe kushti që të jenë të
regjistruar në regjistrin të organizatave të konsumatorëve. Nga viti 2011, Ministria e Tregtisë,
Turizmit dhe Telekomunikimit të Republikës së Serbisë realizon program për përkrahjen e
punës së qendrave rajonale për këshillim për mbrojtjen e konsumatorëve. Qëllimi i këtij pro-
grami është që të themeloj një rrjetë të qendrave për këshillim të konsumatorëve, të drejtu-
ara nga organizata të regjistruara të konsumatorëve dhe ta përmirësoj mbrojtjen e konsuma-
torëve përmes sigurimit të informacioneve më të mira, këshillave dhe ndihmës juridike.
Programi zbatohet me anë të thirrjes për ndarjen e mjeteve për periudhë 12 mujore, ndërsa
për këto mjete aplikojnë organizatat e regjistruara të konsumatorëve. Një nga organizatat e
konsumatorëve zgjidhet në pajtim me kushtet e parapara me ligj dhe me thirrjen, që ta drej-
ton me qendrën rajonale për këshillim. Programi i cili zbatohet me këto mjete përfshinë
aktivitete që kanë të bëjnë me këshilla të konsumatorëve që janë gjetur në situata tëspeci-
fike, ndihmë për tejkalimin e problemeve të caktuara, përfaqësim të të drejtave dhe intere-
save të konsumatorëve në procedura gjyqësore dhe jogjyqësore, kryerje të hulumtimeve në
sferën e mbrojtjes së konsumatorëve, dhe mbajtjen e bazës elektronike të ankesave të kon-
sumatorëve, në pajtim me Regjistrin Nacional për ankesat e konsumatorëve. Në vitin 2015,
programi për informim, këshillim dhe dhënies së ndihmës juridike për konsumatorët kishte
vlerë prej 123 000 euro, të ndara nga Ministria e Tregtisë, Turizmit dhe Telekomunikimit të
Republikës së Serbisë.48 Ministria në bazë të konkursit publik për financim të programeve me
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47) Aktivitete 5.4 dhe 5.5.

48) Ligji për buxhetit e Republikës së Serbisë për vitin 2015 година („Службени гласник РС”, број 142/14), ]



interes publik në sferën e mbrojtjes së konsumatorëve zgjedh program nga pesë shoqatave
të konsumatorëve që i drejtojnë katër qendrat rajonale për këshillim: Beograd (dy qendra) –
të drejtuara nga Organizata Nacionale e konsumatorëve të Srebisë (NOPS) dhe “Efektiva”,
Kraguevac (për rajonin e Shumadisë dhe për Serbinë Perëndimore) – drejtuar nga Organi -
za ta e konsumatorëve të Kraguevacit (NOPS), Novi Sad (për Vojvodinën) -  drejtuar nga
Asociacioni për mbrojtjen e konsumatorëve të Vojvodinës (NOPS) dhe Nish (për rajonin e
Serbisë Lindore dhe Jugore) – drejtuar nga “Forum”. 

Për vitin 2016, janë siguruar mjete në vlerë prej rreth 122 000 euro, të cilat do t’u ndahen
shoqatave të konsumatorëve në bazë të konkursit publik, pas përfundimit të programeve
paraprake, realizimi i të cilëve është në proces.49 Qëllimi i konkursit është që ti mbështes pro-
gramet të cilat do të realizohen nga shoqatat për mbrojtjen e konsumatorëve, e të cilat do të
kontribuojnë në avancimin e mbrojtjes së konsumatorëve në Republikën e Serbisë dhe forci-
mi i kapaciteteve të shoqatave të konsumatorëve. Më saktë, këtu janë përfshira edhe ndih-
ma e programeve të shoqatave të konsumatorëve për aktivitete për informim dhe edukim të
konsumatorëve për të drejtat e tyre, këshillim të konsumatorëve, dhënie të ndihës të kon-
sumatorëve për zgjedhjen e problemeve konkrete, përfaqësim të interesave dhe të drejtave
të konsumatorëve në zgjedhjen e problemeve konkrete, përfaqësim të të drejtave dhe intere-
save të konsumatorëve në procedura gjyqësore dhe jogjyqësore (përfshirë edhe ndihmë në
shkruarrjen e ankesave – paralajmërim para ngritjes së padisë, padi, etj), kryerje të hulum-
timeve në sferën e mbrojtjes së konsumatorëve (sondazhe për njohjen e të drejtave të kon-
sumatorëve, analiza komparative të kualitetit të prodhimeve dhe shërbimeve, etj), si dhe
mbajtjes së bazës elektronike të ankesave të konsumatorëve e cila detyrimisht e përfshinë
edhe shfrytëzimin e Regjistrit Nacional të ankesave të konsumatorëve. 
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4. Përfundime dhe rekomandime 

Rekomandim 1. Korniza ligjore në Maqedoni nuk ofron bazë të mjaftueshme për shoqatat
e konsumatorëve që në mënyrë precize ti identifikoj dhe ndaj shoqatat të
tjera, përfshirë edhe nga pikëpamja e largimit të konfliktit të interesave
dhe ndarje të statusit të organizatave me interes publik. 

Rekomandim 1.1. Të përcaktohet rregull ligjore për rastet ku mund të paraqitet konflikt
të interesave në shoqatat e konsumatorëve. Para se të gjithash, nevo-
jitet ndalesë që shoqatat e konsumatorëve të pranojnë mjete financiare
direkt nga tregtarët -  që paraqet parim i pranuar në nivel ndërkombëtarë
nga lëvizja e konsumatorëve – përveç në raste të mbulimit të kotizimeve
për organizim të seminareve dhe aktiviteteve të ngjashme. Kjo do ta zvo -
gë loj rrezikun nga konflikti i interesave dhe ndikimin negativ të sektorit
afa rist në realizimin e misionit të shoqatave të konsumatorëve. Që të pa -
randalohet konflikti i interesave gjatë financimit të shoqatave nga buxheti
i Republikës së Maqedonisë, nevojitet që ligji për mbrojtjen e konsuma-
torëve të ndaloj që përfaqësuesi i tij të jetë nëpunës administrativ, person
i zgjedhur ose i emëruar, ose të jetë në pozata drejtuese në ndonjë parti
politike. 

Rekomandim 1.2. Të ndryshohet dhe të plotësohet ligi për mbrojtjen e konsumatorëve
me qëllim që të vendoset një regjistër i shoqatave të konsumatorëve
i cili do të drejtohet nga Ministria e Ekonomisë. Në pajtim me përvo-
jat nga Serbia, Mali i Zi dhe nga Sllovenia, si dhe në pajtim të kritereve
për organizatat me interes publik të cilat përcaktohen me nenin 75 nga
Ligji për shoqata dhe fondacione, shoqatat e konsumatorëve duhet që të
regjistrohen në regjistrin në bazë të kushteve në vijim: mbrojtja e kon-
sumatorëve është shifra e vetme e punës; shoqata të jetë më së paku tre
vite aktive në këtë sferë; puna dhe veprimtaria është e drejtuar drejtë
opinionit më të gjerë dhe drejtë interesave të bashkësisë; disponon me
kapacitete kadrovike të domosdoshme për kryerjen e kësaj veprimtarie;
ka resurse financiare, gjegjësisht vlerë të plotë të pronës ose të ardhura
vjetore pre më së paku 1.500 euro; ka rregulla të përcaktuara për konflik-
tin e interesave dhe për sigurimin e transparencës në punën e saj; shoqa-
ta nuk pranon mjete financiare nga tregtarë përveç kotizimeve për orga-
nizimin e seminareve dhe aktiviteteve të ngjashme; ka raport për rezul-
tatet e arritura në sferën e mbrojtjes së konsumatorëve që e dërgon deri
tek ministria kompetente, si dhe raport adekuat financiar për mjetet që i
përdorë në bazë të programit nacional për mbrojtjen e konsumatorëve
deri tek organet kompetente që ndajnë mjete në pajtueshmëri të Prog -
ramit; përfaqësuesi i shoqatës nuk ka status të nëpunësit administrativ, të
peronit të zgjedhur ose të emëruar dhe nuk është në pozitë drejtuese në
ndonjë parti politike. 

Rekomandim 1.3. Të përcaktohet status i përhershëm i organizatës me interes publike
për shoqatat e konsumatorëve. Neni 74 i Ligjit për shoqata dhe fonda-
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cione përcakton se mbrojtja e konsumatorëve është veprimtari me interes
publik, por konsumatorët duhet të dërgojnë kërkesë deri tek Qeveria që
tu përcaktohet statusi i organizatës me interes publik, në vend që ta fitoj
apriori. Me vendosjen e regjistrit të shoqatave të konsumatorëve (shih
rekomandimin 1.2) – i cili do ti përfshij edhe kriteret për organizata me
interes publik nga Ligji për shoqata dhe fondacione – të gjithë shoqatat e
konsumatorëve duhet të regjistrohen në regjistrin që ta fitojnë këtë status.
Që të realizohet kjo, duhet të shqyrtohen nenet 76 dhe 79 të Ligjit për
shoqata dhe fondacione. Marrja e statusit duhet të nxit sponsorime dhe
donacione. Në Ligjin për donacione dhe sponsorime për veprimtari pub-
like, duhet të përcaktohen dispozita me të cilat do të përcaktohet se të
gjithë donacionet dhe sponsorimet janë të dedikuar për realizimin e
interesit publik, pa nevojë që të konfirmohet interesi publik për çdo dona-
cion në veçanti. Përjashtim nga dispozita e tillë duhet të bëhet vetëm në
raste kur vet organizata do të tregoj nëpërmjet bilancit tatimor se dona-
cione/sponzorime të caktuara janë të dedikuar për realizimin e veprim-
tarisë sekondare e cila nuk është në interes publik. Përveç kësaj që të
përputhet me Ligjin për shoqata dhe fondacione, Ligji për mbrojtjen e kon-
sumatorëve duhet të plotësohet me qëllim që mbrojtjen e konsumatorëve
ta definoj si veprimtari me interes publik. 

Rekomandim 2. Fushëveprimi i shoqatave të konsumatorëve nuk i përfshin nevojat
gjithëpërfshirëse të çdo kategorie të konsumatorëve, sidomos në sferën
e arsimit, mbrojtjen e konsumatorëve të rrezikuar gjatë shfrytëzimit të
shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik. 

Rekomandim 2.1. Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve të përcakton mundësi që sho -
qatat e konsumatorëve të bashkëpunojnë me institucionet arsimore,
të merre pjesë në përgatitjen e librave shkollorë, në përgatitjen e
udhëzimeve, broshurave etj, materiale edukative – dhe të kryen ak -
ti vitete tjera arsimore në sferën e mbrojtjes së konsumatorëve të çdo
moshe. Me këtë do të vendosen bazë eksplicite ligjore për funksionin
arsi mor të cilën shoqatat e konsumatorëve më janë duke e realizuar, në
pajtim me zgjedhjet të cilat ekzistojnë edhe në Ligjin e Republikës së
Sllovenisë.

Rekomandim 2.2. Të definohet kategoria e konsumatorëve të rrezikuar në Ligjin për
mbrojtjen e konsumatorëve (p.sh. fëmijë, persona më të moshuar, per-
sona me pengesa, konsumatorë me të ardhura të ulëta, konsumatorë nga
grupe të margjinalizuara) si hap të parë për mbështetjen e shoqatave të
konsumatorëve në forcimin e mbrojtjes të nevojave të tyre të veçanta.
Këto grupe të popullatës duhet të jenë të mbrojtur në mënyrë të veçantë
për shkak të vuneralibitetit të tyre në praktik ose i prodhimit, që ka të bëj
me moshën e tyre (fëmijë ose persona të moshuar), pengesë mentale
ose fizike (persona me nevoja të veçanta) ose rrethana socio-ekonomike. 

Rekomandim 2.3. Të përcaktohet kategori me interes të përgjithshëm ekonomik
(SHIPPE) në legjislacionin si shërbime cilësia e të cilave, kushtet në të
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cilat ofrohen, gjegjësisht çmimi, përcaktohen dhe kontrollohen nga organ
shtetëror, ose bartës tjetër i autorizime publike. Zgjedhja e tillë nevojitet
për shkak të vlerës së madhe të investimeve fillestare, kufizimi i resurse-
ve të domosdoshme për realizimin e tyre, zhvillimi i qëndrueshëm, soli-
dariteti shoqëror dhe nevoja për zhvillim të barabartë rajonal, e për shkak
të plotësimit të interesit të përgjithshëm shoqëror (komunikimi elektron-
ike, furnizimi me energji dhe gaz, veprmitari komunale etj). Ligji duhet ti
kategorizoj SHIPP në shërbime që ofrohen në nivel nacional dhe nivel
lokal, si dhe ta përcaktoj mënyrën e realizimit të mbrojtjes së personave
të rrezikuar gjatë shfrytëzimit të shërbimeve me interes të përgjithshëm
ekonomik. Ministria për Punë dhe Politik Sociale të përcaktohet si ministri
kompetente për mbrojtje specifike të mbrojtjes së konsumatorëve të
rrezikuar, parandalimin e diskriminimit të tyre dhe mundësim të mundë-
sive të barabarta. Këto qëllime, Ministria duhet ti realizoj me anë të har-
timit të programit të veçantë për mbrojtjen e konsumatorëve të rrezikuar
gjatë shfrytëzimit të shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik,
realizimi i të cilës do ta kryen me ndarjen e mjeteve financiare dhe
bashkëpunim me shoqatat e konsumatorëve.

Rekomandim 2.4. Të sigurohet finacim për mbrojtjen e konsumatorëve të rrezikuar në
përgjithësi dhe mbrojtën e tyre gjatë shfrytëzimit të shërbimeve me
interes të përgjithshëm ekonomik, me anë të programeve të veçanta
për këto qëllime. Financimi i këtyre programeve të mundësohet me mjetet
e realizuara në çdo bazë të organizimit të lojërave të fatit dhe zbavitëse.
Për këtë arsye, duhet të plotësohet neni 16 i Ligjit për lojëra të fatit
dhe zbavitëse, gjegjësisht në nenin 1 të emërohen shoqatat e kon-
sumatorëve si shfrytëzues të këtij financimi. Konsumatorët  janë grupi
ekonomik më i madh dhe mi i gjerë i cili e realizon pjesën më të madhe
të të ardhurave të buxhetit të Republikës së Maqedonisë, andaj është
tërësisht e arsyetueshme që shteti të parasheh edhe një burim të tilla i
financimit të mbrojtjes të të drejtave të tyre. Në ndërkohë, të drejtën për
shfrytëzim të këtij burimi të financave ta kenë shoqatat e konsumatorëve
të regjistruar në regjistrin e ardhshëm i Ministrisë për Ekonomi  (shih
rekomandimin 1.2).

Rekomandim 3. Mbështetja e shtetit për shoqatat e konsumatorëve është e pam-
jaftueshme, ndahet dhe planifikohet në baza afatshkurtër dhe është e
drejtuar pothuajse krejtësisht në drejtim të realizimit të mbrojtjes së kon-
sumatorëve e jo edhe për mbulimin e kostove themelore operative dhe
forcimin e kapaciteteve.

Rekomandim 3.1. Të përcaktohet obligim për Ministrinë e Ekonomi që të siguroj
mbështetje adekuate dhe më shumë vjeçare për shoqatat e kon-
sumatorëve në nivel nacional për këshillim, informim dhe edukim të
konsumatorëve, mbështetje të projekteve të tyre, mbulimin e shpen-
zimeve për funksionimin e tyre dhe forcimin e kapaciteteve. Sipas
përvojës nga Kroacia, Sllovenia dhe Serbia rekomandojmë që të ven-
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doset obligim për Ministrinë e Ekonomisë dhe për organe të tjera me
kompetenca në sferën e mbrojtjes së konsumatorëve të bashkëpunojnë
dhe të ndajnë mjete shoqatat e konsumatorëve. Mjetet e tilla të buxhetit
duhet të jenë për: realizim pa pengesa të veprimtarisë themelore të
shoqatave (informim, edukim, këshillim i konsumatorëve), pjesëmarrje të
tyre në realizimin e programeve qeveritare për mbrojtjen e konsuma-
torëve, mbështetja të projekteve të shoqatat të konsumatorëve (përfshirë
edhe kofinancim të projekteve të mbështetur nga donatorë të jashtëm),
mbulimin të vazhdueshëmtë shpenzimeve të organizatave joqeveritare të
konsumatorëve për anëtarësi vjetore në organizatat ndërkombëtare të
konsumatorëve (BEUC, ANEC, ConsumersInternational), shpenzime për
pjesëmarrje në përgatitjen e legjislacionit relevant për konsumatorët në
nivel nacional dhe për harmonizimin e të drejtës së BE-së (analiza dhe
hulumtime), si dhe shpenzime për pjesëmarrje aktive të në organe të
përhershme konsultative në nivel nacional dhe mbulim të shpenzimeve
operative/indirekte të shoqatave – përfshirë edhe mjete për forcimin e
kapaciteteve. Ligji duhet të parasheh që mjete të tilla të ndahen nga bux-
heti qendror i Republikës së Maqedonisë, në bazë të thirrjes obligative
publike për shoqatat e konsumatorëve i cili do të publikohet më së voni
deri në muajin mars të vitit aktual. Sipas vlerësimeve modeste interne, si
dhe krahasimet për alokimin e mjeteve për shoqatat e konsumatorëve për
kokë banorë në shtetet me nivel më të ulët të mbështetjes,50 vetëm për
OMK nevojitet që nga buxheti shtetëror të ndahen së paku 50.000 euro.
Në drejtim të avancimit të kualitetit të shërbimeve, mbështetja e tillë duhet
të sigurohet për shoqatat e konsumatorëve të cilat janë të regjistruar në
regjistrin (rekomandimi 1.2), ndërsa kohëzgjatja e mbështetjes duhet të
jetë shumëvjeçare, gjegjësisht të përputhet me kohëzgjatjen e programit
nacional ose strategji të ardhshme për mbrojtjen e konsumatorëve. Në
ndërkohë, nëse thirrjet publike për ndarjen e mjeteve për shoqatat e kon-
sumatorëve publikohen nga më shumë institucione kompetente për real-
izimin e programit nacional ose strategjive eventuale për mbrojtjen e kon-
sumatorëve, procedura e tyre duhet të jetë e unifikuar. 

Rekomandim 3.2. Të vendoset obligim për njësitë e vetëqeverisjes lokale të sigurojnë
mbështetje për shoqatat e konsumatorëve për këshillim, informim
dhe edukim të konsumatorëve. Pasi që një numër të madh të kërke-
save të konsumatorëve kanë të bëjnë me problemet me shërbimet pub-
like dhe komunale në nivel lokal të cilat janë nën kompetencat e njësive
të vetëqeverisjes lokale, paraqitet nevoja për organizim dhe realizim të
aktiviteteve lidhur me këshillimin, informimin dhe edukimin e konsuma-
torëve në nivel lokal. Për këtë arsye, sipas përvojave nga Kroacia, para-
grafi 1 i nenit 126 i Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve duhet të revido-
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het me qëllim të mbrojtjes së konsumatorëve të komunës, gjegjësisht
Qytetit të Shkupit, që përveç me anë të këshillit lokal për mbrojtjen e kon-
sumatorëve, të sigurohet edhe përmes mbështetjes së shoqatave të kon-
sumatorëve. Paragrafi 6 i nenit 126 i Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve
të revidohet me qëllim që të parashihet se njësitë e vetëqeverisjes lokale
sigurojnë ndihmë për shoqatat e konsumatorëve të cilat veprojnë në ter-
ritorin e tyre me sigurimin e hapësirave për aktivitetet e këshillimit,
informimit dhe edukimit të konsumatorëve, si dhe planifikimin e mjeteve
në buxhetet e tyre për mbështetjen e shoqatave të konsumatorëve. 

Rekomandim 4. Korniza ligjore nuk e rregullon në tërësi çështjen e përfaqësimit të intere-
save kolektive të konsumatorëve nga shoqatat e konsumatorëve  .

Rekomandim 4.1. Të transponohet në tërësi, Direktiva e BE-së nga viti 2009 për masa
administrative gjyqësore dhe përfaqësimin kolektiv të interesave të
konsumatorëve në Ligjin për51 dhe të krijohen kushte për mbrojtje
kolektive të interesave të konsumatorëve. Ligjdhënësi duhet ta përcaktoj
kompetencën  materiale dhe territoriale të gjykatës për konteste për
mbrojtjen e interesave kolektive, si dhe mënyrën e financimit të këtyre
aktiviteteve. Ligji në të drejtat e shoqatave të konsumatorëve  (neni 128),
duhet ta përcaktoj edhe përfaqësimin e interesave kolektive të konsuma-
torëve edhe para organeve drejtuese, si dhe në procedurat për zgjedhjen
e problemeve me anë të ndërmjetësimit për mbrojtjen e interesave kolek-
tive. Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Ministrit për
Ekonomi, duhet të miratoj akt i cili i përcakton trupat e autorizuara të cilat
kanë interes të përbashkët për mbrojtjen e konsumatorëve. Përcaktimi i
trupave për mbrojtje kolektive të konsumatorëve në më shumë sfera –
sidomos për marrjen e kredive konsumatorë, udhëtime turistike, praktik e
padrejtë e tregut, dispozita të padrejta në kontratat konsumatorë dhe shit-
ja e prodhimeve dhe garancive – do të kontribuoj për zgjedhjen e proble-
meve në sektor të ndryshëm, si për shembull: gjatë shtyrjes së flu-
turimeve, për prodhimet me mungesa, këshilla joadekuate financiare ose
për ndotjen e mjedisit jetësor. Nga ana tjetër, me qëllim që shoqatat e
konsumatorëve të kenë mjete financiare për mbrojtjen kolektive të intere-
save, nevojitet që në programin nacional për mbrojtjen e konsumatorëve
të përfshihet edhe mbështetja për përfaqësim kolektiv – së paku përmes
uljes ës taksave relevante gjyqësore dhe shpenzime administrative, në
pajtim me shembullin e Serbisë. 

Rekomandim 5. Mungon sistem i unifikuar për pranimin dhe trajtimin e ankesave të kon-
sumatorëve – gjë që e pamundëson mbledhjen dhe përpunimin e të dhë-
nave të rëndësishme statistikore. 

Rekomandim 5.1. Në Ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve të përcaktohet obligimi që
tregtarët të mbajnë evidencë të obligueshme për pranimin e anke-
save, statusi i trajtimit të tyre dhe rezultati nga trajtimi, dhe në
mënyrë periodike të raportojnë për statistikat kryesore – ndërsa këto

4151) Injunctions Directive 2009/22/EC.



statistika të jenë në dispozicion edhe për shoqatat e konsuma-
torëve. Me këtë obligim, i cila është e përfshirë në ligjin kroat për mbro-
jtjen e konsumatorëve, do të krijohen baza të të dhënave të cilat treg-
tarëve, organeve kompetente dhe shoqatave të konsumatorëve do t’u
mundësojë mbikëqyrje të progresit, dhe qasje në statistikat kyçe për
kënaqësinë e konsumatorëve. Në mikro nivel, këto baza të të dhënave do
t’u mundësoj subjekteve afariste të ndërtojnë qase sistematike për
kënaqësinë e konsumatorëve, me që rast do të nxitet zhvillimi i përgjegjë-
sisë shoqërore të ndërmarrjes në sferën e zhvillimit të marrëdhënieve të
drejta ndaj konsumatorëve. Kjo do të rezultojë edhe me uljen e përgjegjë-
sive të inspektorateve të tregut dhe inspektorateve tjera relevante. Në
makro nivel, statistikat e këtilla do t’u mundësojnë shoqatave të konsuma-
torëve të kenë qasje më të mirë në problemet e konsumatorëve, që do të
shërbej si imput gjatë pjesëmarrjes së tyre dhe realizimit të politikave për
mbrojtjen e konsumatorëve. 

Rekomanim 5.2. Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve të parasheh emërim të
detyrueshëm të presionit ose të trupit përgjegjës për pranimin e
ankesave të konsumatorët në ndërmarrjet më të mëdha dhe të për-
caktoj standarde minimale për sistemin e brendshëm për trajtimin e
ankesave të konsumatorëve. Në ligjin janë të definuar standardet mini-
male për sisteme interne të tregtarëve për pranimin e ankesave (në drej-
tim të mënyrës së informimit  për sistemin intern të ankesave, kanale
obligative për pranimin e ankesave, publikim të procedurave për shqyr-
timin e ankesave dhe definim të afateve maksimale për përgjigje ndaj
ankesave të parashtruara, si dhe mënyra e informimit të konsumatorit për
trajtimin e ankesës). Kjo do të ndihmoj që të vendoset bashkëpunim më
të afërt të tregtarëve gjatë zhvillimit të sistemit për trajtimin e ankesave të
konsumatorëve. 

Rekomandim 5.3. Të lidhen të gjithë qendrat për këshillim që udhëhiqen nga shoqatat
e konsumatorëve në një sistem të vetëm të informimit, i cili do të
përfshijë evidentim të standardizuar të procedurave, ndërsa kon-
sumatorët të munden të parashtrojnë ankesa ose pyetje nëpërmjet
të ueb-formularit. Kjo zgjedhje, e cila është e pranuar në Kroaci dhe
Serbi, do të mundësoj regjistrim të unifikuar të ankesave dhe pyetjeve të
konsumatorëve, trajtim të ankesave në mënyrë të ngjashme dhe nxitje të
zgjedhjes jogjyqësore të kontesteve. Sistemi i vetëm i informimit, do të
mundësoj edhe mbledhje të të dhënave statistikore për problemet dhe
nevojat e konsumatorëve për shkak të analizës me qëllim hartim më
adekuat të politikave për mbrojtjen e konsumatorëve. Zhvillimi i këtij sis-
temi duhet të financohet nga buxheti shtetëror, ndërsa përdorimi i tij të
jetë i detyrueshëm për përdoruesit të mjeteve financiare të buxhetit të
Republikës së Maqedonisë. 
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l Regulation (EU) No 254/2014 of the European Parliament and of the Council of 26
February 2014 on a multiannual consumer programme for the years 2014–20 and
repealing Decision No 1926/2006/EC, OJ L 84

l Strategija zaštite potrošača RepublikeSrbije za period 2013–2018. godine

l Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, theTreaties Establishing
the European Communities and Certain Related Acts, 1997 O.J. C 340/1 43



l Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu(„Službeniglasnik”, broj 103/15)

l Zakon o varstvu potrošnikovS lovenije (Uradnilist RS, št. 98/04 – uradno-
prečiščenobesedilo, 114/06 - ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15)

l Zakon o zaštiti potrošača Crne Gore (“SlužbenilistCrneGore”, broj 2/2014.)

l Zakon o zaštiti potrošača Republike Hrvatske (NN br. 41/14 od 31.03.2014.)

l Zakon o zaštiti potrošača Republike Srbije (“SlužbeniglasnikRepublikeSrbije”, br.
62/2014.)

l Internet faqja e BigLotteryFund, https://www.biglotteryfund.org.uk/funding/search-past-
grants/project-details?appid=149580. Пристапено на 01.03.2016

l Internet faqja e StiftungDatenschutz, https://stiftungdatenschutz.org/hyrje më
01.03.2016

l Internet faqja e StiftungWarentest, https://www.test.de/ hyrje më 01.03.2016

l Веб-сајт на VZBV, http://en.vzbv.de/ Пристапено на 01.03.2016

l Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve  (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë “
numër 38/2004, 77/2007, 103/2008, 24/2011, 164/2013, 152/2015)

l Ligji për shoqata dhe fondacione (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë “
numër 52/2010 dhe 135/2011)

l Ligji për lojëra të fatit dhe zbavitëse (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë “
numër 24/2011, 51/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012, 27/2014, 139/2014, 61/2015,
154/2015,dhe 23/2016)

l Programe për mbrojtjen e konsumatorëve të Maqedonisë, për periudhën 2005–2006;
2007–2008; 2009–2010; 2011–2012; 2013–2014; 2015–2016 
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Aneks I. Lista e akteve juridike të BE-së lidhur me të drejtat e konsumatorëve 

E drejta për mbrojtjen e shëndetit dhe siguria 

l Direktiva për siguri të përgjithshme - EC Directive 2001/95/EC on General Product
Safety (“GPSD”)

l (rregullativa juridike për siguri të përgjithshme, mbikëqyrje të tregu, strategjia EMARS)
(http://www.prosafe.org/default.asp?itemid=11)

l Direktiva për siguri të lodrave -  EC Directiveonsafetyoftoys 2009/48/EC

l Rregulativa për substanca kimike - REACH - Registration, Evaluation, Authorisation&
restriction of Chemicals (legislation on Chemicals, Safety of Cosmetic Products)
http://www.hse.gov.uk/reach/

l Rregullativa e cila duhet direkt të transponohet në sistemin juridik:

- 178/2002 (foodsafety) – siguria e ushqimit;

- 852/2004 (hygieneoffoodproducts) – higjiena e prodhimeve ushqimore 

- 853/2004 (hygienerequirementsforanimaloriginfood) kërkesa për higjiene për prodhime
me origjinë nga kafshët 

- 854/2004 ( control of the animal origin food)- kontrolle për origjinën e ushqimit nga kaf-
shë 

- 882/2004 (official control of the food products ) – kontrolle zyrtare të prodhimeve ushqi-
more 

- Rregullativë për informim të konsumatorëve  - Regulation 1169/2011 on the provision
of food information to consumers 

- (RASSF) sistemi / EU EFSA

E drejta për mbrojtjen e interesave ekonomik të konsumatorëve 

l Direktiva për të drejtat e konsumatorëve  - Directive 2011/83/EU onconsumerrights

l Direktiva për shitje dhe garanci - Directive 99/44/EEC (consumersalesandguarantees)

l Direktiva për dispozita të pandershme të kontratave - Directive 93/13/EEC onunfaircon-
tractterms

l Direktiva për udhëtime turistike - Directive 90/314/EEC packagetours

l Direktiva për mbrojtjen e konsumatorëve në domenin e aspekteve të caktuara në time-
share, prodhime për pushim më të gjatë, rishitje dhe kontrata për shkëmbimin e gjatë
timeshare, - Directive 2008/122/ EC (ontheprotectionofconsumersinrespectofcer-
tainaspectsoftimeshare, long-termholidayproduct, resaleandexchangecontractsontime-
sharing)

l Direktiva për shitjen e prodhimeve financiare nga largë - Directive 2002/65/EC ondis-
tantsellinginfinancialmarkets

l Direktiva për praktika të pandershme të tregut - Directive 2005/29 onunfaircommercial-
practices

l Rregullativë tjetër juridike lidhur me interesin ekonomik të konsumatorëve  

l Direktiva për energji elektrike - Directive 2009/72 onelectricity
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l Direktiva për gas- Directive 2009/73 ongas

l Direktiva për shërbime universale të telekomunikacionit - Directive 2009/136 onuniver-
salservicesintelecommunication, 

E drejta për dëmshpërblim 

l Direktiva  për përgjegjësinë e prodhimit - Directive 85/374/EEC productliablity

l Direktiva për ndalesa administrative dhe gjyqësore për mbrojtjen e interesave kolektive
të konsumatorëve  - Directive 2009/22/EC oninjunctionsfortheprotectionofconsumers’
interests

E drejta për informacion dhe edukim 

l Direktiva për përcaktimin e çmimeve - Directives 98/6 priceindication, 

l Direktiva për praktika të pandershme të tregut - 2005/29 unfaircommercialpractices, 

l Direktiva për reklamim mashtrues dhe komparativ - Directive 114/2006 onmisleadin-
gandcomparativeadvertising

l Direktiva dhe rregullative të tjera (ushqim, siguria e prodhimeve, shërbime financiare)

E drejta e përfaqësimit të interesave të konsumatorëve (organizimi i konsumatorëve
në organizatat për mbrojtjen e të drejtave të tyre) 

l Direktiva për ndalesa administrative dhe gjyqësore të konsumatorëve  -
Directive2009/22/ЕC forinjunctionandprotectofthecollectiveinterestoftheconsumers
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Aneks II. Institucione dhe organizata të komunikuar 

Maqedoni

l Agjencia për komunikime elektronike 

l Agjencia për mbikëqyrje të sigurimeve 

l Agjencia për ushqim dhe veterinë të Republikës së Maqedonisë 

l Byro për zhvillimin e arsimit 

l Drejtoria për mbrojtjen e të dhënave personale 

l Inspektorati shtetëror i tregut 

l Inspektorati shtetëror sanitar dhe shëndetësor 

l MAPAS –m Agjencia për mbikëqyrje të finansimit kapital të sigurimit pensional 

l Ministria e Ekonomisë e Republikës së Maqedonisë 

l Ministria e Financave e Republikës së Maqedonisë 

l Avokati i Popullit 

l Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë 

l Organizata e konsumatorëve e Manastirit 

l Organizata e konsumatorëve e e Koçanit

l Organizata e konsumatorëve e Ohrit 

l Organizata e konsumatorëve e Tetovës 

l Organizata e konsumatorëve e Shtipit 

l Komisioni Rregullator i Energjisë të Republikës së Maqedonisë 

l Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve i Qytetit të Shkupit 

Gjermani 

l Instituti për politika konsumatorë – KonPolis 

Slloveni 

l Shoqata e konsumatorëve të Sllovenisë (SHKS)

Serbi 

l Ministria për tregti, turizëm dhe telekomunikim e Republikës së Serbisë 

l Organizata nacionale e konsumatorëve të Serbisë (ONKS)

Mali i Zi 

l Qendra për mbrojtjen e konsumatorëve të Malit të Zi (QMKMZ)
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Aneks III. Pyetësori për intervista me organet shtetërore 

Pjesa e parë – vlerësimi i disa aspekteve që kanë të bëjnë me organizatat e konsumatorëve 

A jeni të njohur me aktivitetet dhe ingerencat të organizatave të konsumatorëve në sistemin
për mbrojtjen e konsumatorëve?

Po         Jo     Pjesërisht 

Nëse është po ose pjesërisht > Në cilat nga aktivitetet në vijim mendoni se organizatat e
konsumatorëve janë më së shumti aktive, e në të cilat jo mjaft angazhohen?

A) edukim, informim dhe këshillim të konsumatorëve 

B) edukim dhe informim i organeve kompetente shtetërore 

C) edukim dhe informim i tregtarëve 

Ç) mbështetje të zgjedhjeve jogjyqësore të kontesteve të konsumatorëve (p.sh. zgjed-
ha e kontesteve me tregtarët me marrëveshje)

D) mbështetje për zhvillimin e legjislacionit dhe politikave për mbrojtjen e konsuma-
torëve 

E) mbledhjen e statistikave dhe kryerjen e analizave për sjellje, për qëndrimet e kon-
sumatorëve dhe gjendja lidhur me mbrojtjen e të drejtave të tyre 

DH) mbledhja e të dhënave për prodhime dhe shërbime të ndryshme dhe testim/kra-
hasim të tyre 

E) inicim të mbrojtjes gjyqësore të konsumatorëve 

Ë) Tjetër. Tregoni: 

Më së shumti (Nga A deri në Ë):

Më së paku (nga A deri në Ë):

A jeni të njoftuar me burimet financiare për organizatat e konsumatorëve?

Po         Jo     Pjesërisht 

Si do ta kishit vlerësuar sasinë e mjeteve financiare të cilat janë të parapara me Programin
e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për mbrojtjen e konsumatorëve, e që ndahen nga
Buxheti i RM-së për organizatat e konsumatorëve?

Adekuate   Joadekuate   Nuk jam njoftuar 

Nëse është joadekuate > Cilat mendoni se janë arsyet për këtë? Tregoni.

Si e vlerësoni pozitën e organizatës së konsumatorëve të Maqedonisë (OKM) në strukturën
institucionale? 

Adekuate   Joadekuate   Nuk jam njoftuar
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Nëse është joadekuate> Pse? Si mund të ndryshohet kjo? Shpjego. 

PJESA E DYTË – vlerësim personal për pjesëmarrje në sistemin për mbrojtjen e konsuma-
torëve 

A keni kompetenca në sistemin për mbrojtjen e konsumatorëve ? 

Po    Jo  

Nëse përgjigja është pozitive, ju lutemi përgjigjuni në bazë të cilit ligj/ ose dispozita të tjera i
keni këto kompetenca?

Nëse keni strategji ose program në institucionin tuaj a është aty e përfshirë mbrojtja e kon-
sumatorëve?

Nëse përgjigja është po, a ndani mjete financiare për këtë qëllim dhe sa është niveli i
financimit për mbrojtjen e konsumatorëve?

Si do ta kishit vlerësuar sasinë e mjeteve financiare nga buxheti i institucionet tuaj që nda-
hen për organizatat e konsumatorëve?

Adekuate   Joadekuate    Nuk kam njohuri  

Nëse janë joadekuate> Cilat mendoni janë arsyet për këtë? 

A merreni pjesë në përgatitjen ose në krahasimin e programit nacional i Qeverisë së RM-së
për mbrojtjen e konsumatorëve ?

Po    Jo     

Nëse përgjigja është po, vallë aktivitete të parapara në programin i 

а) I krahasoni në mënyrë të pavarur 

б) Ja transferoni sektorit joqeveritarë 

в) Zbaton bashkëpunime me sektorin joqeveritarë 

Nëse përgjigja e pyetjes së mëparshme (7) është negative, ju lutemi përgjigjuni në pyet-
jet në vijim: 

а) A mendoni se në të ardhmen duhet të përfshihen programe për mbrojtjen e kon-
sumatorëve    Po....... Jo........

в) Vallë në të ardhmen do të kishit ndarë mjete financiare për programin për mbrojtjen
e konsumatorëve?  Po ..... Jo.......
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Nëse përgjigja është po, për cilin qëllim 

A) edukim, informim dhe këshillim të konsumatorëve 

B) edukim dhe informim i organeve kompetente shtetërore 

C) edukim dhe informim i tregtarëve 

Ç) mbështetje të zgjedhjeve jogjyqësore të kontesteve të konsumatorëve (p.sh. zgjed-
ha e kontesteve me tregtarët me marrëveshje)

D) mbështetje për zhvillimin e legjislacionit dhe politikave për mbrojtjen e konsuma-
torëve

DH) mbështetje për zhvillimin e legjislacionit dhe politikave për mbrojtjen e konsuma-
torëve 

E) mbledhjen e statistikave dhe kryerjen e analizave për sjellje, për qëndrimet e konsuma-
torëve dhe gjendja lidhur me mbrojtjen e të drejtave të tyre 

Ë) mbledhja e të dhënave për prodhime dhe shërbime të ndryshme dhe testim/kra-
hasim i tyre

F) Tjetër. Tregoni: 

A do ta kishit përfshirë sektorin publik për realizim të përbashkët të aktiviteteve të institucionit
tuaj e të cilat janë të drejtuar për mbrojtjen e konsumatorëve? 

Nëse përgjigja është po, në çfarë mënyrë dhe në cilin domen do të kishit mundur ta përfshi-
ni sektorin joqeveritarë? Shpjegoni.

Vallë institucioni i juaj ka vendosur bashkëpunim me OKM? 

Nëse përgjigja është pozitive, a mendoni se ka hapësire për përmirësimin dhe rritjen e
bashkëpunimit dhe në çfarë mënyrë? 

A mendoni se nevojitet ndryshim i rregullativës ligjore në lidhje me rolin, bashkëpunimin, poz-
itën institucionale dhe financimin e organizatave të konsumatorëve? Në cilin drejtim duhet të
bëhen këto ndryshime? 
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Aneksi IV. Pyetësor për intervista me organizatat lokale të konsumatorëve 

Në cilat nga këto aktivitete mendoni se organizata e juaj është më së paku e angazhuar? 

A) edukim, informim dhe këshillim të konsumatorëve 

B)  edukim dhe informim i organeve kompetente 

C)  edukim dhe informim i tregtarëve 

Ç) Mbështetje të zgjedhjes jogjyqësore të kontesteve të konsumatorëve (p.sh. zgjedhje
jogjyqësore me marrëveshje me tregtarët) 

D) mbështetje e zhvillimit të legjislacionit të politikave për mbrojtjen e konsumatorëve 

Dh) mbledhja e statistikave, kryerje të analizave për sjelljet, qëndrimet të konsumatorëve dhe
gjendja lidhur me mbrojtjen e të drejtave të tyre 

E) mbledhja e të dhënave për prodhime të ndryshme dhe shërbime dhe testim/krahasim i
tyre 

Ë) inicim të mbrojtjes gjyqësore të konsumatorëve 

F) Tjetër. Tregoni:

Vallë roli i juaj është e njohur nga institucionet shtetërore dhe lokale kompetente për zbatimin
e mbrojtjes së konsumatorëve? Shpjegoni -

A mendoni se ka nevojë për ndryshime të Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, në pjesën që
e definon rolin dhe financimin e organizatave të konsumatorëve? Nëse po, shpjegoni.

Sa jeni të kënaqur nga bashkëpunimi me institucionet shtetërore dhe lokale? 

Nga cilat institucione jeni më të kënaqur, e me cilat jeni më së paku të kënaqur dhe pse?

Nëse jeni të përfshirë, sa jeni të kënqur nga pjesëmarrja e juaj në programet nacionale për
mbrojtjen e konsumatorëve?

A pranoni ndihmë nga pushteti lokal për zbatimin e aktiviteteve të juaja dhe mirëmbajtjen e
punës të qendrave për këshillim? 

Vallë mjetet të siguruara nga Qeveria dhe nga pushteti lokal mjaftojnë për realizimin e
aktiviteteve të organizatës tuaj? 

Vallë këto mjete mjaftojnë për funksionimin e qendrave për këshillim dhe për zhvillim të mëte-
jshëm të organizatës tuaj? 
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