
 

 

AGJENSIA E MBROJTJES SË TË DREJTËS TË QASJES SË LIRË NË INFORMACION TË NJË 

PERSONAHU PUBLIK 

 

 

RAPORT MBI ANALIZËN E KRYER PËR PËRMIRËSIMIN E 

TRANSPARENCËS DHE PËRGJEGJËSISË SË MBARTËSVE TË 

INFORMACIONIT PËR QASJE FALAS NË INFORMACION PUBLIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Shkup, gusht 2022 



Në bazë të Konkluzionit të miratuar në seancën e gjashtëdhjetë e tretë të Qeverisë së RSM-së të 

mbajtur më 20.07.2022, me të cilin Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në 

Informacionet e Karakterit Publik u kërkon të gjithë poseduesve të informacionit që të bëjë listën e të 

dhënave më të kërkuara sipas Ligjit për qasje të lirë në informacione publike në periudhën nga 

1.1.2020 deri më 30.06.2022, me përjashtim të të dhënave tashmë të publikuara sipas nenit 10 të 

ligjit. Agjencia ka dorëzuar kërkesë për të gjithë 1445 poseduesit e informacionit, jo më vonë se 10 

gusht 2022, për të vepruar sipas Konkluzionit të Qeverisë së RSM. 

Kërkesa është dorëzuar nëpërmjet: 

 

- portali për mbajtësit e informacionit, i cili është krijuar pikërisht për atë qëllim, që ka për qëllim 

lehtësimin e komunikimit ndërmjet Agjencisë dhe poseduesve, si dhe ndërmjet vetë poseduesve të 

informacionit, si dhe 

- drejtpërdrejt në adresat elektronike që Agjencia përditëson rregullisht, duke mbajtur Listën e 

Mbajtësve të Informacionit. 

 

Pas kërkesës së parashtruar, kanë vepruar 918 mbajtës, ndërsa 527 mbajtës nuk kanë dorëzuar 

përgjigje në kërkesë, pavarësisht se është dërguar vërejtje dhe është shtyrë afati deri më 26.08.2022 

(e premte) deri në ora 12:00. Nga të dhënat e dorëzuara, Agjencia ka përgatitur një Raport ku renditen 

të dhënat më të kërkuara në përputhje me Ligjin për SPIJK. 

Çështje që lidhen me operacionet financiare të institucioneve dhe procedurat e prokurimit publik 

- Informacion mbi përdorimin dhe shpërndarjen e fondeve buxhetore si pasojë e pandemisë Covid 19 

- Burimet financiare të shpenzuara në të gjitha bazat dhe individualisht sipas grupeve në lidhje me 

Covid-19 

- Baza e të dhënave për ekzekutimin e buxheteve për çdo njësi të vetëqeverisjes vendore 

- Kërkesat për dhënie të kontratës për mbështetje financiare dhe realizimin e saj, pagesën e mjeteve 

- Sa fondet janë paguar në llogaritë e taksës së akcizës bazë të shpejtë për cigaret, duhanin dhe 

produktet e duhanit dhe alkoolin 

- Kërkesa për të dhëna për mjetet e grumbulluara, masat e kontrollit dhe kontratat e lidhura për 

mallrat e akcizës 

- Kërkesë për informacion mbi fondet totale të grumbulluara në vitin 2020 dhe 2021 në emër të akcizës 

- Kërkesa për informacion mbi shumën e fondeve të mbledhura në bazë të detyrimeve për eksportin 

e mallrave për një kompani të caktuar 

- Kërkesë për dorëzimin e procesverbalit për rezultatet e analizave laboratorike të bëra nga Drejtoria 

doganore në periudhën prej 01.01.2015 deri më 01.06.2021 derivatet e naftës: mazut, naftë e lehtë, 

benzinë motorike dhe karburant dizel, si dhe deklarata doganore për të njëjtën periudhë. 

- Të dhëna për kreditë konsumatore të shoqërive financiare 

- Transfertat e fondeve për OJQ-të 



- Raporti i Komisionit Qendror të Regjistrimit nga SOZR për vitin 2017, 2018, 2019, 2020 

- Sa automjete gjithsej ka SOZR-ja e VRSM-së që nuk janë në gjendje drejtimi, apo që janë me defekt, 

të prishur dhe për skrap? 2. Kur ka qenë asgjësimi i fundit i automjeteve të përdorura të papërdorshme 

dhe sa automjete janë asgjësuar? 

- Kërkesat lidhur me procedurën e privatizimit 

- Kërkesat lidhur me procedurën e shpronësimit 

- Vendim për shkombëtarizim (nga të gjitha komisionet e shkombëtarizimit) 

- Numri i personave fizikë të cilët kanë shfrytëzuar lehtësira tatimore për donacione sipas Ligjit për 

donacione dhe sponsorizime nga veprimtaritë publike. 

- Numri i personave juridikë që kërkuan përfitime tatimore (përjashtime) për donacione për shoqata 

dhe fondacione në përputhje me Ligjin për donacione dhe sponsorizime nga veprimtaritë publike. 

- Sa automjete gjithsej ka SOZR-ja e VRSM-së që nuk janë në gjendje drejtimi, apo që janë me defekt, 

të prishur dhe për skrap? 2. Kur ka qenë asgjësimi i fundit i automjeteve të përdorura të papërdorshme 

dhe sa automjete janë asgjësuar? 

- Planet dhe raportet vjetore për prokurimin publik për mbrojtje dhe siguri 

- Dokumentacioni i kompletuar i tenderit 

- Raporti i procedurës së zhvilluar tenderuese sipas njoftimit 

- Informacion mbi prokurimin publik në Ministrinë e Brendshme sipas ligjit për prokurimin publik 

- Zbatimi i procedurave të prokurimit publik dhe të dhënave në lidhje me to 

- Të gjitha dokumentet e prokurimeve publike të caktuara të Ministrisë së Kulturës 

- Informacion për prokurimet publike të kryera me procedura që janë jashtë procedurave "të 

zakonshme" për prokurimet publike (për shkak të situatave emergjente, epidemike, urgjence etj.), 

sasinë e prokurimeve dhe çfarë procedure është përdorur. 

- Të dhëna nga Kontrolli Administrativ i Byrosë së Prokurimit Publik 

 

Çështje që lidhen me punonjësit e sektorit publik 

- Rregulloret për sistematizimin e vendeve të punës dhe rregulloret për ndryshimin/plotësimin e 

rregulloreve për sistematizimin e vendeve të punës. 

- Procedura për zgjedhjen e një agjencie private për punësim të përkohshëm 

- Të dhëna për numrin e personave të punësuar në bazë të kontratës vullnetare, kontratës së punës, 

kontratës së shërbimit, kontratës me afat të caktuar dhe të pacaktuar. 

- Informacion në lidhje me ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga marrëdhëniet e punës 

- Të dhëna për punonjësit sipas gjinisë, pozicioneve drejtuese dhe jo drejtuese, si dhe numrin e 

punonjësve romë sipas gjinisë, pozicioneve drejtuese dhe jodrejtuese. 



- Numri i shpalljeve të shpallura për vitin 2019 (gjithsej dhe sipas muajve) dhe numri i vendimeve 

përzgjedhëse, numri i shpalljeve publike për janar 2020 dhe numri i ekzekutuesve për të cilët janë 

shpallur shpalljet. 

- Të dhëna për rregulloret që përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet e marrëdhënies së punës, pagat 

dhe mënyrën e llogaritjes së pagave të punonjësve në institucion. 

- Të dhëna për numrin e personave në punësim me kohë të plotë, punësimin e përkohshëm, kontratat, 

marrjen në dorëzim, numrin e personave që kanë dalë në pension, numrin e procedurave disiplinore 

të kryera. 

- Procedurat, numri i procedurave gjyqësore nga punësimi, numri i punonjësve në bazë të shpalljes 

publike dhe shpalljes së brendshme sipas viteve 

- Pyetje të natyrës statistikore, numri i punonjësve aktualë në tre vitet e fundit, numri i pensionistëve, 

numri i personave që kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës, çfarë grupesh punonjësish kemi, mënyra 

se si paguhen pagat e punonjësve. , numrin e anëtarëve të Bordit Drejtues dhe Bordit të Drejtorëve, 

përfaqësimin e tyre etnik si dhe të ardhurat e tyre mujore, pastaj pagën e drejtuesve të institucionit, 

- Kërkesë për kontroll të dokumentacionit nga shpallja publike e punësimit 

- Pyetje për personat e punësuar për një kohë të pacaktuar nëpërmjet shpalljeve përmes agjencive 

private të punësimit dhe për personat e punësuar për një periudhë të caktuar kohe 

- Punë të përkohshme për vitin 2019. 

- Numri i punonjësve në institucionin tuaj që janë në punë me kohë të plotë 

 

Çështjet që lidhen me zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar 

- Lista dhe biografitë e anëtarëve të Bordeve Drejtuese 

- Dokumentet në lidhje me emërimin e nëpunësve të lartë civilë 

- Biografia e regjisorit 

- Biografitë e këshilltarëve dhe profesionistëve të lirë në Sekretariatin e Përgjithshëm dhe Qeverinë 

dhe shuma e pagave/tarifave 

- Numri total i romëve në poste drejtuese - i ndarë sipas gjinisë 

- Të dhënat për të gjitha kontratat e menaxhimit të lidhura në periudhën nga 01.01.2011 deri më 

31.12.2021 dhe të dhënat për pagesat e pagesave për shkëputje nga puna në rast të përfundimit të 

parakohshëm të kontratave të menaxhimit të lidhura në periudhën nga 01.01.2011 deri më 

31.12.2021 

- Sa anëtarë ka aktualisht kabineti i ministrit, cilët janë ata dhe cili është titulli dhe pozicioni i tyre, si 

dhe detyrat dhe përgjegjësitë e tyre. 

- Cilët janë zyrtarët e kabinetit dhe këshilltarët shtetërorë dhe specialë të ministrit 

- A ka punësuar këshilltarë të jashtëm, dhe nëse po - kush janë ata dhe sa është tarifa e tyre 



- Dokumentet që kanë të bëjnë me përzgjedhjen e drejtorëve të institucioneve kombëtare të kulturës, 

përkatësisht: Aplikimet e kandidatëve në shpalljen për zgjedhjen e drejtorit dhe Raportet nga 

komisionet për përzgjedhjen e drejtorit. 

- Informacion për emërimin e drejtorëve të institucioneve publike shëndetësore 

- Kërkimi i informacionit mbi shpenzimet e udhëtimit për biznes dhe numrin, emrat dhe funksionet e 

anëtarëve të delegacionit 

- Shpenzimet për udhëtimin dhe akomodimin, si dhe vendin/hotelin e akomodimit të delegacioneve 

gjatë vizitave zyrtare jashtë vendit 

- Lista e shpenzimeve përfaqësuese të PVRSM dhe ministrave në 100 ditët e para të Qeverisë së re 

- Urdhër udhëtimi për menaxhimin e automjeteve zyrtare për periudhën 1 deri më 31 dhjetor 2019 

- Kërkesë për urdhër udhëtimi për menaxhimin e automjeteve zyrtare për periudhën 01.12.2019 deri 

më 31.12.2019 

 

Pyetje lidhur me PLANIFIKIMIN URBAN 

- Kërkesë për informata nga seanca e Qeverisë: Raporti i DIGU-së për inspektimin e objekteve të 

ndërtuara pa leje në Çarshinë e Vjetër të Shkupit. 

- Kërkesë për qasje në informacione të natyrës publike nga Transparency International - Maqedoni, e 

cila i referohet informacionit për numrin e objekteve të ndërtuara për banim grupor, kategoria A3, në 

rajonin 5 dhe rajonin 6 të territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të paraqitura. në pasqyrën 

tabelare të çmimeve me të cilat tjetërsohet pronë e tokës ndërtimore e Republikës së Maqedonisë 

me marrëveshje të drejtpërdrejtë, të publikuar në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut” numër 190, datë 25.12.2017 

- Vendimet dhe dokumentet tjera me të cilat është caktuar toka ndërtimore 

- Procesverbali i mbikëqyrjes inspektuese të kryer lidhur me ndërtimin 

- Kërkuar informacion në lidhje me ndërtimet pa leje 

- Kërkoi një kopje të vendimit për heqjen e objektit të ndërtuar pa leje 

- Historia e ndryshimeve të bëra në parcelat kadastrale (kryesisht të paraqitura nga gazetarë, shoqata 

kërkimore) 

- Kërkimi i të dhënave për pasuritë e paluajtshme të kompanive që specifikojnë EMBS 

- Kërkimi i kopjeve të çështjes së shkombëtarizimit 

- Shuma e mjeteve të shpenzuara për riparimin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të objekteve 

 

Pyetje lidhur me BUJQËSINË 

- Çmimet e blerjes së të gjitha kulturave bujqësore (për periudhën 2006-2020) 

- Blerja e të gjitha kulturave bujqësore, në ton/kilogram (për periudhën 2006-2020) 



- Na jepni një kopje (ose një lidhje ku janë publikuar) të dokumentit më të fundit të veprimit të 

përditësuar në lidhje me punën e Grupit Sektorial të Punës për Bujqësi dhe Zhvillim Rural. 

- Aplikacionet e miratuara për programin IPARD 

 

Pyetje lidhur me ÇËSHTJET E BRENDSHME 

- Të dhëna statistikore në lidhje me dhunën në familje dhe me bazë gjinore 

- Statistikat në lidhje me migracionin ilegal, migrantët dhe azilkërkuesit 

- Informacion mbi fitimin, përfundimin dhe përcaktimin e shtetësisë RSM. 

 

Pyetje lidhur me EKONOMINË 

- Mjetet e ndara për subvencione 

- Masat për Covid - sa kompani aplikuan, sa kompani e përdorën këtë masë dhe sa fonde u ndanë? 

- Marrëveshjet e nënshkruara të partneritetit publik-privat për sistemin e urgjencës mjekësore të 

helikopterëve dhe shërbimet e shpëtimit dhe kërkimit të helikopterëve, përfshirë dokumentet që, 

sipas nenit 30, janë pjesë e vetë marrëveshjes (shtojca 1 deri në 7). 

- Dokumentacioni i tenderit për një thirrje publike për dhënien e një kontrate të partneritetit publik 

privat për ngritjen e sistemit të urgjencës mjekësore me helikopter Hemes dhe 

- Shërbimet e shpëtimit dhe kërkimit me helikopterë Sar, d.m.th. dokumentacioni i marrë nga 

operatorët ekonomikë përpara aplikimit në tender. 

- Informacion/dokumente nga seanca e Qeverisë lidhur me koncesionet 

- Të dhënat për përdorimin e qëllimeve të sjella nga Qeveria 

- A është vendosur se cila kompani do të marrë koncesionin për menaxhimin e Popova Shapkës? 2. 

Kush janë investitorët evropianë për Popova Shapka? A është arritur një marrëveshje? A keni marrë 

përgjigje nga Qeveria e Kosovës për lidhjen e Popova Shapkës me Brezovicën? 

- Studimi i fizibilitetit për një partneritet publik-privat për një termocentral fotovoltaik në REC Oslomej 

dhe më shumë informacion mbi importet e gazit. 

- Të dhëna për çmimet e energjisë 

- Numri i përgjithshëm i kompanive të huaja që marrin ndihmë shtetërore 

 

Pyetje lidhur me MJEDISIN 

- Raporte, studime dhe dokumentacion tjetër për vlerësimin dhe vlerësimin strategjik të ndikimeve 

mjedisore 

- Menaxhimi i mbetjeve, të dhënat e transportit, rregulloret, etj. 

 



Pyetje në lidhje me ARSIM 

- Të dhëna nga fusha e arsimit fillor dhe të mesëm 

- Informacion për të regjistruar dhe numrin e studentëve, të diplomuarve sipas programit të studimit 

dhe vitit 

- Numri i nxënësve të regjistruar në arsimin fillor dhe të mesëm 

- Kontratat për programin Erasmus 

- Përdorimi i një ditari elektronik 

- Informacion mbi reformat në arsim 

- Pajisja e shkollave me TIK 

- Zgjedhja e një kompanie për një vakt të nxehtë 

- Numri total i çertifikatave të lëshuara për lirim nga detyrimet e punës, të lëshuara për burrat 

(baballarët/kujdestarët) me qëllim të kujdesit për një fëmijë. 

- informacion për certifikatat e lëshuara për përjashtim nga detyrimet e punës për parandalimin e 

Covid-19 - Total, për baballarët, për nënat 

 

Pyetje që lidhen me SHËNDETI 

- Kërkimi i informacionit në lidhje me vaksinimin e detyrueshëm të fëmijëve (lista e vaksinave, 

periudha e vaksinimit, përbërja e vaksinës, certifikatat e vaksinave, lejet e importit të vaksinave, 

periudha e vlefshmërisë së vaksinave, mënyra e aplikimit të vaksinës) 

- Kërkimi i informacionit në lidhje me maskat mjekësore dhe maskat KN95 (zgjidhje për regjistrimin e 

maskave mjekësore, miratimet për importin e maskave mjekësore dhe maskave të tjera, certifikatat e 

cilësisë për maskat, të cilat kompanitë kanë aprovime për prodhimin dhe shitjen e maskave) 

- Të dhëna për importin e barnave 

- Të dhëna për programet në lidhje me kujdesin shëndetësor dhe të dhëna nga kujdesi shëndetësor, 

për ekzaminimet shëndetësore të kryera, ekzaminimet klinike, ekzaminimet sistematike, materialet 

mjekësore. 

- Informacion mbi pjesëmarrjen e ngarkuar 

- Informacion për numrin e pacientëve me COVID-19 

 

Pyetje që kanë të bëjnë me KOMUNA 

- Informacion për disa leje ndërtimi 

- Procesverbal nga Këshilli i Bashkive 

- Informacion mbi subjektet për legalizim 

- Informacion mbi aktivitetet ndërtimore dhe komunale 



- Informacion për DUP dhe GUP 

- Kërkesat për të dhënat e inspektimit 

- Propozimi i programeve për punë 

- Informacion mbi buxhetet komunale 

- Numri i punonjesve 

- Informacion mjedisor 

- Të dhëna për numrin e hidrocentraleve të vegjël 

- Programet për zhvillim lokal 

- Informacion për numrin e ndërmarrjeve publike nëpër komuna 

- Informacion për qentë endacakë të kapur 

 

Çështjet që lidhen me PARTITË POLITIKE 

- Të dhëna bazë për partitë (organet e partisë, statuti i partisë, programi dhe platforma e partisë, 

komisionet e partisë dhe organet e tjera të partisë) 

- Operacionet materialo-financiare të partive politike (Regjistri i donacioneve, Raporti i donacioneve, 

Llogaria vjetore financiare, Raporti financiar vjetor, Vendimi për anëtarësim, Informacion për 

donatorët) 

- Lista e pasurive të paluajtshme që pala jep me qira nga personat fizikë dhe juridikë 

 

Çështjet që kanë të bëjnë me AUTORITETIN GJYQËSOR 

- Kopje të vendimeve gjyqësore, informacione për çështje të veçanta gjyqësore, kopje të dosjeve nga 

çështje të veçanta, raporte, konkluzione nga seancat e departamenteve, procesverbale të seancave të 

departamenteve gjyqësore. 

- Numri i rasteve të lidhura me krizën Covid 19 

- Informacion në lidhje me ndihmën juridike falas 

- Të dhëna statistikore për veprat penale 

- Numri i seancave të mbajtura dhe të shtyra për raste të caktuara 

- Lista e çështjeve kriminale aktive 

- Numri total i çështjeve, numri i çështjeve me dënim të formës së prerë, si dhe fotokopja ose 

procesverbali elektronik i dënimeve të formës së prerë në lidhje me një vepër penale. 

- Numri i vendimeve të bazuara në mobingun në vendin e punës 

 

 



Pyetje të tjera 

- Pyetje rreth strategjive të përgatitura të Qeverisë së RSM 

- Të dhënat nga dokumentet e bazuara në Konventën e Aarhusit 

- ekstrakt të dhënash nga databaza e projekteve 

- Marrëveshjet e lidhura nga Qeveria me gazetarë, televizione, radio, gazeta dhe portalet e internetit 

në periudhën nga nëntori 2017 deri në dhjetor 2020. 

- Të dhënat nga mbledhjet e mbajtura të komisioneve sektoriale dhe monitoruese, axhendat, 

materialet dhe procesverbalet 

- Procesverbali i inspektimeve të kryera 

- Të gjitha dokumentet në lidhje me punën e Komisionit Kombëtar për Menaxhimin e Trashëgimisë 

Natyrore dhe Kulturore Botërore në Rajonin e Ohrit. 

- Informacion në lidhje me kanabisin 

- Kushtet në federatat sportive 

- Informacion për fitimin e të drejtës për pension 

- Të dhëna për numrin e kërkesave për shkelje të së drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale 

- Informacion mbi zbatimin e ligjit për gjuhët 

- A keni një sistem të përbashkët të ruajtjes elektronike me të cilin punoni çdo ditë në institucionin 

tuaj: ku i ruani (ruani elektronikisht) dokumentet që punojnë çdo ditë punonjësit në institucionin tuaj 

Kush ka akses në dosjen e përbashkët (publike, share. ..) në dokumentet e institucionit tuaj Nëse 

punonjësve u lejohet aksesi në institucion, çfarë mund të bëjnë me dokumentin. A ka procedura të 

brendshme apo rregulla të tjera që rregullojnë ndarjen e njohurive (informacioneve) në institucionin 

tuaj 

- Kërkesë për Statutin e Shoqërisë Publike 

- Pyetje nga sfera e punës së ndërmarrjeve publike (rrjeti i kanalizimit, ujësjellësi, shërbimet komunale 

të kryera në vendbanim) 

- Informacion për kërkesat e paraqitura dhe të pranuara për të drejtën e ndihmës financiare nga 

mbrojtja sociale 

- Të dhënat për numrin e përgjithshëm të të drejtave të përdoruesve nga ndihma sociale sipas të 

drejtave individuale sipas përkatësisë etnike 

- Statuti, Buxheti i institucionit, Organogrami - numri i punonjësve, pajisjet në dispozicion të 

institucionit, projektet e realizuara për vitin 2020. 

- Statuti dhe struktura e organeve drejtuese të federatave sportive 

Disa nga pronarët kanë paraqitur tabela në të cilat raportojnë me numra për kërkesat e parashtruara 

dhe për këto arsye nuk është e mundur të sigurohen të dhëna për llojin e kërkesave që u janë dorëzuar. 

Bashkangjitur këtij raporti është një tabelë e sublimuar e përgjigjeve të marra nga mbajtësit e 

informacionit. 



Agjencia thekson se në kuadër të kompetencave të saj dhe analizës së përgatitur për përgatitjen e 

Raportit Vjetor që ia dorëzon Kuvendit të RSM-së, i cili është përgatitur në bazë të të dhënave të marra 

nga Raportet Vjetore të mbajtësve, ne ju ofrojmë të dhëna për natyrën e kërkesave të paraqitura te 

mbajtësit nga kërkuesit e informacionit. Dhe nga këto të dhëna mund të merrni informacion se cili 

është interesi i aplikantëve në lidhje me aksesin e lirë në informacionin publik dhe punën e 

poseduesve. 

 

TË DHËNAT PËR VITIN 2020: https://aspi.mk/wp-content/uploads/2021/04/GODISHEN-IZVEŠTAJ-

2020.pdf 

Analiza e raporteve nga të cilat mund të nxirret konkluzioni për natyrën e kërkesave që u janë dorëzuar 

bartësve individualë, nxjerr në pah disa konstatime të përgjithshme lidhur me zbatimin e ligjit në vitin 

2020. 

Sipas të parës, aplikantët, pak a shumë, shfaqnin interes për çështje nga të gjitha sferat e jetës 

shoqërore. Fakti që 4.478 kërkesa ose 62.51% nga gjithsej 7.163 kërkesa të paraqitura janë evidentuar 

nga organet e administratës shtetërore, gjegjësisht vetëqeverisjes lokale, tregon se deri tani më 

provokuesja për kërkuesit në periudhën që është objekt Raporti ishte funksionimi i këtyre dy 

kategorive të mbajtësve. 

Ndryshe nga kjo, 2685 kërkesat e mbetura iu janë dorëzuar personave përgjegjës për ndërmjetësimin 

e informacionit dhe zbatimin e ligjit për të gjitha kategoritë e tjera të poseduesve, të cilët pothuajse 

në gjysmën e raporteve të dorëzuara në Agjenci nuk kanë paraqitur asnjë kërkesë që ato do të 

vepronin në periudhën raportuese. Të tilla janë kryesisht raportimet nga shumica e kopshteve dhe 

institucioneve në nivelet e ulëta të arsimit dhe universiteteve të punëtorëve, si dhe nga një numër i 

madh ndërmarrjesh dhe institucioneve publike, nga persona juridikë dhe fizikë që ushtrojnë 

kompetenca publike të përcaktuara me ligj dhe veprimtari me interes publik. , por edhe nga numri më 

i madh i partive politike që kanë pranuar të 4 kërkesat. 

Sipas raporteve që përmbajnë një përshkrim, aplikantët ishin më së shumti të interesuar për 

prokurimet publike të zbatuara dhe procedurat e zbatuara për zbatimin e shpalljeve publike për 

punësim, numrin e të punësuarve në institucione dhe institucione të ndara sipas gjinisë dhe 

përkatësisë etnike, mënyrat e pagesës së pagat. Në fokus të aplikantëve ishin edhe informacionet me 

karakter statistikor për numrin e punonjësve dhe personave që kanë shkëputur marrëdhënien e 

punës, vendimet për përzgjedhjen dhe emërimin e anëtarëve të këshillave drejtues dhe mbikëqyrës 

dhe informacione për (mos)posedimin e një elektronik. sistemi për mbajtjen e dokumenteve. 

 Nga institucionet shtetërore janë kërkuar vendime për prokurimin e pajisjeve dhe pajisjeve për 

ndërrimin e sistemeve të ngrohjes joekologjike në objektet publike. Informacion për hidrocentralet e 

vogla, të dhëna për numrin e përgjithshëm të personave juridikë të sapokrijuar si rezultat i masës 

mbështetëse për vetëpunësim-sipërmarrje në vitin 2018 dhe 2019 dhe listën e bizneseve të 

sapothemeluara në vitet e përmendura, të dhëna për përdorimin e fondeve nga buxheti qendror 

(Covid 19), por edhe të dhëna për stabilitetin e sistemit bankar dhe financiar, si si dhe informacion 

mbi lëvizjen e depozitave mbi popullsinë dhe të drejtat e depozituesve në kompensim. Interesim nga 

aplikuesit është shprehur edhe për stenografi dhe procesverbal nga seancat e Qeverisë dhe 

procesverbale nga seancat e Shtabit Kryesor Koordinues të Krizave në bazë të të cilave janë miratuar 

masat kundër futjes dhe përhapjes së virusit korona, si dhe të dhënat për numri i personave në 

institucione të veçanta që janë në listën e transfertave të marrjeve të mundshme, numri i punonjësve 

me ndërprerje të punës për shkak të vlerësimeve negative, për fatin e objekteve dhe objekteve që 



përdoren ose janë të braktisura dhe të pashfrytëzuara nga organe të caktuara shtetërore, por edhe të 

dhëna për aktivitetet dhe masat e ndërmarra për ruajtjen e statusit të trashëgimisë botërore të rajonit 

të Ohrit në UNESCO. 

 

 Sipas kërkesave, nga njësitë e vetëqeverisjes lokale është kërkuar që të tregojnë transparencë për 

informatat, aktet, dokumentet operative dhe planifikuese të prodhuara nga puna e administratave 

komunale, për transferet vjetore të mjeteve për organizatat joqeveritare dhe janë paraqitur kërkesa. 

për vlerën totale të vendimeve të dhëna për tatimin në pronë, në lidhje me format e pjesëmarrjes së 

drejtpërdrejtë të qytetarëve në proceset vendimmarrëse, informacione nga fusha e urbanistikës, 

trafikut, rindërtimit dhe ndërtimit të infrastrukturës komunale. Bashkitë kishin detyrimin t'u 

përgjigjeshin kërkesave për lëndë të dëmshme të çliruara në territorin që mbulojnë, kërkesave për 

marrëveshje të lidhura me bashkitë e binjakëzuara, për numrin e lejeve të sipërfaqes së gjelbër të 

lëshuar, si dhe u kërkohej informacion për ndërtimin e rrethrrotullimeve apo mini. rrethrrotullimet si 

dhe informacion mbi zonat dhe çmimet e pasurive të paluajtshme. 

 Disa nga kërkesat drejtuar autoriteteve gjyqësore i referohen numrit të seancave të zhvilluara dhe 

të shtyra gjatë Covid-19, planeve të veprimit për punën e gjyqtarëve në kushtet e brendshme, 

vendimeve për përzgjedhjen ekzekutive të gjyqtarëve juri në gjykatat individuale, numrin të 

gjyqtarëve të shkarkuar (tatimore) për shkak të sjelljes joprofesionale dhe të pakujdesshme dhe për 

shkak të krimeve të kryera, numri i gjyqtarëve të apelit që kanë kryer trajnime për zbatimin e ligjit të 

procedurës penale, si dhe numri i gjyqtarëve të përzgjedhur nga kandidatët që kanë përfunduar 

trajnimi fillestar në Akademinë për gjyqtarë dhe prokurorë, por edhe procesverbal i Komisionit për 

renditjen e kandidatëve për përzgjedhjen e gjyqtarëve në gjykatat më të larta. Nga organet gjyqësore 

është kërkuar informacion për numrin e përgjithshëm të lëndëve penale në të cilat gjykata më e lartë 

ka rrëzuar, gjegjësisht ka konfirmuar aktgjykimet e gjykatave themelore, numrin e lëndëve aktive në 

bazë të kërkesës për konfiskim të pasurisë, si dhe numrin e të punësuarve. personat me aftësi të 

kufizuara, pra me aftësi të kufizuara dhe numri i përkthyesve të punësuar të gjuhës së shenjave në 

institucione të veçanta nga sfera gjyqësore. 

 

 Aktivitetet e kryera në lidhje me një epidemi të kufizuar të deklaruar të fruthit në territorin e një 

bashkie të caktuar, numri i ekzaminimeve sistematike të nxënësve dhe studentëve të kryera në 

përputhje me programin për vitin 2019, Informacion mbi anketat epidemiologjike të kryera si rezultat 

i ushqimit. helmim, kërkesa për numrin e pjesëtarëve të komunitetit rom të infektuar me Covid-19, 

kërkesa për numrin e operacioneve, numrin e mjekëve nga mjekësia e përgjithshme, mjekësia e punës, 

pediatria dhe numri i stomatologëve në territorin e komunës së Tetovës. , janë disa nga kërkesat e 

nisura nga funksionimi i objekteve shëndetësore. Aplikantët u interesuan edhe për numrin e 

personave që vuajnë nga diabeti mellitus dhe astma, për numrin e pacientëve të përkujdesur në 

qendrat e COVID të qendrave mjekësore individuale, si dhe për listën e aktiviteteve që kryhen për 

monitorimin sanitar dhe sanitar dhe gjendja higjienike e cilësisë së ujërave sipërfaqësore. 

 

 Aplikantët e kanë shfrytëzuar Ligjin nga ndërmarrjet dhe institucionet publike për të kërkuar 

dokumentacion për shërbimet pyjore për prerjen dhe furnizimin me dru zjarri në faza, të dhëna për 

procedurat e zbatuara për shërbimin e auditimit financiar, si dhe për shërbime nga agjencia e autorit, 

një kopje të Marrëveshja e prokurimit të 33 autobusëve, informacion për vlerësimin e rreziqeve të 

korrupsionit në ndërmarrjet shtetërore apo vendore, vendim për dhënien e lejes për shfrytëzimin e 



ujit të pijshëm dhe vaditës, vendim për servisimin dhe mirëmbajtjen e kompjuterëve të autobusëve 

dhe riparimin e pjesëve të tjera të ndjeshme për to. si dhe vendimet për sasitë totale të blera të 

energjisë elektrike me vlerën e kontratave të nënshkruara. 

 

 Në fokus të aplikantëve ishin edhe kërkesat për numrin total të certifikatave të lëshuara për 

përjashtim nga detyrimet e punës (të prindërve) për kujdesin ndaj një fëmije të mitur, në përputhje 

me masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, të dhënat për numri i fëmijëve me aftësi të 

kufizuara të regjistruar në procesin arsimor, Informacion për numrin e studentëve të diplomuar, 

master dhe doktoraturë në drejtimin (grup) të gjuhës shqipe nga viti 2001 deri më sot, numri i 

studentëve të regjistruar në departamentin e turqishtes. gjuhë dhe letërsi në Universitetin Shtetëror 

të Shkupit në periudhën nga viti 1991 e deri më sot. 

Agjencia disponon të dhëna nga të cilat mund të konstatohet se në vitin raportues 2020 janë paraqitur 

më së shumti ankesa ndaj: institucioneve shtetërore, komunave, ndërmarrjeve publike, objekteve 

shëndetësore dhe autoriteteve gjyqësore (këto të fundit zakonisht nuk janë kërkesa për qasje në 

informacione të publikut. natyrës, por kërkesa nga kompetenca e gjykatave, për të cilat gjykatat 

vendosin sipas kompetencave të tyre dhe në përputhje me këtë ligj tjetër, e jo sipas ZSPIJK-së). 

Pakënaqësia më e përmendur e ankuesve me veprimet e poseduesve të informacionit është në lidhje 

me kërkesat që kanë të bëjnë me: 

- shënimet dhe raportet për prokurimet publike të kryera; 

- informacion për fondet buxhetore të pranuara dhe të shpenzuara sipas programeve të cilat 

trajtojnë sëmundje specifike, trajtime të kategorive të caktuara të personave, etj.; 

- biografitë e anëtarëve të bordeve mbikëqyrëse dhe drejtuese dhe lartësia e tarifave të tyre; 

- informacion për shpalljet dhe procedurat e punësimit; 

- kopjet e provave të nevojshme në procedurat gjyqësore; 

- dokumentacion nga fusha e urbanistikës; 

- dokumente për kostot totale të bëra nga mbajtësit e informacionit; 

- informacion mbi mbrojtjen e mjedisit (veçanërisht liqenin e Ohrit) dhe më shumë. 

 

TË DHËNAT PËR VITIN 2021: 

https://aspi.mk/wp-content/uploads/2022/04/Godišen-izveštaj_MK.pdf 

Nga raportet vjetore të dorëzuara nga bartësit, nga të cilat mund të konkludohet për natyrën e 

kërkesave që u janë dorëzuar bartësve individualë, i referohet disa gjetjeve në lidhje me zbatimin e 

Ligjit në vitin 2021. 

Aplikantët, pak a shumë, shfaqën interes për kërkesat nga të gjitha sferat e jetës shoqërore. 

Megjithatë, numri më i madh prej 5298 kërkesash është paraqitur nga kërkuesit e informacionit në 

institucionet shtetërore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore, gjë që e bën këtë vit raportues më 

interesantin për funksionimin dhe funksionimin e tyre. 



 Sipas raporteve që përmbajnë përshkrimin e kërkesave, parashtruesit më së shumti janë interesuar 

për punën e vetëqeverisjes lokale, përkatësisht: sa dhe cilat plane urbanistike detale janë miratuar 

nga një komunë e caktuar, sa dhe cilat DUP. janë në proces miratimi dhe në cilën fazë konkrete për 

momentin është secila prej tyre, llogaritë përfundimtare për buxhetin e komunës, për gjendjen me 

Liqenin e Ohrit, si dhe kërkesat për gjendjen me rekomandimet e UNESCO-s. 

 

 Në rubrikën e kërkesave drejtuar institucioneve shëndetësore që i referohen punës në sektorin 

shëndetësor, kërkuesit kërkuan informacion se çfarë dhe sa barna janë të destinuara për trajtimin e 

sëmundje të rralla janë regjistruar në RSM (sa janë shpenzuar fonde për barna të tilla), sa janë kërkuar 

nga buxheti i shtetit për asistencën dhe mbrojtjen e fëmijëve në konflikt me ligjin, si dhe kërkesa për 

informacion në lidhje me COVID -19 pandemi . 

 

 Aplikantët shprehën interes edhe për punën e partive politike, pra për: listën e pasurive të luajtshme 

dhe të paluajtshme në pronësi të një partie politike, si dhe listën e pasurive të luajtshme që partia 

politike jep me qira nga personat fizikë dhe juridikë. kërkohet informacion se nga kush është dhënë 

me qira pasuria e paluajtshme dhe shuma që partia politike paguan në baza mujore për hapësirën e 

dhënë me qira). 

 

 Aplikantët kanë shfaqur interes edhe për punën e tyre për institucionet shtetërore, përkatësisht 

Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe ministritë. Kërkesat i referoheshin 

procesverbaleve të mbledhjeve të Qeverisë së RSM-së, numrit të përgjithshëm të të punësuarve, listës 

së emrave, mbiemrave, biografive dhe të ardhurave mujore të të gjithë këshilltarëve shtetërorë në 

Ministrinë e Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve Ndërkomunitare, faturat për blerjen e mobilie dhe 

piktura artistike për rregullimin e hapësirës së brendshme të Ministrisë së Sistemit Politik dhe 

Marrëdhënieve Ndërkomunitetesh, kërkesa për informacion për projektet që financohen dhe 

mbështeten nga Bashkimi Evropian, për planet e prokurimit publik me të gjitha ndryshimet dhe 

plotësimet e tij dhe realizimin e tyre. në fazën përfundimtare, biografitë e anëtarëve të këshillave 

mbikëqyrës dhe drejtues dhe lartësia e tarifave të tyre, për tarifat e të punësuarve me kontratë pune, 

për të ardhurat e këshilltarëve të posaçëm, si dhe kopje të provave të nevojshme në proces gjyqësor. 

Agjencia transmeton të dhënat e marra nga të cilat mund të konstatohet se në vitin raportues 2021 

janë paraqitur më së shumti ankesa kundër: institucioneve shtetërore në nivel qendror, komunave, 

ndërmarrjeve publike, objekteve shëndetësore, ndaj personave juridikë dhe fizikë që ushtrojnë 

autorizime publike dhe kundër autoriteti gjyqësor. 

Në ankesat e paraqitura, pakënaqësia e ankuesve me veprimet e poseduesve të informacionit në lidhje 

me kërkesat që kanë të bëjnë me: 

- në periudhën (e specifikuar), sa dhe cilat plane detale urbanistike janë miratuar nga një komunë e 

caktuar, sa dhe cilat DUP janë në proces të miratimit dhe në cilën fazë të veçantë është aktualisht secili 

prej tyre? 

- çfarë dhe sa barna, të cilat janë të destinuara për trajtimin e sëmundjeve të rralla, janë të regjistruara 

në RSM (sa fonde janë shpenzuar për barna të tilla)? 

- Sa fonde janë kërkuar nga buxheti i shtetit për ndihmën dhe mbrojtjen e fëmijëve në konflikt me 

ligjin? 



Si dhe të dhëna për: 

- Numri i pacientëve të shtruar në spital me COVID-19; 

- Numri total i ditëve spitalore të pacientëve me COVID-19; 

- Numri i pacientëve të vdekur nga COVID-19; 

- Numri i pacientëve me mbështetje oksigjeni; 

- Numri i pacientëve me mbështetje ventilatore (respiratore); 

- Numri i personelit mjekësor të angazhuar; 

- Sasia e konsumuar e barit Enoxaparin (Clexan) për pacientët me COVID-19; 

- Sasia e oksigjenit e përdorur për pacientët me COVID-19; 

- Numri i maskave të përdorura për mbështetjen e oksigjenit për pacientët me COVID-19 dhe 

- Numri i pajisjeve të përdorura për mbështetje ventiluese (respiratorë). 

- Numri i personave që kanë marrë dy doza vaksinash, sipas prodhuesit të vaksinave Sinopharm, 

Sinovak, Sputnik, Pfizer, Astra Zeneca, sipas grupmoshave? 

- numri i personave të infektuar nga COVID-19 që kanë marrë dy doza vaksinash sipas prodhuesit të 

vaksinës? 

- numri i personave të shtruar në spital për shkak të COVID-19, të vaksinuar me dy doza vaksinash, 

numri i të vdekurve për shkak të COVID-19, të vaksinuar me dy doza vaksinash, numri i personave të 

shtruar në spital të riinfektuar me COVID-19, numri i të vdekurve. personat që u riinfektuan me COVID-

19...? 

- informata për procedurën për blerjen publike të “pajisjeve të reja mjekësore të destinuara për 

zbatimin e duhur të trajtimit shëndetësor të pacientëve me COVID-19, për nevojat e institucioneve 

publike shëndetësore në zonën e qytetit të Shkupit”. 

- një listë të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme në pronësi të një partie politike, si dhe një listë 

të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme që partia politike jep me qira nga personat fizikë dhe 

juridikë (na jep informacion nga kush është marrë me qira pasuria e paluajtshme dhe shuma e paguar 

nga partia politike në baza mujore për hapësirën e dhënë me qira) 

- procesverbal nga seancat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut 

- Kopjet e vendimeve për largimin e objekteve të ndërtuara pa leje në komunën e Ohrit, Strugës dhe 

Dibërcës, për të cilat është vepruar në tërësi dhe janë hequr objektet, si dhe ato për të cilat nuk është 

vepruar dhe objektet kanë. nuk është hequr dhe për të cilën ka filluar procedura ligjore 

- Dokumentacioni planor për projektin e rindërtimit të Kalasë “Maqedonia” Ohër 

- sa inspektime janë kryer në territorin e Komunës së Ohrit nga inspektori lokal i mjedisit 

- kopjet e raporteve tremujore për progresin në zbatimin e masave dhe aktiviteteve të përfshira në 

planin e veprimit të planit për menaxhimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore botërore në rajonin 

e Ohrit. 



- numri i përgjithshëm i të punësuarve, me emra, mbiemra, biografi dhe të ardhura mujore të të gjithë 

këshilltarëve shtetërorë në Ministrinë e Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve Ndërkomunitare. 

- fatura për blerjen e mobiljeve dhe pikturave të artit për arredimin e ambienteve të brendshme të 

Ministrisë së Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve Ndërkomunitare 

- llogaritë përfundimtare për buxhetin e një bashkie ... për vitet: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dhe 

2020 në nivel analitik (nëngrup) 6 shifror. 

- për nevojat e kërkimit krahasues rajonal në kuadër të projektit “Balkan tender botch”, i mbështetur 

financiarisht nga Bashkimi Evropian, plani i prokurimit publik për vitin 2020 me të gjitha ndryshimet 

dhe shtesat e tij. 

- kopje e zgjidhjes së autostradës Qafasan-Strugë; 

- Kopja e projektit të përfunduar për korridorin hekurudhor 8 në pjesën perëndimore të vendit, me 

seksion të ri nga Kërçova në Lin; 

- shpallja e komunës së Strugës për tjetërsimin e tokës së pazhvilluar për ndërtim, me procesverbal 

nga komisioni që vendos për tjetërsimin e tokës së pazhvilluar për ndërtim dhe kontrata për 

tjetërsimin e tokës së pandërtuar për ndërtim. 

- sipas Programit për zgjidhjen e problemit të kafshëve të pastreha në territorin e një komune... të 

dorëzojë raportet vjetore për vitin 2019, 2020 dhe 2021 për numrin e kafshëve të pastreha të kapura 

dhe të trajtuara. 

- listën e plotë të pronave të paluajtshme në pronësi të Qytetit të Shkupit, për çdo pronë duhet të 

shënohet individualisht nëse dhe në çfarë mënyre përdoret. 

- analizat laboratorike dhe super analizat e mostrave ushqimore të bëra në të gjithë laboratorët e 

akredituar, të marra nga inspektorët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. 

- biografitë e anëtarëve të bordeve mbikëqyrëse dhe drejtuese dhe lartësia e tarifave të tyre; 

- kopjet e provave të nevojshme në procedurat gjyqësore dhe të tjera. 

 


