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FORMULAR PËR DORËZIMIN E PROPOZIMIT PËR ANGAZHIM 
-NAP 5, 2021-2023- 

 

Tema: Qasje në informacione  

Emri i angazhimit: Publikim proaktiv i informacioneve me karakter publik në ueb faqet e institucioneve 

Data e fillimit dhe mbarimit: 01 shtator 2021 – 31 gusht 2023 

Cili problem publik adresohet me angazhimin? 

• Angazhimi i referohet të ashtuquajturit 
transparencë aktive e institucioneve, që 
nënkupton publikimin e informacionit me 
iniciativën e institucioneve, pa u paraqitur 
askush atyre kërkesë për qasje në atë 
informacione.  

• Angazhimi duhet t'u mundësojë qytetarëve, 
kompanive dhe të gjitha grupeve të tjera të 
interesuara qasje të shpejtë, të lehtë dhe të 
vazhdueshme në informacionin bazë për 
funksionimin e institucioneve shtetërore.  

• Ndonëse që nga fundi i vitit 2019, me Ligjin e 
ri për Qasje të Lirë në Informacione Publike, 
publikimi i këtij informacioni në ueb-faqet e 
institucioneve është i detyrueshëm, 
megjithatë shumë pak prej tyre e zbatojnë 
këtë detyrim. Sipas Indeksit të fundit të 
Transparencës Aktive, ministritë dhe Qeveria 
publikojnë mesatarisht 77.1% të këtij 
informacioni, ndërsa komunat vetëm 54.5%. 
E njëjta matje për kompanitë publike tregon 
se ato publikojnë 41% të këtij informacioni. 
vlerësohet se në institucione të tjera (rreth 
1200) që nuk janë nën monitorimin e sektorit 
civil, publikimi është edhe më i vogël.  

• Ndërkohë, Qeveria po ndërmerr disa masa 
për të nxitur publikimin e këtij informacioni, 
por vetëm në mesin e institucioneve 
qeveritare, komunave dhe ndërmarrjeve 
publike, themeluese e të cilave është.  

Qëllimi kryesor i angazhimit • Angazhimi përfshin përpjekjet e 
intensifikuara të Agjencisë për Mbrojtjen e të 
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Drejtës për Qasje të Lirë në Informata me 
Karakter Publik për të përmirësuar 
transparencën aktive ndërmjet poseduesve 
të informacionit.  

• Para se të fillonin përpjekjet e intensifikuara 
për transparencë aktive ndërmjet 
institucioneve qeveritare dhe komunave, në 
vitin 2016, mesatarja e publikimit të 
informacionit në mesin e këtyre 
institucioneve ishte 45%, ndërsa para 
aktiviteteve të tilla ndër ndërmarrjet publike, 
ato publikonin vetëm 28% të informacionit. 
Duke marrë parasysh rritjen e transparencës 
aktive në këto institucione, pritet një 
përmirësim edhe nga të gjitha institucionet e 
tjera.  

• Me realizimin e angazhimit do të rritet 
disponueshmëria e informacionit të 
rëndësishëm për jetën dhe punën e njerëzve 
dhe do të reduktohet presioni për marrjen e 
informacionit përmes kërkesave për qasje të 
lirë.  

Si do të kontribuojë  
angazhimi  

për zgjidhjen e problemit publik?  

Duke realizuar zotimin, institucionet do të bëjnë të 
ditur:  

• informacion për rregulloren dhe vendimet e 
autoriteteve, të cilat realizojnë të drejtën e 
qytetarëve për t'u informuar për të drejtat 
dhe detyrimet e tyre në shoqëri;  

• informacione të cilat iu nevojiten qytetarëve  
që të kërkojnë përgjegjësi nga pushteti;  

• informacionin që është i nevojshëm që 
qytetarët të mund të marrin pjesë në 
procesin e vendimmarrjes dhe  

• informacion që qytetarët kanë nevojë për të 
pasur qasje në shërbimet e ofruara nga 
institucionet publike.  

Dhe institucioni që publikon informacionin në baza 
proaktive përfiton në disa arsye: 

• transparenca aktive ndihmon institucionin të 
jetë më i përgjegjshëm në shpenzimin e 
parave publike;  

• kështu institucioni promovon parimet e 
qeverisjes së mirë dhe integritetit dhe  

• institucioni është më efikas sepse menaxhon 
më mirë informacionin që ka.  
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Pse është ky angazhim është relevant për vlerat e OVP-
së? 

 

Pas shqyrtimit të pyetjeve më poshtë, jepni 
informacion mbi lidhjen dhe rëndësinë e angazhimit 
tuaj të propozuar me vlerat e SHHQ: 

➢ ANGAZHIMI ËSHTË I RËNDËSISHËM PËR 
TRANSPARENCË sepse:  

• lejon qasjen në informacione të reja dhe më 
shumë, 

• përmirëson cilësinë e informacionit 

• përmirëson qasjen e informacionit për 
publikun, ose mundëson të drejtën për 
informim.  

 

➢ ANGAZHIMI ËSHTË I RËNDËSISHËM PËR 
PJESËMARRJEN QYTETARE sepse:  

• krijon ose përmirëson mundësitë dhe 
kushtet për pjesëmarrjen dhe ndikimin e 
publikut në vendimmarrje  

• krijon ose përmirëson mjedisin mundësues 
për shoqërinë civile.  

 

➢ ANGAZHIMI ËSHTË I RËNDËSISHËM PËR 
PËRGJEGJËSI PUBLIKE sepse:  

• krijon ose përmirëson rregulla, rregullore 
dhe mekanizma për llogaridhënien publike 
të zyrtarëve.  

Informacione shtesë 

• Për realizimin e këtij zotimi nuk nevojitet 
buxhet shtesë sepse të gjitha aktivitetet e 
planifikuara janë pjesë e funksionimit të 
rregullt të institucioneve, si dhe të Agjencisë 
për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë 
në Informacione me Karakter Publik 
(AQLIKP).  

• Angazhimi lidhet me Strategjinë Kombëtare 
për Parandalimin e Korrupsionit dhe 
Konfliktin e Interesit 2021-2025, Strategjinë 
për Transparencën e Qeverisë së RSM, 
Planin për Luftën Kundër Korrupsionit të 
Qeverisë së RSM, rekomandimet nga Analiza 
Funksionale e ASPIJK.  
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Nr. 

Arritje 

(theksoni aktivitetet që do të 
kontribuojnë në realizimin e 

angazhimit) 

treguesit 

(shkruani 
tregues/standardë 

të matshëm për 
monitorimin dhe 

kontrollin e 
realizimit të 

arritjeve) 

Bartës i 
aktivitetit 

(institucion 
qeveritar, 
OSHC ose 

ndonjë tjetër) 

Data e fillimit 
Data e 

përfundimit 

1 

Futja e detyrimit për çdo 
institucion - posedues të 

informacionit, për të informuar 
në raportin e tij vjetor dhe për 
zbatimin e nenit 10 të Ligjit për 

Qasje të Lirë, i cili përfshin 
obligimin që poseduesit të 

publikojnë të gjitha 
informacionet nga veprimtaria 

e tyre në ueb-faqet e tyre.  

Nga gjithsej 1445 
posedues të 
regjistruar të 

informacionit të 
natyrës publike të 

cilëve u është 
dorëzuar formulari 
për Raportin Vjetor 
për vitin 2021, në të 

cilin poseduesit 
duhet të dorëzojnë 
lidhjet në përputhje 
me nenin 10, pra 22 
kategoritë, 322 ose 

22.28. % e 
poseduesve 
përmbushin 

transparencën e tyre 
proaktive, 934 ose 

64.63% nuk janë në 
mënyrë aktive 

transparente, ndërsa 
78 ose 5.39% janë 

pjesërisht 
transparente 

1334, përkatësisht 
92,32% e 

poseduesve kanë 
dorëzuar raport 

vjetor në Agjenci, 
ndërsa 111 ose 

7,68% nuk e kanë 
përmbushur 

detyrimin ligjor.  

Të gjithë 
poseduesit e 
informacioneve 
me karakter 
publik 

31.01.2022 
Në 

vazhdimësi  

2 

Futja e detyrimit për AQLIKP-
në për të publikuar 

informacione përmbledhëse në 
raportin e saj vjetor dhe për 

zbatimin e nenit 10 të Ligjit për 

Sipas institucioneve 
shtetërore, 91 
posedues kanë 

përmbushur 
detyrimin, 44 nuk 

AQLIKP 31.03.2022 
Në 

vazhdimësi 
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Qasje të Lirë, bazuar në 
raportet vjetore të dorëzuara 

nga poseduesit e 
informacionit. 

kanë bërë njoftim 
për proaktivitetin e 

tyre, 5 janë 
pjesërisht 

transparente, ndërsa 
6 posedues nuk 
mund të japin 

informacion për 
shkak se nuk kanë 

paraqitur raport për 
zbatimin e tyre. 
detyrim ligjor. 

Nga institucionet 
shëndetësore, 5 
posedues kanë 

dorëzuar raport për 
këtë detyrim, 5 
posedues janë 

pjesërisht 
transparent dhe 92 
posedues nuk kanë 
dorëzuar link për 
monitorimin dhe 

transparencën e tyre. 
8 bartës nuk kanë 

dorëzuar raporte në 
agjencinë ligjore. 

Ndër ndërmarrjet 
publike, 52 bartë 

kanë treguar 
transparencë 

proaktive, 17 janë 
pjesërisht 

transparente dhe 
233 bartës nuk e 

kanë respektuar këtë 
detyrim në raportin e 

tyre. 23 posedues 
nuk kanë pranuar 
raporte vjetore. 

Nga institucionet 
arsimore, 441 
posedues janë 

tashmë transparentë 
në mënyrë proaktive, 

33 janë pjesërisht 
posedues dhe vetëm 

67 raportojnë 
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transparencën e tyre 
vetëm tek ata që 

kërkojnë 
informacion. Zyrtarët 
dhe 38 poseduesve 
nuk kanë dorëzuar 

raporte për zbatimin 
e ligjit. 

Për transparencën e 
tyre proaktive 

raportojnë zyrtarë të 
52 vetëqeverisjes 

lokale dhe Qendrave 
për Zhvillim dhe 

Planifikim Rajonal, 
ndërsa 30 posedues 
nuk e kanë dorëzuar 

linkun për respekt 
dhe asnjë 10. 5 
posedues janë 

pjesërisht 
transparent, ndërsa 1 

posedues nuk ka 
paraqitur raport. 

Vetëm 5 parti 
politike raportojnë 

transparencë 
proaktive, 5 

pjesërisht, ndërsa 29 
raportojnë zbatimin 
e ligjit. 18 posedues 
nuk kanë dorëzuar 
raport për punën e 

tyre sa i përket 
aksesit të lirë. 

Për transparencën e 
tyre, zyrtarët 
raportojnë 24 

bartësve të 
personave juridikë 

dhe fizikë që 
ushtrojnë 

kompetencë publike 
dhe veprimtari me 

interes publik, 6 janë 
pjesërisht përgjegjës, 
ndërsa 29 nuk kanë 

raportuar 
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proaktivitetin e tyre 
në punën e tyre. 14 

pozita nuk kanë 
dorëzuar raporte 

vjetore. 

Autoriteti gjyqësor 
është proaktiv në 26 

posedues, 2 
posedues janë 

pjesërisht 
transparent dhe 36 

nuk paraqesin të 
dhëna për publikimin 

proaktiv të 
informacionit të 
natyrës publike. 
Agjencia për 3 

posedues nuk mund 
të paraqesë 

transparencë për 
arsye se nuk kanë 
dorëzuar raport 
brenda afatit të 

përcaktuar ligjor. 

 
 

Angazhimi është i ri 

Institucioni kryesor zbatues 
Agjencia për mbrojtjen e të drejtës për qasje të 

lirë në informacione me karakter publik  

Emri i personit përgjegjës në Agjencinë për zbatim 
Petar Gajdov 

Oliver Serafimovski 

Funksioni, Njësia 

Ndihmës udhëheqësi i Sektorit për çështje 
juridike dhe punë të përgjithshme 

Këshilltar për analiza 

e-mail  
petar.gajdov@aspi.mk 

oliverserafimovski@aspi.mk  

Telefoni  
/ 

071/229-214 

Subjekte tjera të kyçura Ministri qeveritare, Qeveria e RMV 

mailto:petar.gajdov@aspi.mk
mailto:oliverserafimovski@aspi.mk
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njësi / agjenci 

Organizatat civile, 
sektori privat, grupet 

multilaterale dhe 
punuese 

Qendra për Komunikim Qytetar 

 


