
Bazuar në Art. 4 st. 5 të Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 196/19 dhe 35/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” nr. 257/20), dhe në bazë të nenit. 34 të Ligjit për qasje të lirë në 
informata të natyrës publike (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 
101/2019), dhe në lidhje me nenin 2 paragrafi 4 të Rregullores për raportim të brendshëm të 
mbrojtur në institucionet në sektori publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 46/16), Drejtoresha e Agjencisë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informatat 
me karakter publik, Plamenka Bojçeva, më ________________ vitin, ka kaluar në vijim.  
 

PROCEDURA 

PËR MËNYRËN E VEPRIMIT TË 

PARAQITJES SË BRENDSHME TË MBROJTUR NË AGJENCINË 

PËR MBROJTJEN E TË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË  

NË INFORMACIONET ME KARAKTER PUBLIK 

 

 

Neni 1 

Kjo procedurë rregullon mënyrën dhe procedurën për marrjen e raporteve nga 
sinjalizuesit e dorëzuar me qëllim të raportimit të brendshëm të mbrojtur në Agjencinë për 
Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacionin Publik, duke ndarë dhe përpunuar të 
dhënat nga raportet dhe duke marrë masa për të garantuar mbrojtjen e të dhëna personale dhe 
të tjera që kanë të bëjnë me sinjalizuesit dhe raportet e sinjalizuesit në Agjencinë për Mbrojtjen 
e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informatat me Karakter Publik. 

 
Neni 2 

Në Agjencinë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informatat me Karakter 
Publik, raportuesi i brendshëm i mbrojtur bëhet nga sinjalizuesi nëse ka dyshime ose dijeni të 
arsyeshme se është kryer, po kryhet ose kryhet një vepër penale ose veprim tjetër i 
kundërligjshëm ose i paautorizuar. ka gjasa të kryhet.lëndon ose rrezikon interesin publik. 
 
             Treguesi nuk është i detyruar të dëshmojë qëllimin e mirë dhe vërtetësinë e raportit nga 
paragrafi 1 i këtij neni. 
 
Denoncuesi mbrohet me ligj dhe garantohet konfidencialiteti. 
 

Neni 3 

Pranimi i aplikacioneve me qëllim të raportimit të brendshëm të mbrojtur në Agjencinë 
për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacionet me Karakter Publik bëhet nga 
personi i autorizuar nga Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione 
me Karakter Publik, i cili garantohet pavarësia dhe funksionimi i qetë. 
 
              Personi i autorizuar për të marrë raporte nga sinjalizuesit për qëllime të raportimit të 
brendshëm të mbrojtur, merr raportet që i janë dorëzuar drejtpërdrejt nga një sinjalizues për 
qëllime të raportimit të mbrojtur në përputhje me ligjin, individualisht ose në grup, në formë të 
shkruar, të dorëzuara personalisht ose nëpërmjet një kuti postare të veçantë ose kuti postare 
elektronike ose gojarisht në procesverbal.  
 

Neni 4 

Personi i cili sipas nenit 2 paragrafi 3 të Ligjit për Mbrojtjen e Denoncuesve, mund të 
paraqitet si sinjalizues, i raporton drejtpërdrejt personit të autorizuar dhe verbalisht në 



procesverbal ose me shkrim, të dorëzuar personalisht ose përmes kutisë postare ose kutisë 
postare elektronike. 

Neni 5 
 
Në rastet kur raportimi i bëhet drejtpërdrejt personit të autorizuar në Agjencinë për 

Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, personi i 
autorizuar duhet: 
 

- të vepron pas aplikimit në përputhje me procedurat e përcaktuara me këtë procedurë; 
 

- të merr masa për mbrojtjen e të dhënave personale të sinjalizuesit, pra të dhënave që 
mund të zbulojnë identitetin e sinjalizuesit që raporton në mënyrë anonime ose 
konfidenciale, në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale; 

 
- të merr masa për mbrojtjen e informacionit në aplikacion nëse i njëjti është marrë nga 

inspektimi i dokumenteve të klasifikuara ose i njëjti është informacion i klasifikuar, në 
përputhje me rregulloret për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar dhe 

 
- të informon sinjalizuesin, nëse dihet, për masat e marra në lidhje me raportin pa vonesë 

dhe më së voni brenda 15 ditëve nga dita e marrjes së raportit. 
 

Neni 6 

Nëse kërkesa jepet gojarisht, personi i autorizuar përpilon procesverbal në të cilin 
ndodhen 

përmban të dhënat e mëposhtme: 

 

a) emrin e institucionit; 

b) të dhënat për sinjalizuesin 

- Emri dhe mbiemri; 

- kategoria e personave që sipas Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve mund të paraqitet 
si sinjalizues; 

- Kërkesa nga sinjalizuesi që të mbetet konfidencial dhe shkalla në të cilën ai e kërkon 
atë; 

c) të dhënat për personin kundër të cilit denoncohet sinjalizuesi; 

d) përshkrimin e sjelljeve kriminale ose të tjera të paligjshme dhe të palejueshme që 
dëmtojnë ose kërcënojnë interesin publik; 

e) mënyra dhe forma e komunikimit ndërmjet personit të autorizuar dhe sinjalizuesit 
(propozuar nga sinjalizuesi); 

f) bashkëngjitjet dhe 

g) datën dhe vendin e marrjes së aplikimit. 

Përputhja e të dhënave nga raporti gojor në përmbajtjen e procesverbalit vërtetohet me 
nënshkrimin personal të sinjalizuesit dhe personit të autorizuar. 

Procesverbali nga paragrafi 1 i këtij neni shënohet si kërkesë e pranuar dhe përafërsisht 

ai përmban informacion të klasifikuar klasifikohet sipas përmbajtjes dhe të gjitha 

regjistron në librin e biznesit për informacionin e klasifikuar sipas shkallës së 
klasifikimit. 



Neni 7 

Kërkesa për regjistrim të mbrojtur, e cila dorëzohet me shkrim, përmban: 

a) emrin e institucionit; 

b) të dhënat për sinjalizuesin 

- Emri dhe mbiemri; 

- kategoria e personave që sipas Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve mund të paraqitet 
si sinjalizues; 

- Kërkesa nga sinjalizuesi që të mbetet konfidencial dhe shkalla në të cilën ai e kërkon 
atë; 

c) të dhënat për personin kundër të cilit denoncohet sinjalizuesi; 

d) përshkrimin e sjelljeve kriminale ose të tjera të paligjshme dhe të palejueshme që 
dëmtojnë ose kërcënojnë interesin publik; 

e) mënyra dhe forma e komunikimit ndërmjet personit të autorizuar dhe sinjalizuesit 
(propozuar nga sinjalizuesi); 

f) bashkëngjitjet dhe 

g) datën dhe vendin e marrjes së aplikimit. 

Nëse aplikacioni përmban informacion të klasifikuar ose bashkëngjitjet dorëzohen me 
një shkallë klasifikimi, ai klasifikohet sipas informacionit dhe bashkëngjitjeve që i 
bashkëngjiten. 

Neni 8 

Nëse aplikacioni dorëzohet në formë elektronike në bartës elektronik të regjistrave, 
d.m.th në mënyrë elektronike, personi i autorizuar printon procesverbalin që i përgjigjet 
aplikacionit sipas përmbajtjes dhe regjistron atë të shtypur me bashkëngjitjet e listuara të marra 
në formën e regjistrave elektronik si aplikacion i pranuar. . 

Nëse raporti ka informacion të klasifikuar në përmbajtjen e tij, ai klasifikohet me një 
shkallë sipas përmbajtjes dhe depozitohet në një libër biznesi për informacion të klasifikuar 
sipas shkallës së klasifikimit. 

Nëse shtypja e bashkëngjitjeve nga paragrafi 1 i këtij neni është joekonomike, personi 
i autorizuar i ruan ato në formë elektronike në kompjuterin e posaçëm të pajisur me një 
fjalëkalim të njohur vetëm për të. 

Kur personi i autorizuar ia përcjell raportin një institucioni tjetër kompetent ose kur 
është e nevojshme të transferohen të dhënat elektronike të bashkangjitura për efekt të veprimit 
në raport, në rastin e paragrafit 3 të këtij neni, personi i autorizuar që kryen detyrimet dhe 
përgjegjësitë në duke zbatuar masat e parashikuara për mbrojtjen teknike dhe organizative të 
të dhënave, në përputhje me rregulloret që rregullojnë mbrojtjen e të dhënave personale, kopjon 
të dhënat elektronike në një mbajtës të regjistrimeve elektronike dhe ia bashkëngjit 
aplikacionit. 

Neni 9 

Në të njëjtën ditë pas marrjes së kërkesës, personi i autorizuar depoziton aplikacionin 
me të gjitha bashkëngjitjet, e shqyrton atë, studion përmbajtjen e tij dhe vepron në përputhje 
me ligjin. 

Regjistrimi i aplikacioneve të pranuara bëhet nga personi i autorizuar me vendosjen e 
vulës së posaçme dëftese dhe regjistrimin në librin e posaçëm. 



Neni 10 

Nëse personi i autorizuar konstaton se dokumenti ose procesverbali i marrë nuk paraqet 
ose nuk i referohet një raporti nga sinjalizuesi, ai menjëherë vendos shënimin për këtë në lëndë, 
i cili shënohet në librin e veçantë. 

Personi i autorizuar ruan një kopje të lëndës, dhe lëndën me dokumentet e 
bashkangjitura e dorëzon në origjinal me letër përcjellëse në zyrën e gjendjes civile të 
institucionit kompetent. 

Për veprimet e ndërmarra nga paragrafi 2 i këtij neni, personi i autorizuar pa vonesë e 
njofton sinjalizuesin nëse është i njohur. 

Neni 11 

Pas pranimit dhe dorëzimit të raportit, personi i autorizuar pa vonesë e vlerëson 
përmbajtjen e raportit për të përcaktuar nëse ai është i logjikshëm dhe i arsyeshëm, nëse është 
raport nga sinjalizuesi në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve dhe nëse raporti 
përmban elementë të mjaftueshëm për t'u përcjellë për veprime të mëtejshme. 

Gjatë kryerjes së vlerësimit nga paragrafi 1 i këtij neni, personi i autorizuar mund të 
kërkojë informacion shtesë nga sinjalizuesi nëse ai është i njohur dhe të konsultohet me persona 
të tjerë, duke i kushtuar vëmendje mbrojtjes së identitetit të sinjalizuesit. 

Pas kryerjes së vlerësimit nga paragrafi 1 i këtij neni, personi i autorizuar nxjerr 
konkluzion për veprime të mëtejshme lidhur me raportin, i cili i referohet 
kompetencës/moskompetencës për veprim të institucionit ku është caktuar dhe e nevojshme 
për marrjen e masave për veprim. mbi raportin. 

Neni 12 

Për pretendimet nga përmbajtja e aplikacionit dhe konkluzionet nga neni 11 i kësaj 
procedure, personi i autorizuar e njofton pa vonesë drejtorin e Agjencisë për mbrojtjen e të 
drejtës për qasje të lirë në informacione të natyrës publike me njoftim me shkrim. të nënshkruar 
dhe të vërtetuar nga personi i autorizuar i Agjencisë. 

Përjashtimisht, nëse personi i autorizuar në kryerjen e vlerësimit nga neni 11 i kësaj 
procedure konstaton se pretendimet nga përmbajtja e aplikacionit drejtpërsëdrejti ose tërthorazi 
drejtohen kundër drejtorit të Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në 
Informacione me Karakter Publik, ose zëvendësi i tij, pa e njoftuar drejtorin ose zëvendësin e 
tij, ia përcjell kërkesën institucionit kompetent në përputhje me ligjin. 

Neni 13  

Personi i autorizuar të cilit i është dorëzuar raporti, për të cilin institucioni tjetër është 
kompetent të veprojë në përputhje me ligjin, e evidenton raportin dhe ia përcjell institucionit 
kompetent jo më vonë se tetë ditë nga dita e pranimit. 

  Nëse është denoncuar një krim kundër shtetit, kundër njerëzimit dhe të drejtës 
ndërkombëtare, në fushën e krimit të organizuar dhe për të cilin Kodi Penal parashikon dënim 
me burg prej të paktën katër vjetësh, vërtetimi i të cilit shoqërohet me vështirësi 
joproporcionale ose nuk mund të jetë kryhet pa dëshminë e sinjalizuesit i cili, për shkak të 
rrezikut të mundshëm për t'u ekspozuar ndaj kanosjes, kërcënimit për hakmarrje ose rrezikut 
për jetën, shëndetin, lirinë, integritetin fizik ose pronën e një shkalle më të madhe, nuk pranon 
të dëshmojë si dëshmitar, personi i autorizuar me pëlqimin me shkrim të marrë nga sinjalizuesi 
pa vonesë dorëzon: 

- Ministrisë së Punëve të Brendshme ose prokurorit publik kompetent, iniciativë për 
paraqitjen e kërkesës me shkrim për paraqitjen e propozimit për përfshirje në Programin e 
mbrojtjes në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve ose. 



- Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, iniciativë për paraqitjen e 
propozimit për përfshirje në Programin për mbrojtje në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e 
dëshmitarëve. 

Për përcjelljen e raportit nga paragrafi 1 i këtij neni dhe për dorëzimin e kërkesës me 
shkrim nga paragrafi 2, paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni, personi i autorizuar njëkohësisht e njofton 
sinjalizuesin nëse është i njohur. 

Neni 14 

Me përjashtim të rasteve kur kërkohet me vendim gjykate ose kur është e nevojshme të 
zhvillohet një procedurë para një organi kompetent, në raste të tjera, ndalohet zbulimi ose 
mundësimi i zbulimit të identitetit të sinjalizuesit pa pëlqimin e tij. 

Personi i autorizuar është i detyruar të mbrojë të dhënat e sinjalizuesit, gjegjësisht të 
dhënat në bazë të të cilave mund të zbulohet identiteti i sinjalizuesit, përveç rasteve kur 
sinjalizuesi pajtohet për zbulimin e këtyre të dhënave dhe në përputhje me ligjin që rregullon 
mbrojtjen. të të dhënave personale. 

Çdo person i cili mëson të dhënat nga paragrafi 1 i këtij neni është i detyruar t'i mbrojë 
ato të dhëna. 

Personi i autorizuar për të marrë raporte nga sinjalizuesit është i detyruar që gjatë 
marrjes së informacionit të informojë sinjalizuesin se identiteti i tij mund t'i zbulohet autoritetit 
kompetent në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni, si dhe ta informojë atë për masat për 
mbroje pjesemarresin ne procedure penale.procedure. 

Për zbulimin e identitetit të sinjalizuesit në bazë të vendimit të gjykatës në pajtim me 
paragrafin (1) të këtij neni, personi i autorizuar për pranimin e raporteve nga sinjalizuesit është 
i obliguar që ta njoftojë sinjalizuesin para zbulimit të identitetit. 

Neni 15 

Denoncuesi ka të drejtën e mbrojtjes ligjore para gjykatës kompetente në përputhje me 
ligjin. 

Denoncuesi mund të ngrejë një padi pranë një gjykate kompetente për të kërkuar: 

- konstatimin se është kryer një veprim i dëmshëm ose është shkelur një e drejtë për 
shkak të një raporti të mbrojtur; 

- ndalimin e kryerjes së një veprimi të dëmshëm ose shkeljen e një të drejte dhe 
përsëritjen e një veprimi të dëmshëm ose shkeljen e një të drejte për shkak të raportimit të 
mbrojtur; 

- anulimi i një akti me të cilin është kryer veprimi i dëmshëm ose cenimi i një të drejte 

me qëllim të regjistrimit të mbrojtur; 

- heqja e pasojave të një veprimi të dëmshëm ose shkeljes së një të drejte për shkak të 
raportimit të mbrojtur; 

- kompensim për dëmin material dhe jo material për shkak të raportimit të mbrojtur. 

 

Neni 16 

Denoncuesi ka të drejtën e kompensimit për dëmet që ai ose të afërmit e tij mund të 
pësojnë për shkak të raportimit të brendshëm të mbrojtur. 

Kërkesa për kompensim nga paragrafi 1 i këtij neni bëhet me padi në gjykatën 
kompetente. 

 



Neni 17 

Abuzimi i raportimit të sinjalizuesit është raportimi me vetëdije i informacionit të rremë 
për një person fizik ose juridik me qëllim të shkaktimit të pasojave të dëmshme për të njëjtin. 

Abuzimi i raportimit nga sinjalizuesi është gjithashtu nëse, me kujdesin dhe ndërgjegjen 
e duhur, në masën që e lejojnë rrethanat, ai nuk ka kontrolluar nëse ato janë të sakta dhe të 
besueshme. 

Me konstatimin e keqpërdorimit nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni humbet mbrojtja e 
ofruar në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve. 

Keqpërdorimi i raportimit të sinjalizuesit, për shkak të të cilit ka pasur pasoja të 
dëmshme për personin fizik ose juridik, është bazë për fillimin e procedurës për përcaktimin e 
përgjegjësisë së tij në përputhje me ligjin. 

Neni 18 

Personi i autorizuar përgatit një raport gjashtëmujor për raportet e pranuara nga 
sinjalizuesit për raportim të brendshëm të mbrojtur në Agjencinë për Mbrojtjen e së Drejtës për 
Qasje të Lirë në Informatat Publike dhe ia dorëzon Komisionit Shtetëror për Parandalimin e 
Korrupsionit. 

Neni 19 

Kjo procedurë hyn në fuqi në ditën e miratimit të saj dhe do të jetë e disponueshme për 
publikun në ueb faqen e Agjencisë. 

        

    

    

 Drejtor, 

       Pllamenka Bojçeva 

 

 

Përgatiti: Zhorzh Popovski 

 


