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1.HYRJE 
 
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik 

është autoritet i pavarur dhe i pavarur shtetëror që merr vendime në përputhje me kompetencat e 
përcaktuara me Ligjin për Qasje të Lirë në Informacionin Publik (“Gazeta Zyrtare e RSM” nr. 101/ 
2019) - (në tekstin e mëtejmë “Agjencia”), me qëllim të mbrojtjes dhe promovimit të së drejtës për 
qasje të lirë në informacione publike, e drejtë e garantuar me Kushtetutën e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut. 

Ligji për qasje të lirë në informacione me karakter publik rregullon të drejtën e aksesit në 
informacionin publik dhe synon t'u mundësojë të gjithë personave fizikë dhe juridikë vendas dhe 
të huaj akses në informacionin në dispozicion të poseduesve të informacionit. 

  Qasja në informacione me arakter publik siguron transparencë dhe llogaridhënie në 
funksionimin e institucioneve në nivel qendror dhe lokal, duke u mundësuar personave fizikë dhe 
juridikë që kërkojnë një informacion të tillë të ushtrojnë të drejtën e tyre të garantuar me 
Kushtetutë nga neni 16 i Kushtetutës së RMV-së.  

Duke mundësuar qasje në informacione me karakter publik, inkurajohet zhvillimi i një 
shteti transparent në të cilin autoritetet publike ofrojnë informacion për personat fizikë dhe juridikë 
të interesuar nga vendi dhe jashtë vendit me kërkesën për qasje të lirë në informacione me 
karakter publik dhe me publikim të rregullt të informacionit për funksionimin e tyre, për 
shpenzimin e fondeve publike dhe marrjen e vendimeve, si çështje me interes publik. 

Poseduesit e informacioneve janë të detyruar të publikojnë informacione publike (detyrim 
proaktiv) si dhe t'u përgjigjen menjëherë kërkesave për informacion publik (detyrim reaktiv).  

Ligji për qasje të lirë në informacione me karakter publik, i cili garanton të drejtën bazë të 
njeriut për të dhënë dhe marrë informacion, është pjesë e legjislacionit europian që zbaton këtë 
të drejtë të njeriut, pra i përket rendit të ligjeve kundër korrupsionit dhe është një mjet 
parandalues për luftimin e korrupsionit, i cili nga njëra anë forcon hapjen e operacionit, dhe nga 
ana tjetër ngushton hapësirën për keqpërdorim të autoriteteve publike, duke i nxitur ata të 
punojnë ligjërisht dhe korrekt kur veprojnë në përputhje me kompetencat e tyre. 

Mbrojtja juridike e së drejtës për qasje të lirë në informacione publike, bazuar në Ligjin 
për qasje të lirë në informacione publike, e ofron Agjencia. 

 
Agjencia krijon një program vjetor për punën e saj, duke marrë parasysh kompetencat e 

saj që dalin nga neni 30 i LQLIKP. 
Thelbi i miratimit të Programit të Punës është vendosja e qëllimeve të qarta, përcaktimi i 

masave dhe aktiviteteve, si dhe ndarja e detyrave, përcaktimi i treguesve të performancës, të 
cilët do të përcaktojnë dhe japin një drejtim të synuar për punën e Agjencisë. 

Programi vjetor i punës së Agjencisë përmban qëllimet dhe aktivitetet që do të 
realizohen gjatë vitit 2023 dhe i referohen: 

  
1. Operacioni i subjektit 
2. Monitorimi i legjislacionit në drejtim të qasjes së lirë në 
     Informacione me karakter publik 
3. Trajnime për poseduesit dhe kërkuesit e informacionit 
4. Veprimtari normative dhe analitike 
5. Bashkëpunimi ndërkombëtar 
6. Aktivitetet e projektit 
7. Bashkëpunimi me sektorin civil 
8. Marrëdhëniet me publikun 
9. Zhvillimi dhe menaxhimi i burimeve njerëzore 
10. Dispozita përfundimtare 

 
 
1. Puna me lëndë 

 
Për të ushtruar të drejtën e qasjes së lirë në informacione me karakter publik të 

personave fizikë dhe juridikë (kërkuesit e informacionit), Agjencia do të vazhdojë me aktivitetet e 
mëposhtme gjatë vitit 2023: 

a) Vendimmarrja për ankesat e kërkuesve të informacionit të paraqitura kundër: 
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- Vendimet me të cilat poseduesit e informacionit refuzuan kërkesën për qasje në 
informacione me karakter publik; 

- Vendimet me të cilat poseduesit e informacionit refuzuan kërkesën për qasje të lirë në 
informacione me karakter publik, dhe 

- Vendimet me të cilat poseduesit e informacionit kanë ndërprerë procedurën sipas 
kërkesave; 

b) Veprimi sipas peticioneve të kërkuesve të informacionit në lidhje me qasjen e lirë; 
c) Edukimi i zyrtarëve me poseduesit e informacionit si në nivel qendror ashtu edhe në 

atë vendor; 
d) Kryerja e vizitave zyrtare; 
e) bashkëpunimin me poseduesit dhe kërkuesit e informacionit me karakter publik, për të 

ushtruar të drejtën e qasjes së lirë në informacione me karakter publik; 
f) Përditësimi ditor i të dhënave të poseduesve të informacionit në faqen e internetit të 

Agjencisë. Krahas prezantimit të ndryshimeve aktuale, do të punohet për regjistrimin, përpunimin 
dhe dorëzimin e propozimeve në menaxhmentin e Agjencisë për fshirjen ose shtimin e 
poseduesve ekzistues të informacionit, përfundimin ose formimin e subjekteve të reja në listën e 
poseduesve, ndryshimin e veprimtarisë etj.; 

g) Harmonizimi i përmbajtjes së faqes së internetit të Agjencisë me nevojat që rrjedhin 
nga funksionimi aktual. 

h) Krahas informimit të rregullt, gjithëpërfshirës dhe në kohë të publikut nëpërmjet 
portaleve për kërkuesit dhe mbajtësit e informacionit, me qëllim afirmimin e mëtejshëm të 
veprimtarisë së Agjencisë, do të përpiqet të ndërgjegjësojë publikun për qasjen e lirë në 
informacione me karakter publik, nëpërmjet përfaqësim më i madh mediatik dhe organizim i 
sesioneve informuese për poseduesit dhe kërkuesit e informacionit me karakter publik. 

i) Përgatit raportin vjetor për punën e tij dhe ia dorëzon Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut; 

j) Bashkëpunimi me organizata dhe institucione kombëtare dhe ndërkombëtare në 
fushën e qasjes së lirë në informacione me karakter publik; 

i) Monitorimi i faqeve të internetit të poseduesve të informacionit dhe publikimi/dorëzimi i 
raporteve të monitorimit me qëllim nxitjen e transparencës proaktive; 

j) Çështje të tjera që dalin nga Ligji për qasje të lirë në informacione me karakter publik. 
 
                                                       Bartës: Drejtori / Zëv. Drejtori i Agjencisë 

                                                          Realizues: Sektori administrativ dhe juridik 
                                                           punëve të përgjithshme dhe Sektorit për Bashkëpunim, 
                                                           transparencë dhe edukim,   
                                                          Afati: Në vazhdimsi gjatë gjithë vitit 
 

 
 
2.  Monitorimi i legjislacionit në drejtim të qasjes së lirë në informacione me karakter 

publik 
 

Gjatë vitit, Agjencia do të monitorojë në vazhdimësi zbatimin e Ligjit për Qasje të Lirë në 
Informacione me karakter Publik. 

Sipas Planit Strategjik të Agjencisë 2021-2025, në vitin 2023 procesi i punës do të 
përcaktohet në disa faza, përkatësisht: 

- Monitorimi dhe zbatimi i legjislacionit evropian në fushën e qasjes në informacionin publik 
- Përgatitja dhe planifikimi 
- Mbledhja dhe analiza e të dhënave parësore dhe dytësore për aktivitetet aktuale dhe të 

ardhshme nga të gjitha palët e interesuara që ndikojnë në funksionimin e Agjencisë 
- Ofrimi i trajnimeve për zhvillimin e mëtejshëm të punonjësve të Agjencisë 
- Diskutime dhe punëtori me punonjësit e Agjencisë 
- Përgatitja e draft dokumenteve sipas Planit Strategjik të Agjencisë 
- Monitorimi i Planit të Veprimit nga Plani Strategjik 2021-2025 
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Bartës: Drejtori / Zëv. Drejtori i Agjencisë 
Realizues: Sektori administrativ dhe juridik 

                                                             punëve të përgjithshme dhe Sektorit për Bashkëpunim, 
transparencë dhe edukim,   
Afati: Vazhdimisht gjatë vitit 
 

 
3. Trajnime për poseduesit dhe kërkuesit e informacioneve  

 
Gjatë vitit 2023, Agjencia do të vazhdojë me edukimin e poseduesve të informacioneve 

me karakter publik në përputhje me dinamikën e përcaktuar në Programin Vjetor për trajnimin e 
zyrtarëve në mesin e poseduesve të informacionit në nivel qendror dhe lokal. 

Trajnimet do të mbulojnë kryesisht zyrtarët e sapoemëruar tek poseduesit informacioneve 
që nuk kanë marrë pjesë në trajnime dhe zyrtarë që kanë ndjekur trajnimet, por kanë shprehur 
interesim për të vijuar sërish. 

Agjencia planifikon të mbajë takime pune informative dhe edukative me personat 
përgjegjës në mesin e poseduesve të informacionit në nivel qendror, rajonal dhe lokal. 

Gjithashtu, në varësi të mundësive të saj financiare, si dhe përmes bashkëpunimit me 
partnerë të jashtëm, Agjencia planifikon të edukojë qytetarët, si dhe grupet e tjera të synuara si 
media, studentët, nxënësit e shkollave të mesme, sektori i biznesit dhe të tjerë, përmes metodave 
të ndryshme. dhe format e animacionit, përmbajtjes video, duke mbajtur trajnime, duke ofruar 
broshura të printuara, manuale, etj. 

Agjencia do të vazhdojë gjithashtu bashkëpunimin me institucionet e arsimit të lartë që 
janë krijuar në fushën e mbrojtjes të së drejtës për qasje të lirë në informacione të karakterit 
publik. Bashkëpunimi do të bëhet përmes nënshkrimit të memorandumeve të bashkëpunimit dhe 
në kuadër të këtyre kornizave mbajtjen e trajnimeve për studentët në universitete dhe fakultete 
me qëllim të ngritjes së vetëdijes publike dhe nivelit të njohjes së studentëve me Ligjin për Qasje 
të Lirë në Informata Publike. 

Zbatimi i aktiviteteve të planifikuara të sipërpërmendura do të realizohet brenda buxhetit 
të Agjencisë dhe me ndihmën e partnerëve të jashtëm. Duke qenë se kjo është një nga 
kompetencat themelore të Agjencisë, dhe në interes të arritjes së qëllimit të Ligjit, duke iu 
referuar para së gjithash masave kundër korrupsionit, do të kërkojë shtimin e mjeteve buxhetore 
për realizimin e aktiviteteve të planifikuara.  
 

Bartës: Drejtori / Zëv. Drejtori i Agjencisë 
Realizues: Sektori për Bashkëpunim, Transparencë dhe 
Arsim dhe Sektori për Procedura Administrative   

                                                                Afati: Vazhdimisht gjatë vitit 
 

 
4.Veprimtari normative dhe analitike 

  
 

4.1. Përgatitja e Raportit Vjetor për punën e Agjencisë për vitin 2023. 
 
Parametrat e mëposhtëm do të vendosen në raport: 
- Autoriteti i Agjencisë; 
- Vendimmarrja për ankesa (procedura e ankimit, lëndët e zgjidhura dhe struktura e tyre, 

ankesat kundër poseduesve të informacionit, natyra e ankesave të paraqitura, gjendja e 
rasteve pas padive); 

- Zbatimi i përvojave nga zbatimi i ligjit; 
- Lista e mbajtësve të informacionit; 
- Përmbajtja e raporteve vjetore të poseduesve; 
- Bashkëpunimi me zyrtarët e poseduesve; 
- Publiciteti në funksionimin e Agjencisë; 
- WEB faqja e Agjencisë; 
- Bashkëpunimi dhe projektet kombëtare dhe ndërkombëtare; 
- Buxheti i Agjencisë; 
- Kundërvajtje. 
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                                                        Bartës: Drejtori / Zëv. Drejtori i Agjencisë 

Realizues: Sektori për Çështje Administrativo – Juridike 
dhe të Përgjithshme dhe Sektori për Bashkëpunim, 
Transparencë dhe Edukim   
Afati: 31 mars, viti 2023 

 
Gjithashtu, Agjencia do të japë mendime dhe propozime sipas ligjeve dhe rregulloreve të 

tjera të hartuara nga organet e tjera të administratës shtetërore, nëse rregullojnë qasjen e lirë në 
informacione me karakter publik. 

 
 

4.2. Pajtueshmëria e sistemit të menaxhimit të cilësisë me standardin ISO 
9001:2015 dhe certifikimi 

 
Agjencia ka përfunduar me sukses procesin e implementimit të standardit ISO 

9001:2008. Sipas edicionit të ri të standardit ISO 9001:2015, Agjencia ka bërë harmonizimin e 
sistemit të menaxhimit të cilësisë sipas ndryshimeve dhe ka kryer certifikimin e tij. Sipas planit të 
certifikimit, në vitin 2023 do të kryhet inspektimi i parë mbikëqyrës sipas standardit të mësipërm. 
 

Bartës: Drejtori / Zëv. Drejtori i Agjencisë 
Realizues: Koordinatorët për prezantim, zyrtarët 
menaxhues administrativë dhe zyrtarët administrativë në 
Agjenci 

                                                             Afati: Gjatë vitit 
 

 
4.3. Edukimi i të punësuarve në Agjenci 
 

- Realizimi i trajnimeve të duhura për punonjësit e Agjencisë dhe 
- Agjencia do të punojë në mënyrë aktive në ngritjen profesionale të punonjësve të Agjencisë. 

 
Bartës: Agjencia në bashkëpunim me organizata dhe 
institucione 
Realizues: Sektori për Bashkëpunim, Transparencë dhe 
Edukim dhe Sektori për Procedura Administrative 
Afati: Vazhdimisht gjatë vitit 

 
 

  
5. Bashkëpunim ndërkombëtar 

 
Në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar në vitin 2023, Agjencia do të vazhdojë me 

aktivitetet për shkëmbimin e përvojave me institucionet përkatëse dhe mbajtjen e kontakteve të 
rregullta me bashkëpunëtorë dhe partnerë nga rajoni dhe më gjerë, me qëllim të bashkëpunimit 
të mundshëm në projekte, programe specifike dhe realizim. të synimeve strategjike të 
përcaktuara në Planin e Veprimit të Agjencisë. 

Realizimi i vizitave studimore në institucione, autoritete dhe organe përkatëse nga vendet 
e zhvilluara të botës me qëllim të shkëmbimit të përvojave në fushën e aksesit të lirë në 
informacionin publik. 

Krijimi dhe mbajtja e komunikimit të vazhdueshëm me institucionet e tjera të ndërlidhura 
nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian do të jetë një nga detyrat themelore të Departamentit 
për Bashkëpunim Ndërkombëtar në vitin aktual 2023. Gjithashtu, një nga detyrat bazë të punës 
së Departamentit do të jetë forcimi i bashkëpunimit në nivel kombëtar, me bashkëpunëtorë 
ekzistues dhe të rinj potencial. Nga marrëdhëniet dhe bashkëpunimet e krijuara pritet realizimi i 
projekteve dhe realizimi i qëllimeve dhe aktiviteteve të tjera që do të mundësojnë përfshirje dhe 
afirmim më të madh të Agjencisë në fushën ndërkombëtare të qasjes së lirë në informacione të 
karakterit publik. 
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Në vitin aktual 2023, Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar do të ndërmarrë 
aktivitete në fushën e aksesit të lirë në informacion përmes bashkëpunimit të vazhdueshëm me 
organizatat kombëtare joqeveritare dhe institucionet dhe organizatat ndërkombëtare për të ofruar 
mbështetje financiare për realizimin e projekteve dhe aktiviteteve të projektit për të ngritur aplikimi 
i së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik.  
 

Bartës: Drejtori / Zëv. Drejtori i Agjencisë 
Realizues: Sektori për Bashkëpunim, Transparencë dhe 
Arsim dhe Sektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar 
Afati: Vazhdimisht gjatë vitit 

 
 
6. Aktivitete projektuese 
 

6.1. Aktivitetet e projektit me bashkëpunëtorë dhe partnerë kombëtarë dhe 
ndërkombëtarë  

 
Agjencia do të vazhdojë bashkëpunimin me bashkëpunëtorë dhe partnerë ekzistues 

kombëtarë dhe ndërkombëtarë, si dhe me bashkëpunëtorë të rinj potencialë, me synim realizimin 
e projekteve dhe aktiviteteve të projektit. 

Agjencia planifikon t'i realizojë aktivitetet e projektit në bashkëpunim me partnerë të 
jashtëm, të cilët me pjesëmarrjen e tyre eksperte do të kontribuojnë në realizimin e projekteve të 
planifikuara. Aktivitetet e planifikuara janë të përfshira në Planin Strategjik të Veprimit 2021-2025 
të Agjencisë. 

 
        
 Bartës: Drejtori / Zëv. Drejtori i Agjencisë 
 Realizues: Njësia për Bashkëpunim Ndërkombëtar 

                                                                                                       Afati: Vazhdimisht gjatë vitit 
 

6.2. TAIEX 
 
Agjencia do të vazhdojë aktivitetet e saj përmes Instrumentit TAIEX të Komisionit 

Evropian, i cili u mundëson vendeve aplikuese për anëtarësim në Bashkimin Evropian të marrin 
përvojë nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Lidhur me aplikimet e reja të TAIEH për vitin 
aktual 2023, temat do të përcaktohen dhe hartohen më tej. 

       
Bartës: Drejtori / Zëv. Drejtor i Agjencisë 
Realizues: Njësia për Bashkëpunim Ndërkombëtar 
Afati: Vazhdimisht gjatë vitit 

 
 
 

 
6.3. Vazhdimi i bashkëpunimit të vendosur përmes pjesëmarrjes në takimin 

tradicional rajonal të shtatë autoriteteve dhe institucioneve dytësore në fushën e mbrojtjes 
të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik "INITIATIVE 2020" 

 
Gjatë vitit 2023, Agjencia do të vazhdojë të bashkëpunojë dhe të marrë pjesë aktive në 

takimin tradicional rajonal të shtatë autoriteteve dhe institucioneve dytësore në fushën e mbrojtjes 
të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik "INITIATIVE 2020", ku ka 
përvoja dhe praktika nga sfera e funksionimit të tyre shkëmbehen, me qëllim promovimin e së 
drejtës për akses të lirë në informacione me karakter publik. 

 
Bartës: Drejtori / Zëv. Drejtori i Agjencisë 
Realizues: Njësia për Bashkëpunim Ndërkombëtar 
Afati: Muaji tetor, viti 2023 
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7. Bashkëpunim me sektorin qytetar 
 

Agjencia në vazhdimësi do të vazhdojë bashkëpunimin me sektorin joqeveritar me qëllim 
të vetëdijesimit të qytetarëve për rëndësinë e kësaj të drejte themelore të njeriut si dhe zbatimin e 
rregulloreve në këtë fushë. 

Bashkëpunimi me poseduesit e informacionit dhe sektorin civil do të kontribuojë në 
zbatimin më të mirë të Ligjit, transparencë dhe llogaridhënie të institucioneve për punën e tyre, 
ndërtimin e besimit të ndërsjellë dhe zhvillimin e cilësisë së demokracisë. Agjencia do të 
bashkëpunojë në mënyrë aktive me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile në nismën 
Partneriteti për Qeverisje të Hapur, përmes aktiviteteve të përbashkëta të parashikuara në Planin 
e Veprimit 2021-2023. Me këto aktivitete pritet të rritet numri i qytetarëve që do të ushtrojnë të 
drejtën e qasjes së lirë në informacione me karakter publik dhe numri i institucioneve që zbatojnë 
ligjin, si dhe të rritet transparenca proaktive e poseduesve të informacionit. 

Praktika e mirë e bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë, poseduesve të informacioneve me 
karakter publik dhe sektorit civil është kyç për qeverisjen e mirë dhe është një faktor i 
rëndësishëm për funksionimin transparent dhe zbatimin e së drejtës për qasje të lirë në 
informacione me karakter publik. 

 
Bartës: Agjencia në bashkëpunim me institucionet tjera 
dhe sektorin civil 
Realizues: Njësia për Procedura Administrative dhe Njësia 
për Bashkëpunim, Transparencë dhe Edukim 
Afati: Vazhdimisht gjatë vitit 

 
8. Marrëdhënie me publikun 

 
Me qëllim të afirmimit të mëtejshëm të së drejtës së garantuar me Kushtetutë për qasje 

në informacione, forcimit të ndërgjegjësimit të zyrtarëve tek poseduesit e informacionit dhe 
sigurimit të transparencës dhe llogaridhënies më të madhe në operacione, praktika aktuale e 
Agjencisë do të vazhdojë me publikimin dhe përditësimin në kohë, të rregullt dhe proaktiv të 
informacionit në faqen e internetit të Agjencisë. 

  Para ose pas mbajtjes së ngjarjeve të rëndësishme do të shpërndahen informacione, 
përkatësisht ftesa për praninë e gazetarëve dhe mediave. 

Bashkëpunimi i përgjithshëm me median elektronike, të shkruar dhe atë të internetit do 
të intensifikohet dhe thellohet. 

Është planifikuar të përgatitet dhe shtypet një publikim me shembuj nga praktika e kaluar 
e Agjencisë, i cili do të përmbajë shembuj karakteristikë të vendimeve të miratuara dhe 
konkluzioneve pas ankesave të atyre që kërkojnë informacione me karakter publik. 

 
Bartës: Drejtori / Zëv. Drejtori i Agjencisë 
Realizues: Sektori për Bashkëpunim, Transparencë dhe 
Edukim   
Afati: Vazhdimisht gjatë vitit 

 
 

9. Zhvillim dhe menaxhim me burimet njerëzore 
 

Pas realizimit të suksesshëm të organizimit të brendshëm dhe sistematizimit të vendeve 
të punës, burimeve njerëzore dhe kushteve hapësinore dhe teknike për punë në vitin paraprak, 
Agjencia edhe në vitin 2023 do të vazhdojë me aktivitetet në fushën e promovimit të punonjësve 
dhe stimulimit të zyrtarëve administrativë duke ofruar trajnime. vizita në punëtori dhe metoda të 
tjera të zhvillimit profesional të punonjësve të Agjencisë. 

Agjencia do t'i ndërmarrë të gjitha këto aktivitete me qëllim të kryerjes sa më të 
suksesshme dhe cilësore të detyrave dhe detyrave të caktuara. 

 
                                                        Bartës: Drejtori / Zëv. Drejtori i Agjencisë 

 Realizues: Sektori i Çështjeve Juridike dhe të 
Përgjithshme  
 Afati: Vazhdimisht gjatë vitit 
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10. Dispozita përfundimtare 
 

Ky Program është publikuar në ueb faqen e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për 
Qasje të Lirë në Informatat jme Karakter Publik. 
 
 
             
                         Drejtor, 

                                                                                          Pllamenka Bojçeva 
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