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Përmbledhje Ekzekutive 

Ky raport politikash synon të tregojë nivelin e përgjithshëm të zbatimit të Ligjit për Qasje në 

Dokumente Publike në tetë komuna të ndryshme të Republikës së Kosovës: Mitrovicë, Ferizaj, 

Prizren, Gjakovë, Kamenicë, Podujevë, Gjilan dhe Pejë. Të gjeturat e këtij raporti 

ekspozojnë problemet kryesore që Komunat në fjalë ballafaqohen gjatë zbatimit të 

dispozitave ligjore, e të cilat ndërlidhen kryekëput me qasjen e qytetarëve në dokumentet 

publike.  

Ndër problemet më të mëdha të paraqitura në Komunat e lartpërmendura evidentohen: 

- Mungesa e njohurisë së qytetarëve rreth ekzistimit të Ligjit për Qasje në Dokumente 

Publike. Edhe pse sipas të gjeturave të anketës shumica e të anketuarve (53.6 %) janë 

përgjigjur se kanë dëgjuar për ekzistimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike, 

niveli i njohurisë së tyre për përmbajtjen e ligjit është jashtëzakonisht i mangët. 

- Numri i vogël i kërkesave nga ana e qytetarëve për qasje në autoritetet lokale dhe/ose 

qendrore. Sipas të gjeturave të raportit rezulton se niveli i interesimit të qytetarëve 

për të bërë kërkesa për qasje në dokumente publike është shumë i ulët. Vetëm 22.2% 

e tyre kanë deklaruar se kanë bërë kërkesa të tilla drejtuar institucioneve, kundrejt 

77.3% e tyre që nuk kanë bërë asnjëherë kërkesa të tilla. Shumica e këtyre kërkesave 

janë bërë në nivelin komunal: 98.3% e qytetarëve kanë deklaruar se kanë bërë kërkesa 

në komunat e tyre dhe vetëm 1.6% prej tyre kanë bërë kërkesë në nivelin qendror. 

Rreth 60.6% prej këtyre kërkesave që janë bërë nga ana e qytetarëve të Kosovës nuk 

kanë marrë përgjigje nga ana e institucioneve, kundrejt 39.3% të rasteve të cilat kanë 

marrë një përgjigje të tillë. Në këto përgjigje, 58.3% të rasteve kanë qenë përgjigje 

pozitive, 8.3% kanë qenë përgjigje negative dhe në 33.3% të rasteve institucionet kanë 

lejuar qasje të pjesshme.  

- Mungesa e interesimit të zyrtarëve për t’i informuar qytetarët rreth të drejtave që ata 

gëzojnë për qasje në dokumente publike. Sipas të gjeturave të anketës rezulton se 

niveli i interesimit të qytetarëve për të bërë kërkesa për qasje në dokumente publike 

është shumë i ulët.  

- Përgjigjet e dhëna në mënyrë selektive, të pamjaftueshme dhe me shprehje të 

përgjithshme. 

- Mos pranimi i kërkesave nga zyrtarët për informim, siç e parasheh Ligji për Qasje në 

Dokumente Publike, por nga zyrat pritëse (duke i trajtuar ato si të gjitha kërkesat 

tjera). 

- Mos-koordinimi i zyrtarëve rreth përgjigjeve në kërkesat për qasje në dokumente 

publike. 

- Mosrespektimi i afatit ligjor për kthimin e përgjigjeve nga zyrtarët për informim. 
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- Pagesa nga 1 euro për të bërë një kërkesë për Qasje në dokumente publike.  
 

Bazuar në një analizë krahasuese të të dhënave, Komuna e Podujevës rezulton të jetë në 

nivel më të mirë sa i përket zbatimit të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike, ndërkaq ajo e 

Pejës është shënuar (dukshëm) si komuna me nivel më të keq të zbatimit të dispozitave 

ligjore që kanë të bëjnë me qasjen e qytetarëve në dokumentet publike apo zyrtare.   
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Hyrje - Rregullativa ligjore mbi qasjen në dokumentet publike 
 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, në nenin 41, përcakton se “Secili person gëzon të 

drejtën për qasje në dokumentet zyrtare.” Më tej, ajo përcakton se “Dokumentet që 

mbajnë institucionet publike dhe organet e pushtetit shtetëror janë publike, përveç 

informatave që janë të kufizuara me ligj për shkak të privatësisë, sekreteve biznesore 

tregtare ose klasifikimit të sigurisë.”1   
 

Përmes kësaj, Kushtetuta krijon të drejta dhe detyrime. Nga njëra anë, ajo 

qytetarëve u jep të drejtën për qasje pa pagesë dhe të papenguar në dokumentet e 

institucioneve dhe ndërmarrjeve publike, si në nivelin qendror ashtu edhe në atë 

lokal. Nga ana tjetër, ajo i detyron institucionet publike që të krijojnë të gjitha 

mekanizmat dhe infrastrukturën mbështetëse, si dhe të ndërmarrin të gjitha masat e 

nevojshme për të siguruar përmbushjen e kësaj të drejte, duke filluar nga zbërthimi i 

detyrimeve specifike të tyre përmes legjislacionit zbatues, e cili duhet më pastaj të 

pasqyrohet dhe të zbatohet në kuadër të kornizës së politikave të secilit institucion. 

Kushtetuta gjithashtu përcakton se kjo e drejtë mund të kufizohet në rastet kur qasja 

në informatat që përmbajnë dokumentet e caktuara shkel privatësinë, ose kur këto 

informata paraqesin sekrete biznesore ose duhet të klasifikohen për arsye të sigurisë 

publike. Më tej, aty përcaktohet se këto kufizime duhet të përcaktohen më në hollësi 

me ligj.  
 

E ky ligj është Ligji nr. 03/L-215 për Qasje në Dokumente Publike (LQDP). Ky ligj 

përcakton se zbatimi i tij synon që t’i “[...]garanto[jë] të drejtën e secilit person fizik 

dhe juridik, pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje, pas kërkesës, në 

dokumentet e mbajtura, hartuara apo pranuara nga institucionet publike.”2 Ai 

gjithashtu vendos parimet, kushtet e kufizimet për qasje në dokumente publike dhe 

rregullat për ushtrimin sa më të lehtë të mundshëm të kësaj të drejte. Më tej, sa u 

përket specifikisht Komunave, neni 123(4) i Kushtetutës përcakton se “Vetëqeverisja 

lokale bazohet në parimet e qeverisjes së mirë, transparencës, efikasitetit dhe 

efektivitetit në ofrimin e shërbimeve publike, duke u kushtuar kujdes të veçantë 

nevojave dhe brengave specifike të komuniteteve që nuk janë shumicë dhe 

pjesëtarëve të tyre.“, kurse neni 124(1) përcakton se “Komunat gëzojnë shkallë të 

lartë të vetëqeverisjes lokale dhe inkurajojnë e sigurojnë pjesëmarrje aktive të të 

                                                            
1 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 41, në dispozicion në http://ëëë.assembly-

kosova.org/common/docs/Kushtetuta_sh.pdf    
2 Ligji për Qasje në Dokumente Publike, neni 1, në dispozicion në http://ëëë.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-

215-alb.pdf     

http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Kushtetuta_sh.pdf
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Kushtetuta_sh.pdf
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-215-alb.pdf
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-215-alb.pdf
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gjithë qytetarëve në procesin e vendimmarrjes së organeve komunale.” Së treti, Ligji 

nr. 03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale3, në nenin 68, përcakton parimet themelore 

dhe obligimet e Komunave sa i përket transparencës, informimit e konsultimit të 

publikut dhe sigurimit të pjesëmarrjes së publikut ne vetëqeverisje lokale. Pa hyrë në 

hollësi të mëtejshme mbi mënyrat dhe procedurat e qasjes në dokumente publike, me 

rëndësi parësore është zbatimi i këtyre obligimeve në mënyrë të efektshme nga ana e 

institucioneve publike. Kjo i obligon ato që të vendosin dhe vënë në funksion tërë 

infrastrukturën e nevojshme ligjore e institucionale dhe kapacitetet e nevojshme për 

përmbushjen e detyrimeve përkatëse. 
 

Sa u përket akteve nënligjore për zbatimin e LQDP, ky ligj e obligon Qeverinë që 

brenda tre muajsh pas hyrjes së tij në fuqi të nxjerrë akte nënligjore për zbatimin e 

tij, por megjithatë nuk specifikon as fushëveprimin e as numrin e këtyre akteve. Baza 

ligjore zbatuese duhet në veçanti të përcaktojnë strukturat, resurset dhe obligimet 

përkatëse specifike brenda secilit institucion për komunikim dhe informim publik, si 

dhe mekanizmat e masat zbatuese për të arritur këtë, përfshirë çështjen e 

klasifikimit dhe seleksionimit të dokumenteve publike sensitive nga dokumentet 

publike në të cilat gëzohet e drejta për qasje. Për të përmbushur obligimet përkatëse 

në kuadër të strukturave e mekanizmave zbatues, secili institucion nevojitet të 

vendosë infrastrukturën rregullative e teknike përkatëse: reflektimin e resurseve dhe 

obligimeve në kuadër të strukturës së tyre organizative/organogramit, ekzistencën e 

Termave të Referencës (TR) dhe Përshkrimeve të Vendeve të Punës (PVP), të cilat 

përcaktojnë konkretisht përgjegjësitë e strukturave institucionale për komunikim dhe 

informim publik dhe detyrat konkrete të stafit përkatës. 
 

Rregulloret për transparencë ekzistojnë thuajse në të gjitha komunat. Mirëpo, ato 

rregullore të dala nga Ligji i kaluar për Qasje në Dokumente Zyrtare,(i cili është 

shfuqizuar me hyrjen në fuqi të ligjit të ri) nuk janë ndryshuar pas hyrjes në fuqi të 

ligjit të ri për qasje në dokumente publike në tetor të vitit 2010. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Ligji për Vetëqeverisje Lokale, http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2008_03-L040_al.pdf  

    

http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2008_03-L040_al.pdf
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Komuna e Mitrovicës 
 

Me gjithë përparimin e shënuar nga ana e Komunës së Mitrovicës në fushën e qasjes së 

dokumenteve publike, problemet me zbatimin e dispozitave ligjore të këtij ligji 

vazhdojnë ta shoqërojnë edhe më tutje funksionimin e saj. Ndër problemet më të 

mëdha që ndërlidhen me një fushë të tillë evidentohen: 
 

 Mungesa e njohurisë së qytetarëve rreth ekzistimit të Ligjit për Qasje në 

Dokumente Publike, si dhe mos-parashtrimi i kërkesave për qasje në 

autoritetet lokale dhe/ose qendrore; 

 Mungesa e interesimit të zyrtarëve për t’i informuar qytetarët rreth të 

drejtave që ata gëzojnë për qasje në dokumente publike; 

 Përgjigjet e dhëna në mënyrë selektive dhe me shprehje të përgjithshme.  

 Kërkesat nuk pranohen nga zyrtarët për informim siç e parasheh ligji për 

qasje në dokumente publike, por ato protokollohen tek zyrat pritëse njësoj si 

kërkesat tjera.  
 

Mungesa e njohurisë së qytetarëve rreth ekzistimit të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike, 

si dhe mos-parashtrimi i kërkesave për qasje në autoritetet lokale dhe/ose qendrore 
 

Në një sondazh të realizuar nga Lëvizja FOL, në korrik të vitit 2012, rezulton se 

qytetarët e kësaj komune nuk janë të informuar për ekzistimin e Ligjit për Qasje në 

Dokumente Publike. Sipas këtij sondazhi vetëm gjysma e respondentëve kanë pohuar 

se kanë dëgjuar për ekzistimin e këtij ligji, përkatësisht 55.26 % prej tyre, ndërkaq 

gjysma e tjetër është 

deklaruar e painformuar.  
 

Problemi më i madh është 

paraqitur në mungesën e 

gatishmërisë dhe vullnetit të 

qytetarëve për të parashtruar 

kërkesa për të pasur qasje në 

dokumente publike. Sipas 

sondazhit të FOL, 76 % e 

respondentëve janë përgjigjur se asnjëherë s’kanë parashtruar ndonjë kërkesë në 

autoritetet publike, qofshin ato lokale apo qendrore, ndërkaq 23.68 % prej tyre kanë 

pohuar se e kanë bërë një gjë të tillë. Mirëpo, zyrtarët përgjegjës komunalë kanë 

kthyer përgjigje pozitive vetëm në 55.56 % prej tyre.  
 

55% 37% 

8% 

A keni dëgjuar për ekzistimin e Ligjit për 
Qasje në Dokumentet Publike? 

Po Jo Nuk e di 
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Mungesa e interesimit të zyrtarëve 

për t’i informuar qytetarët rreth të 

drejtave që ata kanë për qasje në 

dokumente publike 
 

Bazuar në udhëzimin 

administrativ nr. 03/2011, të 

gjitha institucionet publike janë 

të obliguara t’i bëjnë publike 

biografitë e udhëheqësve të lartë 

të institucionit publik, emrin, numrin e telefonit zyrtar dhe adresën e e-mail-it të 

drejtueseve të njësive brenda institucioneve, si dhe linkun për kërkesa për qasje në 

dokumente publike. Megjithëse Komuna e Mitrovicës e ka vendosur logon në uebfaqen 

e saj, që e specifikon se “të gjithë qytetarët e Mitrovicës e gëzojnë të drejtën për 

qasje në dokumente publike”, zyrtarët e këtij institucioni nuk kanë ndërmarrë 

iniciativa zyrtare për t’i informuar qytetarët rreth të drejtave që ata gëzojnë për të 

bërë kërkesa në adresë të institucioneve të tyre, dhe të cilët do të kërkonin llogari 

për shpenzimet e parasë publike.  Po ashtu në këtë link ekziston emri i zyrtarit që merret 

me pranimin e kërkesave, mirëpo ky zyrtarë ka kohë që ka ndërruar vendin e punës, ndërsa 

nuk është zëvendësuar me emrin e personit tjetër që merret me këtë punë. Po ashtu 

rregullorja nr. 04/2012 për evidencën zyrtare të kërkesave për qasje në dokumente publike, 

specifikon se zyrtari pasi që të pranon kërkesën, ia lëshon një vërtetim kërkuesit për pranimin 

e kërkesës, gjë të cilën Komuna e Mitrovicës nuk e ka bërë. 
 

Përgjigjet e dhëna në mënyrë selektive dhe me shprehje të përgjithshme 
 

Problemi më i madh i evidentuar në Komunën e Mitrovicës ka të bëjë me qasjen 

selektive që i karakterizon përgjigjet e zyrtarëve të saj në raport me kërkesat e 

parashtruara nga qytetarët e kësaj komune. Shumica e kërkesave të parashtruara nga 

ana e qytetarëve gjatë fushatës Testi i Përgjegjshmërisë kanë marrë përgjigje 

selektive nga ana e zyrës për marrëdhënie me publikun.  
 

P.sh. në pyetjen “Pse  në Shkollën e Lartë tek Gjimnazi dhe  Shkolla e Mesme 

Ekonomike  nuk i ndalojnë automjetet për të cilën aty lejojnë të ketë aksidente”?, 

zyrtarja për informim është përgjigjur se “Kjo çështje është shumë e komplikuar (...) 

ndoshta  duhet të vendosen  policë të  shtrirë”. Pra, në vend që të jap shpjegime të 

nevojshme në lidhje me planet e Komunës sesi të ofrojë siguri rrugore për kalimtarët 

e këtij lokaliteti, ajo përgjigjet se ‘një çështje e tillë është shumë e komplikuar’, si 

dhe shfaqë propozimin e saj duke thënë se ‘ndoshta duhet të vendosen policë të 

24% 

76% 

A keni bërë ndonjëherë kërkesë për Qasje 
në Dokumentet Publike? 

Po Jo 
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vdekur’. Po ashtu, në pyetjen tjetër sesa “është vlera e projektit të rregullimit të 

rrugës te Rrethrrotullimit “Sheshi i Lirisë”, zyrtarja e informimit jep vetëm shumën e 

këtij projekti (198,665,75€), duke mos jap më shumë informacione në lidhje më këtë 

projekt. 
 

Ngjashmërish, në pyetjen “Pse nuk janë vendosur me kohë gypat e ujërave të zeza, 

por pasi që është kryer ndërtimi i rrugës para një kohe të caktuar”?, zyrtarja e 

informimit përgjigjet se “ky është një projekt me rëndësi për qytetin e Mitrovicës dhe 

rajonin e Shalës, dhe meqenëse bëhet fjalë për donacion mund të merrni me mend se 

donacione nuk mund ta sigurojmë kur duam ne. Komuna e Mitrovicës ka marrë të 

gjitha masat që pas përfundimit të punimeve gjithçka të kthehet në gjendjen e 

mëparshme që është obligim edhe i kontraktonit”.  
 

Komuna e Ferizajt 
 

Të gjeturat e këtij raporti tregojnë se qasja në dokumente publike në Komunën e 

Ferizajt është nivelit jo të kënaqshëm.  
 

Problemet më të mëdha që Komuna e Ferizajt përballet me këtë fushë janë: 
 

 Mungesa e njohurisë së qytetarëve rreth ekzistimit të Ligjit për Qasje në 

Dokumente Publike, si dhe mos-parashtrimi i kërkesave për qasje në 

dokumentet komunale apo qendrore 

 Mos-koordinimi i zyrtarëve të kësaj komune rreth përgjigjeve në kërkesat për 

qasje në dokumente publike 

 Pranimi i kërkesave në zyra pritëse dhe jo nga zyrtarët për informim 

 Përgjigjet e pjesshme të dhëna nga zyrtarët përgjegjës 

 
 

Mos informimi i qytetarëve për Ligjin për 

 Qasje në dokumente publike dhe 

përgjigje të pjesshme në kërkesat e 

qytetarëve 
 

Në sondazhin  të realizuar nga Lëvizja 

FOL, në korrik të vitit 2012, rezulton 

se qytetarët e kësaj komune nuk janë 

të informuar sa duhet për ekzistimin e 

Ligjit për Qasje në Dokumente 

Publike. Sipas këtij sondazhi më pak 

48% 

17% 

35% 

A keni dëgjuar për ekzistimin e Ligjit 
për Qasje në Dokumentet Publike? 

Po Jo Nuk e di 
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se gjysma e respondentëve kanë pohuar se kanë dëgjuar për ekzistimin e këtij ligji, 

përkatësisht 47.83 % prej tyre, ndërkaq pjesa tjetër është deklaruar e painformuar. 
 

Numri i vogël i kërkesave është i mjaft i theksuar edhe në këtë komunë. Vetëm 34.78 

% janë deklaruar se kanë bërë kërkesa për qasje në dokumente publike, kundrejt 

65.22 % që nuk kanë bërë asnjë herë kërkesa të tilla.  
 

Edhe ata që kanë bërë kërkesa pjesa më e madhe e përgjigjeve që kanë marrë nga 

komuna kanë qenë të pjesshme me 85.71 %, kundrejt 14.29 % të cilët kanë marrë 

përgjigje pozitive.  
 

Bazuar në udhëzimin administrativ 

nr. 03/2011, të gjitha institucionet 

publike janë të obliguara t’i bëjnë 

publike biografitë e udhëheqësve të 

lartë të institucionit publik: emrin, 

numrin e telefonit zyrtar dhe adresën 

e e-mail-it të drejtueseve të njësive 

brenda institucioneve, si dhe linkun 

për kërkesa për qasje në dokumente publike. Megjithëse Komuna e Ferizajt e ka 

vendosur logon në ueb faqen e saj, me fjalinë e vetme “Qasje në dokumente 

publike”, kjo logo nuk shihet sapo të hapet faqja e komunës, por duhet shkohet 

thuajse deri ne fund të ueb faqes për ta parë. Në ueb sajtin e kësaj komune janë të 

publikuara edhe biografi të shkurtra të udhëheqësve të drejtorive komunale.  
 

Përgjigjet e dhëna në mënyrë të pjesshme dhe jo të qarta  
 

Problemi më i madh i evidentuar në Komunën e Ferizajt ka të bëjë me qasjen 

pjesshme që i karakterizon përgjigjet e zyrtarëve të saj në raport me kërkesat e 

parashtruara nga qytetarët e kësaj komune. Karakteristikë e kësaj komune është që 

për përgjigje në një kërkesë, drejtoria përkatëse ka mbajtur mbledhje të veçantë për 

ta shqyrtuar atë. Shumica e kërkesave të parashtruara nga ana e qytetarëve gjatë 

fushatës ‘Testi i Përgjegjshmërisë’ kanë marrë përgjigje të shkurtra dhe jo komplete.  
 

P.sh. në pyetjen se “a ka komuna projekt për ngrohje në shkollën ekonomike Faik 

Konica”, përgjigja e komunës ka qenë: “Drejtoria e Arsimit në mbledhjen e mbajtur 

me 20.09.2012 shqyrtoi kërkesën tuaj me të cilën keni kërkuar a ka projekt komuna 

për nxehje në shkollën ekonomike “Faik Konica” - Drejtoria për Arsim - Po (vitin e 

ardhshëm kalojnë në objekt të ri me inventar të ri)”. Pra, në vend që të jap përgjigje 

35% 

65% 

A keni bërë ndonjëherë kërkesë për 
Qasje në Dokumentet Publike? 

Po Jo 
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për këtë vit a do të ketë kjo shkollë ngrohje gjatë dimrit, përgjigja ishte vetëm një 

“PO” dhe sqaron vetëm çfarë do të ndodh vitin e ardhshëm.  
 

Përgjigje më të plotë në këtë rast ka dhënë drejtoria për Planifikim dhe Zhvillim, ku 

në pyetjen se “sa ka kushtuar projekti për shtatoren e Dëshmorit të Kombit Rexhep 

Bislimi”, kjo drejtori e ka dhënë një përgjigje më të plotë duke u përgjigjur: 

“Drejtoria për Planifikim dhe Zhvillim në mbledhjen e mbajtur me 20.09.2012 

shqyrtoi kërkesën tuaj për vlerën e projektit për Shtatoren e Dëshmorit Rexhep 

Bislimi” e cila ka kushtuar 42.000.00 euro (dyzet e dy mijë euro) dhe është punuar 

nga skulptori Maksim Mero nga Tirana në bazë të konkursit publik të shpallur nga Zyra 

e Prokurimit”.   
 

Sikurse përgjigja e parë kemi edhe shumë të tjera. Njëra ndër to është edhe 

përgjigjja e kësaj pyetje: “A ju mundësohet praktika nxënësve të Shkollës së 

Mjekësisë ‘Elena Gjika’”, ku përgjigja e dhënë ka qenë shumë e thjeshtë dhe e 

mangët: “Ju mundësohet praktika e nxënësve të shkollës së Mjekësisë “Elena Gjika” 

në Ferizaj”, duke mos sqaruar më tutje se në cilit vit fillon praktika, ku mbahet apo 

edhe sa është kohëzgjatja e kësaj praktike.  
 

Komuna e Prizrenit 
 

Edhe tek Komuna e Prizrenit ekzistojnë ende probleme me zbatimin e Ligjit për Qasje 

në Dokumente Publike. Ndër problemet më të mëdha që ndërlidhen me Qasjen në  

Dokumente Publike në këtë komunë janë evidentuar: 
 

 Mungesa e aktiviteteve/fushatave vetëdijësuese nga komuna e Prizrenit për 

qytetarët e saj për mundësinë e parashtrimi i kërkesave për qasje në 

dokumente të komunës; 

 Mosrespektimi i afatit ligjor për kthimin e përgjigjeve nga zyrtarët për 

informim.  

 Mos pranimi i kërkesave për qasje në dokumente publike nga zyrtarët për 

informim  
 

Qytetarët dinë për Ligjin për Qasje në dokumentet publike, por hezitojnë të bëjnë kërkesa 

për qasje në dokumente të komunës  
 

Të dhënat e sondazhit të realizuar nga Lëvizja FOL, tregojnë se qytetarët e komunës 

së Prizrenit janë të informuar për ekzistimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike. 

Sipas këtij sondazhi mbi 62 % e respondentëve kanë pohuar se kanë dëgjuar për 
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ekzistimin e këtij ligji, ndërkaq mbi 

37 % është deklaruar e se nuk kanë 

dëgjuar ndonjëherë për këtë ligj.  
 

Në këtë komunë shqetësuese është 

mos interesimi i qytetarëve për të 

bërë kërkesa për qasje në 

dokumentet publike qoftë në nivel 

komunal apo atë qendrorë. Sipas 

sondazhit të FOL, 75 % e 

respondentëve janë përgjigjur se 

asnjëherë nuk kanë kërkuar ndonjë dokument në autoritetet publike, ndërkaq 25 % 

prej tyre kanë pohuar se e kanë bërë një gjë të tillë. Po ashtu  mos përgjigjet nga 

zyrtarët për informim në këtë 

kërkesa ka qenë shumë e theksuar, 

ku mbi 66 % e respodentve kanë 

deklaruar se nuk kanë marrë 

përgjigje nga komuna në kërkesat e 

tyre.   

Komuna e Prizrenit, ka ende punë 

për të bërë që të zbatoj udhëzimin 

administrativ nr. 03/2011, i cili 

obligon të gjitha institucionet publike t’i bëjnë publike biografitë e udhëheqësve të 

lartë të institucionit publik, emrin, numrin e telefonit zyrtar dhe adresën e e-mail-it 

të drejtueseve të njësive brenda institucioneve. Kjo pikë e këtij udhëzimi nuk 

respektohet plotësisht nga komuna e Prizrenit. Ndonëse disa nga drejtorët e kësaj 

komune i kanë të publikuara biografitë e tyre në ueb faqe, ka të tillë që përveç emrit 

dhe mbiemrit nuk dihet asgjë më shumë për ta. 
 

I njëjti udhëzim administrativ obligon institucionet publike që në ueb faqet e tyre të 

publikojnë edhe linkun për kërkesa për qasje në dokumente publike. Kjo komunë e ka 

vendosur logon në ueb faqen e saj, që e specifikon se “të gjithë qytetarët e Prizrenit 

e gëzojnë të drejtën për qasje në dokumente publike, shfrytëzojeni”. Ndonëse Ligji 

për qasje në dokumente publike sqaron se kërkesat për qasje në dokumente publike 

duhet të dorëzohen në zyrën për komunikim me qytetarë në likun e publikuar në ueb 

faqen e komunës së Prizrenit shkruan së këto kërkesa duhet të dërgohen tek zyrtarja 

ligjore e kësaj komune.   
 

63% 

33% 

4% 

A keni dëgjuar për ekzistimin e Ligjit për 
Qasje në Dokumentet Publike? 

Po Jo Nuk e di 

25% 

75% 

A keni bërë ndonjëherë kërkesë për 
Qasje në Dokumentet Publike? 

Po Jo 
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Përgjigje jo specifike, të paqarta apo edhe udhëzime ku të gjinden përgjigjet  

 

Komuna e Prizrenit në përgjigjet e dhëna në kërkesat e parashtruara nga qytetarët ka 

dhënë përgjigje përgjithësuese, iu është shmangur përgjigjeve me arsyetime se nuk e 

ka kuptuar kërkesën apo edhe përgjigje të tilla që udhëzon qytetarët të shikohet ueb 

faqja e komunës, në vend se të përgjigjet në kërkesë.  
 

P.sh. në pyetjen “Sa ka shpenzuar Kryetari  i Komunës për dreka-darka në vitin 2012”, 

zyrtari për informim është përgjigjur “Shpenzimet e komunës në të gjitha dikasteret 

janë 20,419.01, për periudhën  01.01.2012” Pra, në vend që të jap përgjigje konkrete 

se ashtu siç edhe ishte bërë kërkesa, ky zyrtar tregon për shpenzimet e të gjitha 

dikastereve, për më tepër është shumë e paqartë për çfarë periudhe flet sepse ka 

cekur vetëm një datë.  
 

Kërkesën të cilën zyrtari për informim i Komunës së Prizrenit nuk e ka pas të qartë 

është kjo: “Jam e interesuar të dijë sa ka shpenzuar Drejtoria e Turizmit  në Prizren”, 

ku përgjigja e tij është se “nuk po e kuptojmë  këtë pyetje, ju lutem specifikojeni”. 

Përderisa në pyetjen e parë e cila është shumë mirë e specifikuar ky zyrtarë jep 

përgjigje përgjithësuese, tek kërkesa e dytë kërkon që të specifikohet kërkesa, 

ndonëse ishte mjaftë e qartë se qytetari ka dashur të dije për shpenzimet e një 

drejtorie të caktuar të kësaj komune.  
 

Në kërkesën tjetër të një qytetari prizrenas, i cili ka kërkuar të dijë se “cilat janë 

projektet kapitale të Komunës së Prizrenit për 2012 dhe sa janë realizuar”, zyrtari për 

informim nga kjo komunë në vend të përgjigjes së kërkuar nga qytetari, e ka 

udhëzuar atë se ku mund ta gjej përgjigjen: “Referojuni ueb faqes se komunës në 

linkun projeksionet buxhetore për vitin 2012 dhe gjeni të gjitha shpenzimet dhe 

planifikimet për projekte”. Pra ky zyrtar ka kërkuar nga qytetari që të gjej vet 

përgjigjet që i interesojnë në vend që ti përgjigjet saktë kërkesës së tij.  
 

Komuna e Gjakovës 
 

Problemet e Komunës së Gjakovës rreth zbatimit të Ligjit për Qasje në Dokumente 

Publike janë më të mëdha. Kërkesat e parashtruara nga qytetarët mund të thuhet se 

edhe injorohen nga zyrtarët përgjegjës për informim.  
 

Problemet më të theksuara në këtë aspekt janë: 
 

 Mosrespektimi i afatit ligjor për kthimin  e përgjigjeve 

 Procedurat burokratike për të kërkuar një dokumente nga komuna  
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 Pagesa nga 1 euro për të bërë një kërkesë për Qasje në dokumente publike 

 Në vend të përgjigjes së kërkuar, qytetarët udhëzohen që përgjigjen ta 

kërkojnë në ueb faqe të komunës. 
 

Qytetarët gjakovar janë në dijeni të ligjit por nuk kanë interesim të bëjnë kërkesa për 

qasje në dokumente publike  
 

Respodentët gjakovar sipas të 

dhënave e sondazhit të realizuar 

nga Lëvizja FOL, tregojnë janë të 

informuar për ekzistimin e Ligjit 

për Qasje në Dokumente Publike. 

Sipas këtij sondazhi mbi 63 % e 

respondentëve kanë pohuar se kanë 

dëgjuar për ekzistimin e këtij ligji, 

ndërkaq mbi 36 % janë deklaruar e 

se nuk kanë dëgjuar ndonjëherë për këtë ligj.  
 

Shqetësuese është mos interesimi i qytetarëve për të bërë kërkesa për qasje në 

dokumentet publike qoftë në nivel komunal apo atë qendrorë. 89.80 % e 

respondentëve janë përgjigjur se asnjëherë nuk kanë kërkuar ndonjë dokument në 

autoritetet publike, kundrejt 10.20 % që e kanë bërë një gjë të tillë.  Sipas sondazhit 

të Lëvizjes FOL komuna e Gjakovës prin me 100 % për mos kthimin e përgjigjeve në 

kërkesat edhe ashtu të pakta të qytetarëve gjakovar.  

Komuna nuk publikon logon për qasje 

në dokumente publike në ueb faqen 

zyrtare të saj 
 

Se komuna e Gjakovës ka bërë shumë 

pak për t’i informuar qytetarët e saj 

për të drejtën që u garanton LQDP, 

kjo e dëshmon edhe ueb faqja 

zyrtare e kësaj komune.  
 

Në këtë ueb faqe nuk figuron askund 

logo që i informon qytetarët për drejtën e tyre, ndonëse përveç se me Ligj, këtë gjë e 

obligon edhe udhëzimin administrativ nr. 03/2011. Ndërkaq gjendja më e mirë është 

tek publikimi i biografive, obligim tjetër i dal nga ky udhëzim rreth biografive të 

drejtorëve në drejtoritë komunale.  

63% 

29% 

8% 

A keni dëgjuar për ekzistimin e Ligjit për 
Qasje në Dokumentet Publike? 

Po Jo Nuk e di 

10% 

90% 

A keni bërë ndonjëherë kërkesë për 
Qasje në Dokumentet Publike? 

Po Jo 
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Qytetarët udhëzohen ku të merren përgjigjet në vend se të ofrohen përgjigjet e 

kërkuara 
 

Komuna e Gjakovës në përgjigjet e dhëna në kërkesat e parashtruara nga qytetarët 

gjatë fushatës “Testi i përgjegjshmërisë” ka ofruar përgjigje të mangëta në shumë 

prej kërkesave të bëra. Mirëpo pjesa më e madhe e përgjigjeve është udhëzuese, ku  

qytetarët udhëzohen t’i gjejnë përgjigjet e tyre ueb faqen zyrtare të  komunës. 

Zyrtarëve përgjegjës të komunës së Gjakovës iu janë dashur 13 ditë që të kthej 

përgjigje në kërkesat e qytetarëve.  
 

P.sh. Në kërkesën e qytetarit ‘për të ditur pasurinë e kryetarit të komunës Pal Lekaj’, 

zyrtari përgjegjës për informim ka dhënë këtë lloj përgjigje: “Çështja e pasurisë së 

kryetarit të komunës është çështje personale e tij ndonëse kohë pas kohe e ka 

deklaruar”. Ky zyrtar ka mund të verifikoj deklarimin e pasurisë së kryetarit Pal Lekaj 

në Agjencia Kundër Korrupsion,(ku edhe e ka deklaruar pasurinë për tri vitet e 

fundit), dhe qytetarit ti kthej përgjigje konkrete,përderisa kërkesën e qytetarit e  ka 

cilësuar si çështje personale të kryetarit”.  
 

Nuk është vetëm kjo kërkesë edhe cila merr përgjigje jo të qartë. Edhe pyetja se“në 

çfarë mënyrë i informon komuna qytetarët e Gjakovës kur organizohen dëgjime 

publike”. Zyrtari për informim është përgjigjur se “për dëgjimet publike komuna i 

informon me kohë qytetarët përmes potencialeve informative që disponon. Në këtë 

rast informohen edhe përfaqësuesit e mediave që dëgjimet publike të jenë sa më 

transparente”. Kjo mund të jetë një përgjigje por jo edhe përgjigja e kërkuar. Zyrtari 

nuk ka dhënë sqarim se cilat janë ato potenciale informative që i shfrytëzojnë, 

televizionet lokale/radiot lokale apo përmes posterave të ndryshëm.  
 

Interesimit të qytetarëve që të dinë më shumë rreth shpenzimeve të komunës për 

dreka, darka, blerjen e veturave zyrtare si dhe shpenzimet për karburante, zyrtari për 

informim iu  ka përgjigjur në këtë mënyrë‘”të gjitha shpenzimet e bëra përgjatë vitit 

2011 për të cilat ju shprehni interesim janë të publikuara në faqen zyrtare të 

komunës ku qasja juaj do tu lehtësonte të keni sqarimet konkrete”. Kërkesa e bërë 

nuk ishte për të gjitha shpenzimet e komunës por ishte specifikuar shumë qartë se 

cilët shpenzime i kërkonte qytetari.  
 

Komuna e Kamenicës 
 

Ndonëse shihen përparime sa i përket Qasjes në Dokumente Publike në komunën e 

Kamenicës, edhe këtu, ende vërehen ende disa dobësi. 
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Ndër problemet që mund të veçohen në këtë komunë janë:  
 

 Mos respektimi i afatit ligjor për kthimin e përgjigjeve 

 Mos informimi i qytetarëve për të drejtën e tyre për qasje në dokumentet 

publike të komunës.  
 

Mos-informimi i qytetarëve për 

ekzistimin e Ligjit për Qasje në 

dokumente Publike  
 

Vetëm 33.33 % e respodentëve 

nga Kamenica janë përgjigjur se 

dinë për ekzistimin e Ligjit për 

Qasje në Dokumente publike, në 

sondazhin e realizuar nga Lëvizja 

FOL. Ndërkaq më shumë se 

gjysma e tjetër është deklaruar e 

painformuar. Problemi më i madh është paraqitur në mungesën e gatishmërisë dhe 

vullnetit të qytetarëve për të parashtruar kërkesa për qasje në dokumente publike. 

Sipas sondazhit të FOL, 82.05 % e respondentëve janë përgjigjur se asnjëherë s’kanë 

parashtruar ndonjë kërkesë në autoritetet publike, qofshin ato lokale apo qendrore, 

ndërkaq 17.95 % prej tyre kanë pohuar se e kanë bërë një gjë të tillë. Ndërkohë që 

zyrtarët përgjegjës komunalë kanë kthyer përgjigje pozitive në 100.00 % prej tyre, 

mirëpo përgjigjet nuk kanë qenë të kënaqshme për qytetarët edhe pse në të gjitha 

kërkesat e bëra janë kthyer përgjigjeje.   

Bazuar në udhëzimin 

administrativ nr. 03/2011, të 

gjitha institucionet publike janë 

të obliguara t’i bëjnë publike 

biografitë e udhëheqësve të 

lartë të institucionit publik, 

emrin, numrin e telefonit zyrtar 

dhe adresën e e-mail-it të 

drejtueseve të njësive brenda 

institucioneve, si dhe linkun për 

kërkesa për qasje në dokumente publike. Megjithëse Komuna e Kamenicës i ka bërë 

publike email-at  e zyrtarëve të lartë të kësaj komune, nuk ka të vendosur në ballinë 

logon që informon qytetarët për qasje në dokumente publike. Kjo komunë në listën e 

33% 

46% 

21% 

A keni dëgjuar për ekzistimin e Ligjit për 
Qasje në Dokumentet Publike? 

Po Jo Nuk e di 

18% 

82% 

A keni bërë ndonjëherë kërkesë për Qasje 
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materialeve të tjera komunale ka vendosur edhe linkun transparenca komunale, ku 

informohen qytetarët se qka kanë të drejtë të kërkojnë, mirëpo nuk ka një kontakt 

person se cilit t’i drejtohen apo qoftë edhe një email adresë, ashtu sic e parasheh 

ligji.  
 

Përkundër mos respektimit të afatit ligjor për kthimin e përgjigjeve, ato ishin më të plota dhe 

më të strukturuara  
 

Komuna e Kamenicës përkundër vonesës në kthimin e përgjigjeve në kërkesat e bëra 

nga qytetarët e kësaj komune gjatë fushatës “Testi i përgjegjshmërisë”, përgjigjet që 

ka ofruar kanë qenë më të plota dhe të strukturuara mirë në një formular që përdor 

kjo komunë për kthimin e përgjigjeve për qasje në dokumente publike. Mosrespektimi 

i afatit ligjor për kthimin e përgjigjeve nga ana e zyrtarëve përgjegjës ka bërë kjo 

komunë të kthej përgjigje pas 12 ditësh. Ndonëse edhe tek kjo komunë kemi hasur në 

përgjigje të tilla si “Këtë informatë e gjeni në ueb sajt të komunës” 
 

P.sh. Në pyetjen e bërë nga një qytetar se “si shpenzohen të hollat e qytetarëve”, 

zyrtari përgjegjës për informim ka ofruar përgjigje të detajuar ku përveç linjës në të 

cilën hyjnë këto mjete ai ka cekur edhe shumën e tyre: “Të hollat e qytetarëve nga 

taksat dhe ngarkesat e ndryshme shfrytëzohen sipas kësaj renditje: për paga dhe 

meditje në Shëndetësi dhe Arsim(57.800 Euro), Mallra dhe Shërbime(14.200 euro), 

Investime Kapitale(678.000 euro).  
 

Në kërkesën tjetër ku kërkohen shpenzimet e telefonit të kryetarit të komunës(edhe 

pse nuk ishin specifikuar shpenzimet të telefonit mobil apo fiks), zyrtari për informim 

jep këtë përgjigje; “Sipas raporti të SIMFK(Sistemi informativ i menaxhimit të 

financave të Kosovës) të nxjerr me datë, 01.10.2012, shpenzimet e telefonisë mobile 

janë: 2308.51 euro ndërkaq të telefonisë fikse janë 410 euro”.   
 

Ndërkaq tek pyetja tjetër lidhur me investimet e komunës në të ardhmen, zyrtarët 

përgjegjës kanë jap përgjigje udhëzuese në vend që t’ia japin përgjigje konkrete. 

“Investimet për vitin 2013, janë në ballinën e ueb faqes së komunës së Kamenicës”. 

Duke pas parasysh se përgjigjet janë dhënë të gjitha përmes email-it nuk do të kishte 

qenë punë e vështirë që projektet e vitit 2013 ti bashkëngjitën kësaj përgjigje.  
 

Komuna e Podujevës  
 

Komuna e Podujevës mund të thuhet se është në nivel më të mirë sa i përket zbatimit të ligjit 

për Qasje në Dokumente Publike. Kërkesat e dorëzuara në këtë komunë, kanë marrë përgjigje 

brenda kohës së caktuar, e te ato kërkesa tek të cilat ka pasur paqartësi, zyrtari përgjegjës 

për informim ka kontaktuar qytetarët dhe i ka kërkuar sqarime, gjë e cila nuk ka ndodh me 
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komunat tjera. Po ashtu edhe kërkesat të cilat nuk kanë pas të bëjnë me këtë komunë, 

qytetarët janë informuar se ku mund ta kërkojnë informatën e tyre. Kjo komunë është e 

vetmja nga komunat e përfshira në këtë raport ku kërkesat për qasje në dokumente publike 

janë dorëzuar tek zyrtarja për informim e cila pastaj ka bërë protokollin e tyre dhe i ka 

dërguar nëpër drejtoritë përkatëse,nga të cilat i ka marrë përgjigjet.  
 

Mos interesimi i qytetarëve për të 

bërë kërkesa për qasje në 

dokumente zyrtare 
 

Në sondazhin e realizuar nga Lëvizja 

FOL, rezulton se qytetarët e 

komunës së Podujevës ndonëse jo 

në nivel të kënaqshëm mbi gjysma 

janë të informuar për ekzistimin e 

Ligjit për Qasje në Dokumente 

Publike, përkatësisht 56.10 % prej 

tyre, ndërkaq rreth 42% janë 

deklaruar të painformuar. Mungesa e gatishmërisë dhe vullneti i qytetarëve për të parashtruar 

kërkesa për qasje në dokumente publike është mjaftë e theksuar në këtë komunë. Sipas të 

dhënave nga anketa 80.49 % e respodentëve janë përgjigjur se asnjëherë nuk kanë 

parashtruar ndonjë kërkesë, kundrejt një përqindje të vogël prej 19.51 % e kanë bërë një gjë 

të tillë. Ndërkohë që zyrtarët përgjegjës komunalë kanë kthyer përgjigje pozitive në 66.67 % 

prej tyre, mirëpo përgjigjet nuk kanë qenë të kënaqshme për qytetarët ngase pjesa tjetër që 

do të thotë 33.33 %  prej tyre nuk kanë marr asnjëherë përgjigjeje.   
 

Komuna e Podujevës ka linkun për Qasje 

në Dokumente Publike ashtu siq e kërkon 

udhëzimi administrativ nr. 03/2011. Në 

këtë link gjenden informata bazë sa i 

përket qasjes në dokumente publike. Po 

ashtu edhe personi zyrtar që i pranon 

kërkesat për qasje në dokumente publike. 

Po ashtu në ueb sajtin zyrtarë të komunës 

së Podujevës gjenden edhe biografitë e 

drejtorëve të drejtorive komunale. 
 

Përgjigje të përgjithshme 
 

Zyrtarja për informim e kësaj komunë, përveç se ka dhënë përgjigje tek të gjitha kërkesat e 

dërguara, ajo këtyre kërkesave iu ka bashkangjitur edhe projektet apo konkurset varësisht 

nga kërkesat. P.sh. Në kërkesën e qytetarit ku është kërkuar “asfaltimi i rrugëve dhe kostot e 

42% 

42% 

16% 

A keni dëgjuar për ekzistimin e Ligjit për 
Qasje në Dokumentet Publike? 

Po Jo Nuk e di 
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Qasje në Dokumentet Publike? 
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tyre në dy vitet e fundit në Podujevë”, përgjigja nga zyra për informim ka qenë kjo: 

“Projektet  e realizuar në asfaltimin e rrugëve në qytetin  e Podujevës, si dhe fshatrave për 

rreth 2010-2011-2012 janë këto:  Rrugë të asfaltuara në vitin 2010, gjithsej 38.6005 km, rrugë 

të punuara vetëm Faza e parë, gjithsej  20,530 km. Vlera e këtyre investimeve kap shumën 

prej  2.481.9951 euro. Ndërkaq për vitin 2011-2012 rrugë të asfaltuara janë gjithsej 62,787.50 

km. Rrugë të punuara vetëm në fazën e parë , gjithsej 11,999.74 km. Vlera   e këtyre 

investimeve kap shumën prej  4.655.960,68”. Pra, zyrtarja ka ofruar një përgjigje për 

investimet në rrugë për tri vitet e fundit në këtë komunë.  
 

Në kërkesën tjetër kjo komunë udhëzon qytetarin që t’i drejtohet Ministrisë së Arsimit 

Shkencës dhe Teknologjisë për përgjigje. Kërkesa ishte për kontratën për librari, që siç duket 

është kërkuar kontrata për furnizim me libra shkollor, gjë të cilën kjo komunë nuk e posedon. 

Në kërkesën tjetër ishte kërkuar projekti dhe vlera e investimeve në ndërtimin e Sheshit të 

qytetit. Zyrtarja përgjegjëse për informim përveç se ka ofruar vlerën e investimit ‘Kostoja e 

ndërtimit të Sheshit të Qytetit është 134937.83 euro’ ajo ka ofruar edhe projektin ideor.   
 

Komuna e Gjilanit  
 

Komuna e Gjilanit duhet të bëj më shumë për të respektuar Ligjin për Qasje në dokumente 

publike. Kjo komunë aplikon procedura shtesë për të bërë një kërkesë për qasje në 

dokumente publike, përkundër asaj që LQDP e kërkon që kjo gjë të jetë sa më e lehtë për 

qytetarin.  
 

Ndër problemet më të theksuara janë në këtë komunë janë: 
 

 Mosrespektimi i afatit ligjor për kthimin e përgjigjeve 

 Protokollimi i kërkesave për qasje në dokumente publike tek zyrat pritëse 

 Kërkimi i kopjes së letërnjoftimit për të dorëzuar një kërkesë  

 Dyshime nëse kërkesat marrin ndonjëherë përgjigje ngase komuna e Gjilanit i ka 

kthyer përgjigje vetëm Lëvizjes FOL dhe jo qytetarëve që i kanë bërë kërkesat. 
 

Qytetarët nuk informohen përmes ueb sajtit 

se ku të drejtohen për kërkesa për qasje në 

dokumente publike 
 

Komuna e Gjilanit nuk e respekton në 

përpikëri udhëzimin administrativ nr. 

03/2011. Ndonëse ka linkun për qasje në 

dokumente publike, në të është i postuar 

vetëm ligji, pra asnjë informatë se ku duhet 

të drejtohen qytetarët për të bërë kërkesë. 

Ndërkaq në ueb sajtin zyrtarë janë të 

postuara biografitë e udhëheqësve komunal.  

53% 
47% 
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Në sondazhin e bërë nga Lëvizja FOL del se 52.78 % e të anketuarave Gjilanas kanë njohuri 

për ekzistimin e LQDP, kundrejt 47.22 % të cilët nuk kanë dëgjuar asnjëherë për këtë Ligj. 

Edhe në këtë komunë numri i qytetarëve që kanë bërë kërkesa për qasje në dokumente 

publike është shumë i vogël. Vetëm 25 % e respodentëve kanë deklaruar se kanë bërë 

ndonjëherë kërkesa, ndërkaq 75 % e tyre nuk kanë bërë asnjëherë.   
 

Shqetësues është edhe fakti se shumica e atyre që kanë bërë kërkesa kanë marrë përgjigje 

negative, pra 66.67 % , por edhe ata që kanë marrë përgjigje rreth 66 % e tyre kanë qenë të 

pjesshme.  

 

“Kërkesat të jenë vetëm për 

komunën, jo edhe për rrethin e 

Gjilanit...” – Shmangie nga 

përgjigjet  
 

Në komunën e Gjilanit ekziston 

dyshimi nëse kjo komunë iu kthen 

përgjigje qytetarëve në kërkesat për 

qasje në dokumente publike. Kjo për 

faktin se Lëvizja FOL i ka dorëzuar 

kërkesat e qytetarët dhe ka kërkuar 

nga komuna që përgjigjet t’iu 

kthehen edhe qytetarëve që kanë lënë e-mail adresë, por edhe Lëvizjes FOL për shkak të 

evidencës. Mirëpo, një gjë e tillë nuk ka ndodh. Ndërkaq, përgjigjet e zyrtarëve përgjegjës 

për informim nga komuna e Gjilanit, në disa pyetje kanë dhënë përgjigje të plota, ndërkaq 

tek disa të tjera qytetarët janë udhëzuar që përgjigjet e tyre ti gjejnë në ueb sajtin zyrtar të 

komunës.  
 

P.sh. Komuna e Gjilanit në përgjigjet e dhëna në kërkesat e qytetarëve që janë bërë gjatë 

fushatës “Testi i përgjegjshmërisë” përveç se ka dhënë përgjigje tek disa kërkesa ka pas të 

përgjigje të tillë që janë këshilluar qytetarët që të mos bëjnë kërkesa jashtë komunës së 

Gjilanit.  
 

Zyrtarët përgjegjës për informim të komunës së Gjilanit nuk kanë qenë të gatshëm të ofrojnë 

përgjigje edhe në kërkesën rreth shpenzimeve për telefon të kryetarit të komunës. Ata kanë 

dhënë këtë përgjigje: “Ju informojmë së këtë përgjigje mund ta merrni në raportin vjetor të 

paraqitur për çdo vit para Kuvendit të Komunës i cili edhe merr miratimin e këtij organi. Atë 

mund ta gjeni në ueb faqen zyrtare e të komunës, te linku raportet”. Pra, në vend se ky 

zyrtar të shikoj këtë raport edhe t’i ofroj përgjigje qytetarit ai e udhëzon atë se ku mund ta 

gjej përgjigjen.  
 

28% 
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Po ashtu në pyetjen tjetër pse për vlerën e investimeve në arsim nga komuna e Gjilanit gjatë 

vitit 2012, zyrtari për informim i komunës së Gjilanit iu është shmangur përgjigjes konkrete 

në këtë pyetje, duke dhënë këtë përgjigje: “Investimet kapitale bëhen nga Ministria e 

Arsimit, ne bëjmë vetëm mirëmbajtjen e objekteve shkollore”. Pra kjo përgjigje nuk është 

ajo që kishte kërkuar qytetari, ngase  kërkesa nuk ishte precizuar tek investimet kapitale në 

arsim. Përderisa dy kërkesa që kishin të bënin me planet urbanistike te dy lagjeve të këtij 

qyteti përveç se kanë marrë përgjigje atyre po ashtu iu janë bashkëngjit edhe projektet 

ideore.  
 

Komuna e Pejës   
 

Komunës së Pejës i mbetet shumë punë për të bërë që të ketë një zbatim më të mirë të ligjit 

për Qasje në Dokumente Publike. Kjo për faktin, se kjo komunë nuk ka kthye përgjigje në 14 

kërkesat e dorëzuara me 26 shtator. Edhe nga kjo komunë ishte kërkuar që kur të kthente 

përgjigjet qytetarëve ta mbante të njoftuar Lëvizjen FOL, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur.  

Ndër problemet tjera që evidentohen tek kjo komunë janë:  

 Protokollimi i kërkesave për qasje në dokumente publike tek zyra pritëse e jo tek 

zyrtari për informim siç e parasheh ligji 

 Pagesa prej 50 cent për të bërë një kërkesë për qasje në dokumente publike 

 Mos kthimi i përgjigjeve  
 

Në sondazhin e bërë nga Lëvizja FOL 

gjatë fushatës ‘Testi i Përgjegjshmërisë’, 

rezulton se 58.33 % e qytetarëve të Pejës 

janë në dijeni për Ligjin për Qasje në 

Dokumente Publike, kundrejt rreth 40% 

të cilët kanë deklaruar se nuk kanë 

dëgjuar për këtë ligj. Edhe tek kjo 

komunë është shqetësues mos interesimi 

i qytetarëve për të kërkuar dokumente 

publike qoftë nga komuna apo edhe 

institucionet qendrore, ku 62.50 % e 

respodentëve kanë deklaruar se nuk kanë bërë asnjëherë kërkesa të tilla, kundrejt 37.50 që 

kanë bërë një gjë të tillë.  
 

Mbi 77 % e të anketuarve kanë 

deklaruar se asnjëherë nuk kanë marrë 

përgjigje nga komuna e Pejës në 

kërkesat që i kanë dërguar, kundrejt 

22.22 % të cilët kanë përgjigje në 

kërkesat që i kanë bërë në këtë 
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komunë. Niveli i ultë i zbatimit të ligjit për qasje në dokumente publike në Komunën e Pejës 

vërehet edhe tek zbatimi i udhëzimin administrativ nr. 03/2011. Kjo komunë, përveç se ka 

vendos në ueb sajtin e saj, logon për qasje në dokumente publike, ‘Të gjithë qytetarët e 

komunës së Pejës gëzojnë të drejtën për qasje në dokumente publike, shfrytëzojeni, mirëpo 

kjo logo është si foto se nuk ka informata shtesë se ku të duhet të drejtohen qytetarët për të 

bërë një kërkesë.  Po ashtu në ueb sajtin zyrtarë të komunës së Pejës nuk janë postuara 

biografitë e të gjithë drejtorëve të drejtorive komunale.  

Rekomandimet: 

Bazuar në të gjeturat në terren në këto tetë(8) komuna, që njëherësh janë edhe komunat më 

të mëdha në Kosovë, Lëvizja FOL nxjerr disa rekomandime të cilat do të përmirësonin 

zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike.  

 Modifikimi i rregulloreve komunale për transparencë në bazë të ligjit të ri për Qasje

në Dokumente Publike;

 Kërkesat për Qasje në Dokumente Publike të dorëzohen tek zyrtarët përgjegjës për

informim siç edhe e kërkon ligji dhe jo të protokollohen tek zyrat pritëse;

 Heqja e pagesës gjatë dorëzimit të kërkesës për qasje në dokumente publike;

 Mos kërkimin e dokumenteve identifikuese gjatë dorëzimit të kërkesave; si dhe

 Përdorimin e e-mail-ave zyrtar dhe ajo atyre privat nga zyrtarët përgjegjës për

informim.
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FALËNDERIME 

Publikimi i këtij Raporti u mundësua nga “BTD – The Balkan Trust for Democracy” në kuadër 

të projektit “Promovimi i Transparencës së Institucioneve Publike në nivel qendror dhe lokal 

dhe Ndërmarrjeve Publike në Kosovë” dhe "Charles Stewart Mott Foundation". Ky Raport, po 

ashtu, është produkt dhe rezultat i kontributit të një ekipi të përkushtuar, si nga stafi i 

Lëvizjes FOL, por edhe nga bashkëpunëtorët e jashtëm. Në këtë kontekst, Lëvizja FOL 

falënderon publikisht të gjithë personat që punuan në sigurimin e informacioneve dhe 

përpilimin e këtij raporti.  
RRETH FOL 

Lëvizja FOL angazhohet për të fuqizuar ndikimin qytetar në vendimmarrje, për qeverisje të 

përgjegjshme dhe efikase. FOL është thellësisht e përkushtuar që të punojë në përmirësimin 

dhe arritjen e niveleve më të mira të përfaqësimit qytetar në jetën publike. FOL punon për 

qeverisje të mirë dhe të bazuar në parimet demokratike, për institucione të përgjegjshme, 

transparente dhe llogaridhënëse, si dhe për zbatim dhe hartim të ligjit me pjesëmarrje. 

Prandaj, shpenzimi i fondeve publike, konfliktit të interesit, neglizhenca dhe përgjegjësia 

institucionale, si dhe qasja në informacione zyrtare, përbëjnë çështjet kryesore të punës së 

FOL. Në përmbushje të këtyre qëllimeve, FOL mëton të luftojë apatinë dhe indiferencën 

qytetare si dhe ta bëjë më aktiv dhe më të dëgjueshëm zërin e qytetarit; ta bëjë atë pjesë 

aktive të interesit të komunitetit dhe përherë të gatshëm që t’i kundërvihet abuzimit, 

keqpërdorimit, korrupsionit dhe formave tjera deformuese të qeverisjes. 


