
 

1. Cilat janë institucionet që e kanë vënë në zbatim Programin e Transparencës dhe cilat nuk 

e kanë vënë?  

Në linkun e mëposhtëm gjeni raportin e monitorimit të programit të transparences 

për  Autoritetet publike. 

                http://www.idp.al/wp-content/uploads/2017/09/Mon_i_Progr_Transp.pdf  

2. A janë marrë masa administrative për përgjegjësit që nuk e kanë vënë në zbatim dhe në 

cilat institucione ka pasur penalizime? 

-Komisioneri për të drejtën e Informimit ka marrë 3 vendime me sanksion administrative, 

përkatësisht 2 Drejtoria e Përgjithshme Detare dhe 1 Bashkia Kurbin. 

3. Nëse janë marrë masa, a janë zbatuar ato? 

Të dy instucionet ndaj të cilave është vendosur sanksion administrativ kanë marrë masat 

e nevojshme dhe kanë hartuar programet e transparencës.  

4. A monitorohet zbatimi i Programit të Transparencës dhe cilat institucione nuk e kanë 

zbatuar me përpikmëri, pavarësisht se e kanë vënë në zbatim? 

Zyra e Komisionerit monitoron në mënyrë të vazhdueshme programet e transparencës së 

Autoriteteve Publike dhe dy herë në vit publikon një raport monitorimi, të cilin e gjeni në 

linkun e mëposhtëm. Gjithashtu në këtë raport gjeni informacion të detajuar mbi 

programin e transparencës per secilin institucion. http://www.idp.al/wp-

content/uploads/2017/09/Mon_i_Progr_Transp.pdf 

 

5. A janë aplikuar masa për moszbatim të plotë të këtij programi dhe cilat janë institucionet, 

ku janë marrë masa të tilla? 

Zyra e Komisionerit nuk ka marrë masa administrative ndaj institucioneve por në mënyre 

të vazhdueshme ka dërguar shkresa duke sjellë në vëmendje të institucioneve 

përmbushjen e detyrimeve që burojnë nga ligji.  

6. Sa ankesa kanë ardhur pranë komisionerit për vitin 2017 për moszbatim të ligjit për të 

Drejtën e Informimit dhe çfarë masash janë marrë? 

- 389 Ankesa, 46 Vendime Urdhërimi, 3 Vendime Rrëzimi dhe 6 Vendime Gjobe, pjesa 

tjetër e ankesave është zgjidhur pas nderhyrjes së Zyrës së Komisionerit. Ne 

linkun  http://pyetshtetin.al/wp-content/uploads/2016/03/Ankesa2017.pdf  gjeni 

informacion të detajuar për mënyrën se si ështe zgjidhur çdo ankesë.  

 

http://www.idp.al/wp-content/uploads/2017/09/Mon_i_Progr_Transp.pdf
http://www.idp.al/wp-content/uploads/2017/09/Mon_i_Progr_Transp.pdf
http://www.idp.al/wp-content/uploads/2017/09/Mon_i_Progr_Transp.pdf
http://pyetshtetin.al/wp-content/uploads/2016/03/Ankesa2017.pdf

