TE DREJTAT DHE DETYRIMET E AUTORITETIT
KONTRAKTOR DHE KORDINATORIT PER TE DREJTEN E
INFORMIMIT NE ZBATIM TE PROGRAMIT TE
TRANSPARENCES
Bazuar ne nenin 4 te ligjit nr.119/2014 hartohet programi i
trannsparences.
Programi i transparencës, mban parasysh interesin më të mirë të publikut
dhe sidomos:
- garantimin e njohjes maksimale me informacionin publik;
- vënien në dispozicion pa kërkesë të sa më shumë informacioneve, në
mënyrë që të pakësohet nevoja për kërkesa individuale për informacion;
Detyrimet për Institutin e Shendetit Publik jane:









ISHP është i detyruar të informojë kërkuesin nëse ka ose jo në
zotërim informacionin e kërkuar.
Informacioni publik që i është dhënë një personi, nuk mund t’i
refuzohet asnjë personi tjetër që e kërkon atë, me përjashtim të
rastit kur informacioni përmban të dhëna personale të subjektit,
në përputhje me nenin 17 të ligji nr. 119/2014 “Për të Drejtën e
Informimit”.
Në çdo rast, kërkesa regjistrohet në Regjistrin e Kërkesave dhe
Përgjigjeve, të parashikuar në nenin 8 të këtij ligji.
Në çdo rast, kërkesa për informim regjistrohet dhe për të caktohet
një numër rendor. Numri rendor, së bashku me të dhënat e
kontaktit të koordinatorit për të drejtën e informimit, i jepen
kërkuesit që ka bërë kërkesën për informim.
Kërkesat për informim regjistrohen sipas radhës së paraqitjes dhe
trajtohen pa dallime mes tyre.
Në qoftë se kërkesa për informim nuk e përcakton formatin në të
cilin kërkohet informacioni, ai jepet në mënyrën më të efektshme
dhe me koston më të ulët për autoritetin publik.
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ISHP bën të mundur që informacioni, i cili i është dhënë të paktën
një herë një kërkuesi, të bëhet i disponueshëm në mënyrën më
praktike të mundshme për të gjithë personat e tjerë që mund ta
kërkojnë në të ardhmen.
Kërkesat për informim për informacione të regjistruara në
Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve plotësohen jo më vonë se 3
ditë pune nga momenti i paraqitjes së kërkesës.
ISHP, jo më vonë se 6 muaj nga hyrja në fuqi e këtij ligji ose nga
krijimi i tij, vë në zbatim një program institucional të
transparencës, ku përcaktohen kategoritë e informacionit që bëhet
publik pa kërkesë dhe mënyra e bërjes publike të këtij
informacioni.
Autoriteti publik trajton kërkesën për informim, duke parashtruar
informacionin e kërkuar sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo
më vonë se 10 ditë pune nga dita e dorëzimit të saj, përveç rasteve
kur ligji i posaçëm parashikon ndryshe.
Për zbatimin e këtij ligji, me qëllim bashkërendimin e punës për
garantimin e së drejtës së informimit, autoriteti publik cakton një
prej nëpunësve si koordinator për të drejtën e informimit.
Mosrespektimi i dispozitave të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e
informimit” passjell përgjegjësi administrative, sipas rasteve të
parashikuara në pikën 2 të nenit nr. 18.
ISHP ka të drejtë të njihet me modelet e programeve të
transparencës të miratuara dhe shpërndara nga Komisioneri për të
Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
Te Drejtat për Institutin e Shendetit Publik


ISHP ka të drejtë të shtyjë me 5 ditë pune afatin e kthimit të
përgjigjes për një nga shkaqet e mëposhtme:

-nevoja për të kërkuar dhe shqyrtuar dokumente të shumta e
voluminoze;
-nevoja për t’i shtrirë kërkimet në zyra dhe mjedise që janë fizikisht të
ndara
nga
zyra
qendrore
e
autoritetit;
-nevoja për t’u konsultuar me autoritete të tjera publike përpara
marrjes së një vendimi për plotësimin ose jo të kërkesës.
Vendimi për zgjatjen e afatit i njoftohet menjëherë kërkuesit.


Dhënia e informacionit mund të bëhet kundrejt një tarife, të
përcaktuar më parë dhe të bërë publike nga autoriteti publik
në faqen e tij të internetit dhe në mjediset e pritjes së publikut.
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Tarifa është kostoja e riprodhimit të informacionit të kërkuar
dhe, kur është rasti, e dërgimit të tij. Informacioni i kërkuar në
rrugë elektronike jepet falas. Kostoja e riprodhimit nuk mund të
jetë më e lartë se kostoja reale e materialit, mbi të cilin
riprodhohet informacioni. Kostoja e dërgimit nuk mund të jetë
më e lartë se kostoja mesatare e të njëjtit shërbim në treg.
ISHP ka të drejtë të kufizojë të drejtën për informim vetëm në
rastet e parashikuara në nenit 17 të Ligjit nr. 119/2014 “Për të
Drejtën e Informimit”.
ISHP ka të drejtë ta ankimojë vendimin e Komisionerit për të
Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në
gjykatën administrative kompetente.

Koordinator për të drejtën e informimit


Në zbatim të nenit 10 të Ligjit nr. 119/2014 për të Drejtën e
Informimit, caktohet Arjola Kaza si koordinator për të drejtën e
informimit, me qëllim bashkërendimin e punës për garantimin e
së
drejtës
së
informimit.
Koordinatori për të drejtën e informimit ushtron kompetencat e
mëposhtme:



i mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me
informacionin publik, sipas këtij ligji, duke u konsultuar me
dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij;



krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave
dhe përgjigjeve brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit
8, të këtij ligji;



bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për
informacione brenda afateve dhe sipas mënyrës së parashikuar
në këtë ligj;



regjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër
rendor për secilën prej tyre;



dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik,
brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se
autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron
informacionin e kërkuar;



verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve,
sipas parashikimit të pikës 5, të nenit 13, të këtij ligji;
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kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të këtij ligji,
si dhe komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e
kërkesës për informacion publik.

Koordinatori për të drejtën e informimit ka përgjegjësi administrative,
sipas parashikimeve të këtij ligji, për kundërvajtjet administrative të
parashikuara në shkronjat “a”, “d”, “dh”, “e”, “ë”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” dhe
“k”, të pikës 2, të nenit 18, të këtij ligji.
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