
L I GJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR AVOKATIN E POPULLIT  

 

Neni 1 

Në Ligjin për Avokatin e Popullit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 60/2003, 114/2009 dhe 181/16) në nenin 20 paragrafi (1) alineja 7 ndryshohet si 
vijon:  

"-nga veprimi ose vendimi i fundit i organit, organizatës ose institucionit ka kaluar më 
shumë se një vit, përveç nëse vlerëson se parashtruesi e ka lëshuar afatin për shkaqe të 
arsyeshme dhe". 

 Në alinenë 8 fjalët: "paragrafi 1" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët 1 dhe 2". 

 

Neni 2 

Në nenin 21 paragrafi 3 fjalët: “nga dita e parashtrimit të parashtresës” 
zëvendësohen me fjalët: ”nga dita e pranimit të parashtresës.”  

 

Neni 3 

Në nenin 25 ndryshohet si vijon:  

"Avokati i Popullit mundet për pengimin e punës nga neni 24 paragrafi 4 të këtij ligji, 
me raport të veçantë ta njoftojë organin më të lartë të drejtpërdrejtë, funksionarin që 
udhëheq me organin nga neni 2 i këtij ligji ose Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, e 
nëse ato nuk i marrin masat e nevojshme, Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.  

Qeveria e Republikës së Maqedonisë pas pranimit të raportit të veçantë për 
pengimin e punës së Avokatit të Popullit në seancë në të cilën detyrimisht merr pjesë 
funksionari ose personi zyrtar që udhëheq me organin nga neni 2 i këtij ligji për të cilin ka të 
bëjë raporti i veçantë si dhe Avokati i Popullit, debaton dhe merr qëndrim me propozim-
masa, e për masat e ndërmarra e njofton Avokatin e Popullit në afatin e caktuar në raportin 
e veçantë.  

Avokati i Popullit mundet, kur është konstatuar cenimi i të drejtave ligjore dhe 
kushtetuese, me shpenzime të organit nga neni 2 i këtij ligji për të cilin ka të bëjë lënda, 
rastin ta publikojë në mjetet e informimit publik." 

 

Neni 4 

Në nenin 30-a pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 3, si vijojnë:  

“Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni e shqyrton kërkesën dhe parashtron raport për 
të njëjtin. 



 Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në seancë e shqyrton raportin e parashtruar të 
Komisionit nga paragrafi 2 dhe përcakton masa.” 

 

Neni 5 

Neni 34 ndryshohet si vijon: 

 “Organet nga neni 2 dhe neni 12 paragrafi 1 të këtij ligji janë të detyruar ta njoftojnë 
Avokatin e Popullit për masat e marra për zbatimin e kërkesave, mendimeve, propozimeve, 
rekomandimeve ose sugjerimeve të tyre, në afatin që ai do ta caktojë, ndërsa më së voni 
në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës të dorëzuar nga Avokati i Popullit. 

 Nëse organi nuk e njofton Avokatin e Popullit në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, 
ose nëse konkluzionet, kërkesat, propozimet, mendimet, rekomandimet ose sugjerimet e tij, 
vetëm pjesërisht i pranon, Avokati i Popullit me raport të veçantë për këtë e informon 
drejtpërdrejtë organin më të lartë, funksionarin që udhëheq me organin nga neni 2 dhe neni 
12 paragrafi 1 të këtij ligji ose Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, ndërsa nëse ata nuk i 
ndërmarrin masat e duhura, Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. 

 Qeveria e Republikës së Maqedonisë pas pranimit të raportit të veçantë për 
mosrespektimin dhe moszbatimin të kërkesave, propozimeve, mendimeve, rekomandimeve 
ose sugjerimeve të tij, në seancën në të cilën detyrimisht merr pjesë funksionari ose 
personi zyrtar që udhëheq me organin nga neni 2 i këtij ligji me të cilin ka të bëjë raporti i 
veçantë si dhe Avokati i Popullit, debaton dhe merr qëndrim me propozim-masa, ndërsa për 
masat e marra e njofton Avokatin e Popullit në afat të përcaktuar në raportin e veçantë. 

 Avokati i Popullit mundet, kur është e përcaktuar shkelja e të drejtave kushtetuese 
dhe ligjore, në shpenzim të organit nga paragrafi 2 i këtij ligji me të cilin ka të bëjë lënda, 
rastin ta publikojë në mjetet për informim publik." 

 

Neni 6 

Neni 36 ndryshohet si vijon: 

 “Avokati i Popullit e informon Kuvendin e Republikës së Maqedonisë me raport 
vjetor. Raporti vjetor përmban analiza për punë të Avokatit të Popullit, shkallën e sigurimit, 
respektimit, përparimit dhe mbrojtjes së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve, 
respektimin e parimeve të mosdiskriminimit dhe përfshirjes përkatëse dhe të drejtën e 
pjesëtarëve të bashkësisë nga ana e organit nga neni 2 i këtij ligji si dhe rekomandimet për 
tejkalimin e gjendjeve të konstatuara.  

Raportin nga paragrafi 1 i këtij neni Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e shqyrton 
në seancën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në të cilën detyrimisht marrin pjesë 
anëtarët e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, përkatësisht përfaqësues të saj. 

 Kuvendi i Republikës së Maqedonisë pas shqyrtimit të raportit nga paragrafi 2 i këtij 
neni përcakton masa për zbatimin e rekomandimeve dhe e dorëzon atë te Qeveria për 
veprim kompetent.  



Qeveria e Republikës së Maqedonisë çdo gjashtë muaj e informon Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë për zbatimin e rekomandimeve nga paragrafi 3 i këtij neni.  

Njoftimet e Qeverisë nga paragrafi 4 i këtij neni shqyrtohen në seancën e trupit 
punues kompetent të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Në seancë thirret Avokati i 
Popullit ndërsa marrin pjesë dhe përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.  

Raporti i Avokatit të Popullit detyrimisht publikohet në mjetet e informimit publik.” 

 

Neni 7 

 Neni 43 ndryshon si vijon: 

 “Për kryerje të punëve profesionale, administrativeteknike dhe punë të tjera 
formohet Shërbim Profesional i Avokatit të Popullit.  

Avokati i Popullit miraton akte të përgjithshme për organizim të punës dhe 
sistematizim të vendeve të punës në Shërbimin Profesional, ekipin e Mekanizmit Preventiv 
Nacional në të cilin përcaktohet vendet e punës, përshkrimin e punëve dhe detyrave të 
punës, numrin e përgjithshëm të të punësuarve dhe kushtet për secilin vend pune, ndërsa 
për të cilat pëlqim jep Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.  

Planet vjetore për punësim në pëlqim me ligjin i miraton Avokati i Popullit pa pëlqim 
paraprak ose mendim të përcaktuar me ligj.” 

  

Neni 8 

Pas nenit 43 shtohet nen i ri 43-a, si vijon: 

  

“Neni 43-a 

Avokati i Popullit vendos për punësim, përparim dhe themelim të marrëdhënies së 
punës në Shërbimin Profesional, në suazat e sigurimit të mjeteve financiare në ndarjen e 
buxhetit të Republikës së Maqedonisë të dedikuar për Avokatin e Popullit pa pëlqim 
paraprak ose mendim të përcaktuar me ligj.  

Veprimet për punësim dhe ndërprerje të marrëdhënies së punës te Avokati i Popullit 
zbatohen me aplikimin e rregullave ligjore që e rregullojnë statusin e nëpunësve 
administrativë, Ligjin për Avokatin e Popullit dhe aktet e përgjithshme për organizim të 
punës dhe sistematizim të vendeve të punës në Shërbimin Profesional, seksionet e veçanta 
dhe zyrat e Avokatit të Popullit.  

Gjatë punësimit në Avokatin e Popullit zbatohet parimi i përfaqësimit përkatës dhe të 
drejtë të qytetarëve që u takojnë të gjitha bashkësive.” 

 

 



Neni 9 

Në Nenin 48 paragrafi 4 ndryshohet si vijon: “Në trupat punues të Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë kur shqyrtohet Propozim-Buxheti i Republikës së Maqedonisë 
në pjesën e mjeteve për Avokatin e Popullit nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, 
detyrimisht marrin pjesë Avokati i Popullit dhe mund të propozojë amendamente të 
propozuesit të autorizuar.” 

 

Neni 10 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të 
përcaktojë tekst të pastruar të Ligjit për Avokatin e Popullit.  

 

Neni 11 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do të fillojë të zbatohet pas gjashtë muajve nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 


