
*Vërejtje: Pozicionet e shënuara me ngjyrë të kuqe janë të plotësuara.  
Këshilltari shtetëror 
për politika parandaluese SEKRETARI I 
antikorrupsioni
 PËRGJITHS
HËM 

 
 
Këshilltari shtetëror për 
zbatimin e masave  
dhe aktiviteteve për 
parandalimin e 
korrupsionit dhe 
konfliktit të interesit 

 
 
Udhëheqësi i Udhëheqësi i 

Sektorit për Departamentit për Planifikim 
Strategjik dhe 
Integritet Menaxhimin e 
 Burimeve Njerëzore 

   

   

 

 
Udhëheqësi i 
Sektorit për 
Parandalimin e 
Korrupsionit 

 
 
Udhëheqësi i Sektorit 
për Parandalimin e Konflikteve 
të Interesit, Ndjekjen e Pasurisë, 
Interesave dhe Lobimit 

 
 
Udhëheqësi i 
Sektorit për Informatikë, 
Punë të Përgjithshme, 
Seanca dhe Marrëdhënie me 
Publikun 

 

 
Udhëheqësi i 
Departamentit të 
Financave 

 

Këshilltari për 
Ndihmësudhëheqësi 
i Sektorit për 
Planifikim Strategjik 

menaxhimin e 
dhe Integritet 

burimeve njerëzore            
 

  

 
Udhëheqësi i 
Departamentit 
për 
Parandalimin 
e Korrupsionit 

 
Udhëheqësi i Departamentit 
për Mbikëqyrje të Financimit 
të Partive Politike, Fushatave 
Zgjedhore dhe Korrupsionit 
në Prokurimet Publike 

 
Udhëheqësi i 
Departamentit për 
Parandalimin e 
Konfliktit të 
Interesit dhe 
Lobimit 

 
Udhëheqësi i 
Departamentit për 
Ndjekjen e Pasurisë 
dhe Interesave 

 
Udhëheqësi i 
Departamentit për 
Informatikë dhe 
Punë të 
Përgjithshme 

 
Udhëheqësi i 

Departamentit për 
Seanca dhe 

Marrëdhënie me 
Publikun 

 
 
Këshilltari për 
kontrollin buxhetor 

 
Udhëheqësi i 
Departamentit për 
Planifikim Strategjik, 
Bashkëpunim, Projekte, 
Analitikë dhe Edukim 

 
 
 

Këshilltari për 
statistikë dhe 
analitikë 

 
Udhëheqësi i  
Departamentit 
për kontrollin 
antikorrupsion të 
legjislacionit 
 
 
Këshilltari për 
kontrollin antikorrupsion të 
legjislacionit nga sfera 
e financave publike, 
sistemit financiar, 
përkrahjes dhe ndihmës 
financiare 

 
Këshilltari për parandalimin e 
korrupsionit në sferën e 
pushtetit legjislativ dhe 
ekzekutiv,, dhe punës së 
subjekteve juridike që kanë 
themeluar 

 
 
 
Këshilltari për parandalimin e 
korrupsionit në sferën e 
punës së organeve për 
zbatimin e ligjit, NJVL-ve dhe 
NP-ve që kanë themeluar 

 
Këshilltari për 
mbikëqyrjen e financimit 
të partive politike dhe 
fushatave zgjedhore 

 
 
 
Këshilltari për mbikëqyrje të 
përdorimit/ dhe menaxhimit 
të mjeteve buxhetore gjatë 
procesit zgjedhor 

 
Këshilltari për 
parandalimin e 
konflikteve të 
interesit 
 
 
 
Këshilltari për 
parandalimin e 
konfliktit të 
interesit dhe 
lobimit 

 
Këshilltari për 
ndjekjen dhe 
hetimin e pasurisë 
 
 
 
Këshilltari për 
mbikëqyrjen dhe 
hetimin e pasurisë 

 
Këshilltari për 
teknologji 
informatike 
 
 
 
Bashkëpunëto
ri i ri për 
teknologji 
informatike 

 
Këshilltari për 
komunikim dhe 
marrëdhënie me 
publikun 
 
 
 
Këshilltari për përkthim 
nga gjuha maqedonase 
në gjuhën shqipe dhe 
anasjelltas 

 
 
Këshilltari për 
prokurime publike 

 

 
Këshilltari për 
bashkëpunim dhe 
projekte 

 

 
Këshilltari për 
edukim, ngritjen e 
vetëdijes publike dhe 
zhvillimin e konceptit 
të integritetit 

 
 

Bashkëpunëtori  i lartë për 
planifikim strategjik dhe 
mbikëqyrje të realizimit të 
Strategjisë Nacionale për 
Parandalimin e Korrupsionit 
dhe Konflikteve të Interesit 

 

 
Këshilltari për 
kontrollin 
antikorrupsion të 
legjislacionit nga sfera 
ekonomike 

 

 
Këshilltari për kontroll 
antikorrupsion të 
legjislacionit lidhur me 
sistemin politik 

 

 
Këshilltar për kontrollin 
antikorrupsion të 
legjislacionit lidhur me  
veprimtari të interesit publik 
dhe zhvillim të 
qëndrueshëm 

 

 
Këshilltari për 
parandalimin e 
korrupsionit në 
sistemin gjyqësor 

 
 
 
Këshilltari për 
parandalimin e 
korrupsionit në sferën e 
edukimit, shkencës, 
kulturës dhe sportit 

 
 
Këshilltari për 
parandalimin e 
korrupsionit në 
shëndetësi, 
punë dhe politikë 
sociale 

 

 
Këshilltari për 
mbikëqyrjen e 
korrupsionit në 
prokurime 
publike 
 

 
Bashkëpunëtori i lartë 
për mbikëqyrjen e 
financimit të partive 
politike, fushatave 
zgjedhore dhe 
korrupsionit në 
prokurimet publike 

 
 
 
Bashkëpunëtori i 
lartë për 
parandalimin e 
konfliktit të 
interesit 
 
 
 
Bashkëpunëtori 
për mbikëqyrjen e 
lëndëve nga sfera 
e konfliktit të 
interesit 

 
 
Bashkëpunëtori i lartë 
për evidentimin dhe 
azhurnimin e bazës së 
të dhënave nga 
deklaratat e pasurisë 
dhe interesave 

 
 
Bashkëpunëtori për 
evidentim dhe 
azhurnim të bazës së 
të dhënave nga 
deklaratat e pasurisë 
dhe interesave 

 

 
Bashkëpunëtori për 
evidentimin dhe 
azhurnimin e regjistrit të 
personave të zgjedhur 
dhe të emëruar 

 

 
Referenti i pavarur 
– Arkivist 
 
 

 
Referenti i pavarur – 
Sekretari teknik 

 
 
 
 
Referenti i pavarur 
– Arkivist 

 
 
Këshilltari për përkthim nga 
gjuha maqedonase në gjuhën 
angleze dhe anasjelltas 

 
 

 
Bashkëpunëtori i lartë  
për seanca 
 
 
 
Bashkëpunëtori i lartë për 
mbështetjen profesionale-operative 
gjatë procedurës kundërvajtëse 
dhe mbikëqyrjen e 
zbatimit të saj 

 

 
Bashkëpunëtori i ri për 
analitikë 

 
 
Këshilltari për parandalimin e 
korrupsionit në sferën 
e transportit, urbanizmit dhe 
planifikimit urban, dhe 
mjedisit jetësor 


