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Duke u nisur nga zotimet për sundimin e së drejtës, sigurimi i zhvillimit ekonomik dhe 
shoqëror të qëndrueshëm, nxitja e besimit të publikut te autoritetet lokale, realizimi i plotë 
dhe i pandërprerë i të drejtave dhe lirive të qytetarëve dhe nxitja e pjesëmarrjes së tyre në 
vendimmarrjen në nivel lokal, njësia e vetëqeverisjes lokale solli këtë: 

POLITIKË INTEGRITETI 

 

I Qëllimi dhe diapazoni i politikës së integritetit 

Qëllimi i kësaj politike është të promovojë integritetin në nivel politik dhe administrativ si 
bazën e nxitjes së sjelljes etike, rezistencës ndaj korrupsionit, krijimit të kushteve për 
zhvillimin shoqëror, pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrjen për nevojat dhe interesat 
lokalë dhe besimit më të madh të qytetarëve te NJVL-ja.  

Politika e integritetit përfshin organet e njësisë së vetëqeverisjes lokale (anëtarët dhe 
anëtaret e këshillit dhe prefektin/prefekten) dhe të gjithë të punësuarit në administratën 
komunale. 

Në njësinë e vetëqeverisjes lokale nuk tolerohet sjellja korruptive! 

Korrupsioni është kërcënim serioz për sundimin e së drejtës, demokracinë, të drejtat dhe liritë 
të njeriut, barazinë dhe drejtësinë sociale, i cili minon zhvillimin dhe vë në rrezik stabilitetin e 
institucioneve demokratike, si dhe bazat morale të shoqërisë. 

Në njësinë e vetëqeverisjes lokale nuk tolerohet asnjë lloj forme sjelljeje joetike, e dënueshme 
ose sjellje tjetër joligjore. 

Njësia e vetëqeverisjes lokale aspiron drejt zhvillimit të një strukture organizative të fortë dhe 
një sistemi koherent për menaxhimin e integritetit.  

Në këtë kontekst, nocioni ‘’integritet” nënkupton kryerjen e ligjshme, profesionale, të 
pavarur, të paanshme, etike, të përgjegjshme, transparente dhe llogaridhënëse të punëve me 
të cilat nëpunësit ruajnë reputacionin e tyre dhe reputacionin e njësisë së vetëqeverisjes 
lokale, mënjanojnë rreziqet dhe eliminojnë dyshimet se mund të zhvillohet ose mund të 
ndodhë korrupsioni, duke siguruar besimin e qytetarëve gjatë kryerjes së funksioneve publike 
dhe gjatë punës së institucioneve publike në nivel lokal. 
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Nocioni ‘’korrupsion” nënkupton keqpërdorimin e autorizimit publik, detyrës ose pozitës 
zyrtare për realizimin e dobisë drejtpërdrejt ose përmes ndërmjetësit, për vete ose për dikë 
tjetër. 

 

II Komponentët e politikës së integritetit  

 

❖ Interesi publik dhe parandalimi i korrupsionit dhe konfliktit të interesit; 

❖ Puna profesionale dhe etike; 

❖ Denoncimi i mbojtur; 

❖ Menaxhimi i burimeve njerëzore; 

❖ Puna ekonomikisht efikase dhe efektive; 

❖ Transparenca, llogaridhënia dhe participueshmëria; 

❖ Menaxhimi i cilësisë; 

❖ Mundësitë e barabarta të grave dhe burrave. 
 

Interesi publik dhe parandalimi i korrupsionit dhe konfliktit të interesit  

Gjatë kryerjes së autorizimeve dhe detyrave të tyre, anëtarët e këshilit dhe të gjithë të 
punësuarit në administratën komunale respektojnë parimet e ligjshmërisë, barazisë dhe të 
qenët publik, normat etike dhe standardet profesionale, pa diskriminim dhe pa privilegje dhe 
duke respektuar plotësisht interesin publik. 

Në të njëjtën kohë kanë kujdes të mos e vënë veten në pozitë koflikti interesi dhe të mos 
udhëhiqen nga interesat personalë, familjarë, fetarë, partiakë ose etnikë e as të jenë pre e 
presioneve dhe premtimeve nga eprori ose ndonjë person tjetër gjatë kryerjes së detyrave të 
tyre zyrtare. 

Çfarëdo qoftë konflikt interesi faktik, potencial ose në dukje duhet të raportohet patjetër te 
personi për integritetin, sipas kaheve për parandalimin e konfliktit të interesit. 

Personat zyrtarë nuk marrin dhurata, privilegje ose favore të tjera. Përjashtimet e kësaj 
ndalesa janë përcaktuar me ligj. Pavarësisht nëse janë marrë ose janë refuzuar, por nuk ka 
pasur mundësi të kthehen dhe pavarësisht nga vlera e tyre, dhuratat duhet të evidentohen, 
ndërsa një kopje e listës së evidencës për dhuratat dorëzohet te Komisioni Shtetëror për 
Parandalimin e Korrupsionit, në përputhje me ligjn. 

 

Puna profesionale dhe etike 

Të gjithë detyrohen ta kryejnë funksionin, autorizimin publik dhe detyrën dhe të veprojnë në 
mënyrë profesionale, të përgjegjshme, të ndershme, efikase dhe të paanshme.  



 3 

Të punësuarit e administratës komunale i përmbahen kodit për nëpunësit administrativë. 

Prefekti/prefektja dhe anëtarët dhe anëtaret e këshillit detyrohen t’iu përmbahen 
standardeve etike më të larta, në përputhje me ligjin dhe kodin etik për funksionarët lokalë, 
me qëllimin për të ruajtur interesin publik, nderin dhe reputacionin e funksionin publik. 

Standardet etike aplikohen në raport me koleget dhe kolegët, me eprorët dhe me palët, në 
vendin e punës, por edhe në jetën private dhe në marrëdhëniet me publikun. 

 

Denoncimi i mbrojtur 

Sinjalizuesit janë kolege, kolegë, qytetarë dhe qytetare shembullore që kanë rol të 
jashtëzakonshëm për mbrojtjen e interesit publik, integritetit dhe reputacionit të NJVL-së. 

Njësia e vetëqeverisjes lokale siguron kushte për denoncimin e brendshëm të mbrojtur të 
dyshimeve dhe njohurive të arsyeshme se është kryer, po kryhet ose ka gjasa të kryhet veprim 
i dënueshëm ose ndonjë veprim tjetër i paligjshëm ose i palejuar me të cilin do të vihet 
rrezikohet interesi publik. 

Njësia e vetëqeverisjes lokale i inkurajon të gjithë të punësuarit, kandidatet dhe kandidatët 
për punësim, vullnetarët dhe vullnetaret, personat që kanë qenë të angazhuar për ndonjë 
punë, personat që janë ose kanë qenë në marrëdhënie pune ose në ndonjë marrëdhënie 
tjetër me institucionin, si dhe personat që përdorin ose kanë përdorur shërbime në 
institucion, dyshimet ose njohuritë e tyre për veprim të dënueshëm, joetik ose veprim tjetër 
të paligjshëm ose të palejuar në njësinë e vetëqeverisjes lokale t’i denoncojnë te personi i 
autorizuar për marrjen e denoncimeve nga denoncuesit.  

Njësia e vetëqeverisjes lojale vepron sipas denoncimeve sipas Rregullores për denoncimin e 
mbrojtur të brendshëm në institucionet e sektorit publik (të jepet rregullorja /procedura e 
njësisë së vetëqeverisjes lokale, nëse është miratuar). Gjatë kësaj, administrata komunale 
detyrohet të informojë denoncuesit potencialë për procedurën e denoncimit të mbrojtur, 
dispozitat ligjore për mbrojtjen e denoncuesve dhe për mundësinë e  denoncimit të mbrojtur 
te Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, te Ministria e Punëve të Brendshme,  
te prokuroria publike kompetente ose tek Avokati i Popullit. 

Prefekti/prefektja dhe strukturat udhëheqëse ndërmarrin masa me të cilat garantojnë  
konfidencialitetin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve. 

 

Menaxhimi i burimeve njerëzore 

Integriteti promovohet si pjesë e menaxhimit të burimeve njerëzore në njësinë e 
vetëqeverisjes lokale. Shembujt pozitivë të integritetit personal dhe profesional promovohen 
dhe shpërblehen vazhdimisht. 
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Personat udhëheqës zbatojnë lidership etik, ndërsa identifikimi dhe adresimi i rreziqeve është 
pjesë e detyrave të tyre të punës. Njësia e vetëqeverisjes lokale promovon kulturë 
organizative të hapur ku diskutohet lirisht për problemet, dilemat etike, mungesat dhe ku 
jepen këshilla dhe drejtime për zgjidhjen e tyre. 

Puna efikase, ekonomike dhe efektive 

Njësia e vetëqeverisjes lokale synon përdorimin racional të burimeve lokale, kujdesin për 
pronën dhe burimet dhe mbrojtjen dhe avancimin e mjedisit jetësor. Buxheti i njësisë së 
vetëqeverisjes lokale sillet dhe zbatohet përmes procesit transparent dhe participues në të 
gjitha fazat e ciklit buxhetor, me zbatimin e buxhetimit të bazuar te prioritetet dhe buxhetimit 
me përgjegjësi gjinore të përgjegjshme.  

Njësia e vetëqeverisjes lokale zbaton sistemin e furnizimeve publike me të cilin ngrihet cilësia 
dhe vëllimi i shërbimeve që iu ofrohen qytetarëve, si dhe besimi i bashkësisë afariste ndaj 
njësisë së vetëqeverisjes lokale dhe administratës së saj, në përputhje me rregullat ligjore 
pozitive. 

Transparenca, llogaridhënia dhe participueshmëria  
 
Njësia e vetëqeverisjes lokale zotohet të punojë në mënyrë transparente dhe ta informojë 
me kohë dhe rregullisht publikun për punën e saj përmes faqes së internetit, gazetës së 
komunës, konferencave të shtypit, lajmërimeve dhe veglave të tjera. 
Njësia e vetëqeverisjes lokale siguron qasje të shpejtë dhe të lehtë tek informacionet e 
karakterit publik. Informacionet në dispozicion publikohen në mënyrë proaktive në faqen e 
internetit dhe përditësohen rregullisht, në përputhje me dispozitat e Ligjit për aksesin e lirë 
tek informacionet me karakter publik. 
Vendimet sillen përmes proceseve të hapura dhe inklusive konsultimi me palët e prekura 
dhe u nënshtrohen mekanizmave të kontrollit dhe mbikëqyrjes. 
Gjatë promovimit të kulturës së integriteti, njësia e vetëqeverisjes lokale bashkëpunon me 
organizatat civile, bashkësinë afariste dhe palët e tjera të prekura. 
 

Menaxhimi i cilësisë 

Përmirësimi i shërbimeve që iu jepen qytetarëve është prioriteti kryesor. Njësia e 
vetëqeverisjes lokale ndërton sistem pune përmes të cili avancohet vazhdimisht puna dhe 
proceset, ulen rreziqet dhe harxhimet, ndërsa përmirësohet motivimi i nëpunësve dhe ndiqen 
rezultatet e tërësishme të punës. 

Avancimi i ekzekutimit dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve lokale kryhet përmes 
planifikimit të përgjegjshëm, menaxhimit dhe realizimit të proceseve dhe promovimit të 
kulturës së ekselencës të administratës publike, në përputhje me standardin ndërkombëtar 
ISO 9001, kornizës së përbashkët për vlerësim– CAF dhe standarde të tjera për cilësi në 
sektorin publik. 
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Mundësi të barabarta për gratë dhe burrat 

Njësia e vetëqeverisjes lokale synon të avancojë barazinë gjinore në këshillin dhe në 
administratën komunale dhe e dallon rëndësinë e zbatimit të përpiktë të detyrimeve dhe 
përgjegjësive të Ligjit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave. 

Politikat që zbaton njësia e vetëqeverisjes lokale kanë ndjeshmëri gjinore dhe insistojnë të 
sigurojnë dukshmëri të njëjtë, emancipim, përgjegjësi dhe pjesëmarrje të barabratë të grave 
edhe të burrave në të gjitha sferat e jetës shoqërore. Njësia e vetëqeverisjes lokale nuk 
toleron asnjë lloj diskriminimi të drejtpërdrejtë apo të tërthortë nisur nga gjinia, e asnjë formë 
shqetësimi verbal, joverbal ose fizik-seksual apo ndonjë lloj shqetësimi tjetër. 

IV Zbatimi, ndjekja dhe raportimi 
Menaxhimi i rreziqeve nga korrupsioni 

Njësia e vetëqeverisjes lokale ndërton sistem efikas për kontrollin e brendshëm dhe 
revizionin,  në përputhje me parimet e kontrollit financiar të brendshëm publik.  Menaxhimi i 
rreziqeve nga korrupsioni është pjesë e rëndësishme e menaxhimit sistemik të rreziqeve në 
kuadër të po atij sistemi. 

Prefekti/prefektja dhe strukturat udhëheqëse të njësisë së vetë qeverisjes lokale janë 
përgjegjës(e) për vlerësimin dhe mënjanimin  e rreziqeve që kontribuojnë për shfaqjen e 
korrupsionit, shpërdorimit, mashtrimit, konfliktit të interesit, përdorimit të ndikimit dhe 
lidhjeve për të marrë trajtim të veçantë ose për cilëndo formë tjetër sjelljeje joligjore dhe 
joetike. 

Udhëheqësi i njësisë për revizionin e brendshëm e këshillon prefekten/prefektin dhe të gjitha 
strukturat udhëheqëse të njësisë së vetëqeverisjes lokale për menaxhimin e rrezikut. 

Zbatimi i politikës së integritetit 
 
Kujdesi për zbatimin e politikës së integritetit në njësinë e vetëqeverisjes lokale është 
individual dhe kolektiv.  
Prefekti dhe strukturat udhëheqëse janë përgjegjës për sendërtimin dhe zbatimin e sistemit 
të integritetit, si dhe të promovimit të tij përmes sjelljes personale dhe përmes ndërmarrjes 
së hapava për pranimin kolektiv të politikës së integritetit dhe përmbajtjes ndaj saj nga 
anëtarët e këshillit dhe administratës komunale. 
Prefekti, anëtarët e këshillit dhe të gjithë të punësuarit në administratën komunale 
detyrohen të denoncojnë çdo vepër të dënueshme që lidhet me korrupsion, si dhe çdo 
shkelje të dispozitave të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit për 
të cilën ka marrë vesh gjatë kryerjes së detyrave t tij, si dhe çdo supozime ose dyshim për 
sjellje joligjore ose shkelje të kodit. Përveç kësaj, detyrohen të denoncojnë edhe atëherë kur 
iu kërkohet të veprojnë në kundërshtim me kushtetutën, ligjin, kodin ose ndonjë rregullore 
tjetër. 
Për shkeljen e standardeve të integritetit ndërmerren masa disiplinore, kundërvajtëse ose 
penale, për të vërtetuar përgjegjësinë në përputhje me ligjin. 
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Ndjekja dhe raportimi 

Njësia e vetëqeverisjes lokale e informon rregullisht dhe në kohë publikun për rastet e 
shkeljes së etikës dhe integritetit, masat e ndërmarra dhe rezultatet, duke ndjekur parimet e 
veprimit të drejtë dhe përkatëse dhe mbrojtjes së privatësisë dhe konfidencialitetit. 

Prefekti përcakton personin  për integritetin i cili jep këshilla dhe drejtime në fushën e etikës 
dhe integritetit. 

Njësia e vetëqeverisjes lokale bashkëpunon me Komisionin Shtetëror për Parandalimin e 
Korrupsionit dhe institucione të tjera të përfshira në parandalimin dhe luftën kundër 
korrupsionit. 


