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KAPITULLI I. Hyrje në Konceptin e Integritetit 
 

1.1 Historiati 

Hartimi i Konceptit të Integritetit të Maqedonisë së Veriut (RMV) paraqet një aktivitet që është pjesë e 

Programit Shtetëror për parandalimin dhe shtypjen e korrupsionit, parandalimin dhe 

minimizimin e mundësive të shfaqjes së konfliktit të interesave, dhe poashtu pjesë e Planit të 

Veprimit për periudhën 2016 – 20191. Sipas këtij Plani, elementët e Konceptit për Integritet 

përfshijnë: kodin e etikës; standardet dhe procedurat operative; vlerësimet e rreziqeve për 

korrupsion; politikën e integritetit; kontrollet e brendshme; trajnimet; kanalet e brendshme për 

sinjalizim; menaxhimin e (konfliktit të) interesave; sinjalizimin (dhe transparencën). Plani aktual i 

Veprimit i Strategjisë për Reforma në administratën publike për vitet 2018-20222, ka për qëllim ta 

forcojë integritetin e institucioneve. Për këtë qëllim, plani kërkon një analizë të zbatimit të 

integritetit dhe etikës në nivel politik dhe profesional, si parakusht për mekanizmin e 

menaxhimit me rreziqe, si dhe azhurnimin e politikave dhe të mbikëqyrjes, në bazë të 

indikatorëve të definuar qartë. 

Në shtator të vitit 2020, Projekti për promovimin e transparencës dhe përgjegjshmërisë së 

administratës publike në Maqedoninë e Veriut, të financuar nga BE, kërkoi përgatitjen e 

rekomandimeve për hartimin e Konceptit të Integritetit (dokument strategjik), së bashku me një 

analizë krahasuese të koncepteve për integritet në shtetet tjera (së bashku me përgatitjen e 

analizës së legjislacionit nacional, që përkufizon integritetin dhe etikën)3. 

Që nga fillimi i misionit, përfaqësuesit e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit 

(DKSHPK) sqaruan se ideja për hartimin e Konceptit të Integritetit lidhet me diskutimet e 

shtuara dhjetëvjetëshin e kaluar rreth planeve për integritet, që paraqesin konkluza të 

vlerësimit të rreziqeve për korrupsion (VRrK). Edhe pse VRrK gjithmonë llogaritej si fushë 

ekspertize e KSHPK, ky vlerësim u përfshi në procesin e menaxhimit me rreziqe nga 

institucionet publike, sipas legjislacionit që përkufizon kontrollin e brendshëm financiar publik 

(KBFP), që duhej ta implementojë Ministria e Financave (MF). Megjithatë, kjo qasje pengoi 

KSHPK të përfshihet në, siç mendohej, fushën e tij të kompetencës. Për këtë shkak, KSHPK erdhi 

në përfundim se nevojitet një pasyrë më e gjerë, në formë të një koncepti për integritet, që do 

t’i mundësojë KSHPK të konceptojë vegla të ndryshme, si për shembull: mbikëqyrjen e 

obligimeve për integritet në nivel qendror/lokal; programin e trajnimit për integritet; vlerësimin 

sektorial të integritetit (si shtesë e VRrK institucional). 

Në bazë të detyrave të misionit dhe pritshmërive që kishte KSHPK, ky kontribut paraqet 

Projekt-Koncept për Integritet, me rekomandime si të zhvillohet më tej në të ardhmen, si dhe 

sqarime për zbatimin e tij të pritur, në pajtim me 

 

 

1 Te Qëllimi strategjik 1: Fuqizimi i sistemit dhe legjislacionit institucional për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të 
interesave, 1.1. Fusha: Integriteti dhe etika në institucionet e të gjitha niveleve. 

2 Te Fusha prioritare 3: Përgjegjësi, llogaridhënie dhe transparencë, Qëllimi shtetëror 3.3: Fuqizimi i integritetit të institucioneve, 
masa 3.3.1. Fuqizimi i integritetit dhe etikës në nivel politik dhe profesional. 

3 Qëllimi: “Fuqizimi i etikës, integritetit, transparencës dhe llogaridhënies në administratën publike”, Aktiviteti 1.2.1 
“Koncept i hartuar për integritet” 
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politikën nacionale për luftë kundër korrupsionit për periudhën 2016-2019 dhe politikën për 

reformë të administratës publike për periudhën 2018-2022. Koncepti nuk është as vlerësim, e 

as analizë krahasuese, por sistematizim i kërkesave aktuale dhe të parapara për integritet, në 

një kornizë logjike që në këtë moment mund të gjehen të shpërndara në ligje të ndryshme. 

Numri më i madh i elementëve të integritetit, të paraqitura në Konceptin për Integritet, tani më 

ekzistojnë dhe janë në përputhshmëri me standardet ndërkombëtare. Megjithatë, janë 

identifikuar edhe disa zbrazëtira (fusha të parregulluara). Pasqyra krahasuese mund të 

përdoret si bazë për zhvillim të mëtejmë të Konceptit për Integritet dhe për plotësimin e 

zbrazëtirave. 

 
 

1.2 Definimi i termeve të përdorura në Konceptin për Integritet 

 

 
Rekomandimi për integritetin publik të OECD nga viti 2017, termi 

“integritet” sqaron definicionin e “integritetit publik dhe definicionin për “sektor publik”: 

 
 

Integriteti publik ka të bëjë me harmonizimin e përpiktë dhe respektimin e vlerave, parimeve 

dhe normave të përbashkëta etike, si dhe dhënia prioritet interesit publik 

para atij privat, në sektorin publik4. 

Në pajtim me standardet ndërkombëtare, Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe 

konfliktit të interesave të vitit 2019 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqeedonisë”, nr. 12/ 

2019) përmban një definicion edhe më të gjerë për termin “integritet”. Përveç kësaj, do të kishte 

qenë me rëndësi të citohen definicionet plotësuese për “interes publik”5, “rrezik për 

korrupsion”6, “zyrtar“7 dhe “detyrë zyrtare”8, të parapara me po të njëjtin ligj, e të cilat përdoren 

në tërë konceptin për integritet: 

 
 

Integriteti  nënkupton kryerjen e detyrave në mënyrë ligjore, të pavarur, të 

paanshme, etike, të përgjegjshme dhe transparente, me çka zyrtarët 

mbrojnë renomenë e tyre dhe të institucionit të cilin përfaqësojnë, 

gjegjësisht ku janë të punësuar, duke shmangur rreziqet dhe dyshimet 

për shfaqje të mundshme korrupsioni, e që u siguron besimin e 

qytetarëve në kryerjen e funksioneve publike dhe në 

 
 

4Rekomandimi i OECD për integritetin publik nga viti 2017, definon sektorin publik si “organe ligjdhënëse, ekzekutive, 
administrative dhe gjyqësore, dhe zyrtarët e tyre, pa marrë parasysh nëse janë të emëruar apo të zgjedhur, me 
apo pa pagesë, në marrëdhënie të përhershme apo të përkohshme pune, në nivel qendror dhe lokal të Qeverisë. 
Mund të përfshijë edhe korporata publike, ndërmarrje shtetërore dhe partneritete publike-private dhe nëpunësit e 
tyre, si dhe zyrtarët dhe subjektet që sigurojnë shërbime publike (p.sh. shëndetësi, arsim dhe transport publik), e të 
cilët mund të financohen në bazë të kontratës për punë ose në disa shtete, të financuara privatisht” 

5  Neni 8 paragrafi (8). 

6  Neni 8 paragrafi (6). 

7 Neni 8 paragrafi (2). 

8 Neni 8 paragrafi (10). 
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punën e institucioneve publike. 

Interesi publik   nënkupton mbrojtjen e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, të njohura 

me të drejtën ndërkombëtare dhe të përfshira në Kushtetutën e 

Republikës së Maqedonisë, parandalimin e rreziqeve për shëndetin, 

mbrojtjen dhe sigurinë, mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrës, 

mbrojtjen e pronës dhe lirinë e tregut dhe afarizmit, sundimin e ligjit dhe 

parandalimin e krimit dhe korrupsionit. 

Rreziku për korrupsion nënkupton çfarëdolloj mangësie të brendshme apo të jashtme, ose proces 

që jep mundësi për shfaqje të korrupsionit në kuadër të organeve shtetërore, 

ndërmarrjeve shtetërore dhe institucioneve tjera të sektorit publik, e që 

përfshin edhe çështjet për konflikt të interesave, mospërputhshmëri të 

funksioneve, pranimin e dhuratave dhe pagesave tjera të palejueshme, lobim, 

mungesë të sistemit për mbrojtjen e sinjalizuesve, mashtrim, përdorim 

joadekuat të autorizimeve, të drejtat diskrete, financimin joligjor të 

partive politike dhe fushatave zgjedhore, tregëtinë dhe përdorimin e 

paautorizuar të informatave, transparencën e procedurave dhe 

dokumenteve, si dhe çështje tjera relevante lidhur me integritetin. 

Person zyrtar      është secili person i zgjedhur ose i emëruar dhe person i punësuar në sektorin 

publik. 

Detyrë zyrtare nënkupton përmbledhjen e obligimeve që një person është i detyruar t’i kryejë, 

e të cilat dalin nga përgjegjësitë e funksionit ose profesionit të caktuar 

apo pozicionit zyrtar të personit. 

Përveç definicioneve të dhëna në kornizat juridike ndërkombëtare dhe nacionale, për qëllimet 

e këtij koncepti për integritet në mënyrë plotësuese janë definuar edhe termet, si: “integritet 

profesional”, “integritet institucional”, “mjedis integriteti” dhe “integritet sektorial”: 

 
Integriteti profesional nënkupton kryerjen e detyrave zyrtare me integritet, përmes respektimit 

të vazhdueshëm të vlerave, parimeve dhe normave të përbashkëta 

etike, duke mbështetur dhe duke i dhënë prioritet interesit publik para 

atij privat në vendin e punës (institucion publik). 

Integriteti institucional përfshin të gjithë zyrtarët në një institucion të caktuar publik, udhëheqës 

dhe të punësuar, që veprojnë me integritet profesional. 

Mjedisi për integritet është mjedis pa korrupsion, në të cilin funksionojnë institucione publike 

dhe private, e që krijohet si i tillë përmes zbatimit të kërkesave për 

integritet. 

Integriteti sektorial paraqet aktivitetin e të gjitha institucioneve në një sektor, i cili ka integritet 

të zhvilluar institucional (shembuj të sektorëve të mëdhej: publik, politik, 

privat; shembuj të sektorëve më të vegjël: 
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kujdesi shëndetësor, arsimi, zbatimi i ligjit, gjyqësori etj.). 

1.3 Fushëveprimi i Konceptit për Integritet 

Nga dokumentet për politika të RMV të përmendura më sipër, Koncepti për Integritet ka për 

qëllim t’i përfshijë administratën publike dhe institucionet publike. 

Mirëpo, është e pamundur të zhvillohet kulturë integriteti anembanë vendit, në qoftë se sektorit 

publik i qasemi ndaras nga sektori privat dhe sektori politik. Sektori politik pjesërisht përputhet 

me sektorin publik, përmes anëtarëve të partive politike, të cilët emërohen dhe zgjidhen në 

funksione shtetërore, e pjesërisht edhe me sektorin privat, përmes anëtarëve të partive politike 

që nuk janë pjesë e funksioneve shtetërore, por përdorin ose nuk përdorin ndihmë financiare 

nga shteti. 

Për këto arsye, fushëveprimi i Konceptit për Integritet, sipas definicionit të KSHPK zgjerohet me 
qëllim që t’i përfshijë kërkesat e: 

 
 sektorit publik; 

 sektorit politik; 

 sektorit privat (deri në atë masë që ai ndërlidhet me sektorin publik) 

 

 
1.4 Përgjegjësitë në kuadër të Konceptit për Integritet 

Ekzistojnë përgjegjësi të ndryshme të përfshira në procesin e realizimit të integritetit në 

sektorin publik, politik dhe privat: vendosja e mjedisit të integritetit në vetë institucionin 

përkatës, mbështetjen e integritetit në mënyrë “miqësore” dhe fuqizimin e tij të mëtejshëm 

përmes masave më të rrepta, siç janë kontrolli dhe sanksionimi. Këto katër tipe të përgjigjësive 

në mënyrë plotësuese paraqiten në Konceptin për Integritet: 
 

 
 
 
 
 

 
Vendosja e mjedisit institucional për 

integritet 

Nëpunësit (udhëheqës dhe të punësuar) në 

institucion publik, që veprojnë me integritet 

profesional; punësimet dhe avancimet e 

bazuara në merita; raportimi i dhuratave; 

menaxhimi me konflikt të interesave; 

shmangia e mospërputhshmërive; 

respektimi i kufizimeve; sinjalizimi i mbrojtur; 

sigurimi i qasjes në informata; prokurime 

transparente publike, etj. 

 

Mbështetje mjedisit institucional për 

integritet 

Trajnim për integritet 

Përgatitje e doracakëve, metodologjive dhe 

zhvillim i një softueri, për të 
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 ndihmuar plotësimin e kërkesave për 

integritet 

 
 
 
 
 

 
Kontrolli i integritetit 

Vlerësim i rrezikut për korrupsion 

Konstatimi i korrupsionit në akte juridike 

Kontroll i pasurive dhe interesave 

Kontroll i konfliktit të interesave 

Kontroll i shpenzimeve publike 

Kontroll i financimit të partive politike 

Kontroll i mbikëqyrjes së transparencës dhe 

qasjes së lirë në informata etj. 

 
 

 
Sanksionimi i mungesës së 

integritetit 

Imponim i sanksioneve disiplinore për 

shkelje të etikës dhe integritetit, të cilat nuk 

zbatohen në lloje tjera të përgjegjësive. 

Shqiptimi i sanksioneve kundërvajtëse dhe 

penale për shkelje të integritetit, siç 

parashihet me ligj. 

 
 

 

Përkufizimi i përgjegjësive i paraqitur më lartë, mund të përdoret për sqarime plotësuese rreth 

krijimit të Konceptit të Integritetit. Në thelbin e Konceptit për Integritet qëndron përgjegjësia për 

vendosjen e mjedisit institucional për integritet, që u takon zyrtarëve në institucionet publike: 

nga njëra anë të punësuarve, të cilët duhet t’i respektojnë kërkesat për integritet, e nga ana tjetër 

udhëheqësve, të cilët duhet të krijojnë kushte të përshtatshme në institucione, që t’u 

mundësojnë të punësuarve t’i plotësojnë kërkesat e veta për integritet, si dhe vetë të bëhen 

shembull integriteti. Me fjalë tjera, zyrtarët duhet të veprojnë me integritet profesional. 

Përgjegjësia fillestare fuqizohet në mënyrë plotësuese me përgjegjësinë për mbështetje të 

mjedisit institucional të integritetit, që u është deleguar udhëheqësve të institucioneve publike, 

por edhe faktorëve të jashtëm, siç janë organet e specializuara shtetërore si KSHPK dhe 

organe tjera, si dhe organizatave qytetare. Në këtë mënyrë, nëse zyrtarët nuk janë plotësisht 

të aftë të veprojnë me integritet profesional për shkak se nuk kuptojnë mjaftueshëm kërkesat 

për integritet profesional ose për shkak të kompleksitetit të tyre, është e mundur që ata të 

mbështeten përmes trajnimeve speciale për integritet, përgatitjes së metodologjive, 

doracakëve dhe zgjidhjeve softuerike. Përgjegjës për këto funksione për mbështetje sërish 

mund të jenë udhëheqësi i institucionit dhe/ose subjekte tjera me ekspertizë konkrete. 

Nëse nuk përmbushet përgjegjësia thelbësore për vendosjen e mjedisit të integritetit nga 

udhëheqësit dhe nga të punësuarit, dhe nëse ata nuk kërkojnë 
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mbështetje nga të tjerët për vendosjen e integritetit institucional, mënyrë tjetër për fuqizimin e 

integritetit është përgjegjësia për kontroll të integritetit, përmes së cilës opinioni publik ose 

udhëheqësi i institucionit duhet të kontrollojë se çka nuk është në rregull dhe çka duhet të 

përmirësohet, me qëllim të parandalimit të korrupsionit (konkretisht, përmes menaxhimit të 

rreziqeve dhe kontrollit të brendshëm të korrupsionit) dhe/ose institucioneve të specializuara 

të jashtme, që do të zbatojnë kontroll, mbikëqyrje dhe monitorim të aspekteve të ndryshme të 

integritetit. KSHPK kontrollon pasurinë dhe interesat, konfliktin e interesave, 

mospërputhshmërinë, restriksionet dhe kufizimet, konstaton korrupsionin; Inspektorati 

Administrativ Shtetëror – kontrollon nëse respektohet punësimi dhe avancimi në bazë të 

meritave; Agjencia për Mbrojtje të së Drejtës për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik 

– kryen kontroll të transparencës dhe gatishmërisë së institucionit publik në raport me 

qytetarët; Enti për Prokurime Publike dhe Enti Shtetëror për Revizion – kontrollojnë nëse 

respektohen rregullat për furnizime publike dhe menaxhimi i përgjithshmë efektiv me mjetet 

publike; Ministria e Drejtësisë – kontrollon nëse respektohet mbrojtja e sinjalizuesve, etj. 

Nëse tre shtresat e para të përgjegjësisë nuk kanë mundësinë të sigurojnë vendosjen e 
integritetit professional dhe institucional, do të intervenohet me përgjegjësinë për sanksionim 
të mungesës së integritetit, me ndihmën e së cilës shqiptohen sanksione disiplinore, 
kundërvajtëse dhe penale. Në këtë fazë udhëheqësi i institucionit mund të procedojë kërkesë 
për integritet të të punësuarve vetëm përmes disiplinimit të tyre, e në raste kur shkeljet janë 
jashtë kornizave të përgjegjësisë disiplinore – atëherë i mbetet udhëheqësit ose cilitdo personi 
tjetër, ta paraqesë shkeljen te organet kompetente për sanksionim (në KSHPK, prokurori, 
gjykatë, etj.) 

Më poshtë jepet ilustrim grafik për këto katër shtresa të përgjegjësive, në kuadër të Konceptit 
për Integritet: 
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Grafiku 1. 

Përgjegjësi në kuadër të Konceptit për Integritet 
 
 
 
 
 
 

 

Sanksionimi i mungesës së integritetit: udhëheqësi shqipton sanskione 

disiplinore për kundërvajtje më të vogla, KSHPK dhe institucione tjera shqiptojnë sanskione 

kundërvajtëse, ndërsa gjykata shqipton sanksione penale për korrupsion 

 
 
 
 
 

 
Kontrolli i integritetit: udhëheqësi zbaton VRrK, KSHPK kontrollon 

pasurinë, interesat dhe mospërputhshmëritë dhe ngjashëm, 

konstaton korrupsionin; VRrK kontrollon punësimet dhe avancimet sipas 

meritës; AMDQLIPK kryen kontroll të transparencës; MPB kontroll të mbrojtjes 

së sinjalizuesve, etj. 

 
 
 

 

Mbështetja për mjedis institucional për 

integritet: Trajnim shtetëror për integritet, 

përgatitje e metodologjisë, doracakëve dhe softuerit 

 
 

 

Vendosja e 

mjedisit institucional për 

integritet: punësim të bazuar në merita, 

respektim të rregullave për dhurata, menaxhim 

me konflikt të interesave, deklaratë pasurie dhe 

të interesave, prokurime transparente publike, 

transparencë, sinjalizim i mbrojtur etj. 
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KAPITULLI II. Vendosja e mjedisit institucional për 

integritet 
 

Kërkesa për integritet për të gjithë sektorët 

Në strukturën logjike të Konceptit të Integritetit, të bazuar në listën katërshtresore të paraqitur 
më sipër, është me rëndësi të kuptohet se përgjegjësitë për vendosjen e integritetit 
institucional duhet të jenë primare, ndërsa përgjegjësitë tjera pasojnë parapraket. Prandaj, në 
bazën e konceptit për integritet duhet të qëndrojë definimi i drejtë i obligimeve për 
përmbushjen e kërkesave për integritet të nëpunësve, udhëheqësve dhe të punësuarve tjerë 
në institucionet publike. 

• Kërkesa për integritet në sektorin publik 

1) Punësimi i bazuar në merita, avancimi, lidershipi dhe shpërblimet; 

2) Respektimi i mospërputhshmërisë dhe kufizimeve; 

3) Dorëzimi i deklaratës së pasurisë dhe interesave; 

4) Menaxhimi me konflikt të interesave; 

5) Rregullat për dhurata; 

6) Kodi Etik; 

7) Transparenca, llogaridhënia dhe qasja në informata me karakter publik; 

8) Prokurimi transparent publik dhe menaxhimi efikas i resurseve; 

9) Kufizimet për punësim (pantoflazh / dyer të hapura); 

10) Mbrojtja e sinjalizuesve; 

11) Mostolerimi i shkeljeve të integritetit. 

• Kërkesa për integritet të sektorit politik 

1) Transparenca e financimit të partive politike dhe financimit të fushatave 
zgjedhore; 

2) Kodi Etik për partitë politike dhe deputetët; 

3) Konflikti i interesave, deklaratat e pasurisë dhe interesave të kandidatëve 
për zgjedhje dhe kandidatëve për emërime politike; 

4) Respektimi i rregullave për lobim. 

• Kërkesa për integritet në sektorin privat (të lidhura me sektorin publik) 
 

1) Përmbajtje nga punësimi i zyrtarëve të mëparshëm gjatë periudhës së 
kufizimeve për punësime (pantoflazh / dyer të hapura); 
2) Respektimi i rregullave për prokurime publike; 
3) Respektimi i rregullave për lobim. 
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Kërkesa për integritet në sektorin publik 

Origjina e kërkesave për integritet është brenda akteve ligjore dhe nënligjore, varësisht nga 

ajo se cilat obligime për përmbushje të kërkesave të sektorit publik do të jenë të qarta ose të 

paqarta gjatë zbatimit. Në këtë pjesë do të prezentohet korniza juridike dhe obligimet e 

përfshira me këtë kornizë, të cilat ndërlidhen me të gjitha kërkesat për integritet në sektorin 

publik. 

 
 

Punësimi i bazuar në merita, avancimi, lidershipi dhe shpërblimet 

Korniza ligjore: 

Ligji për të punësuarit në sektorin publik (LPSP)9 përcakton kornizën e përgjithshme ligjore 

për menaxhim me burime njerëzore në sektorin publik. LPSP paraqet ligjin-ombrellë mbi ligjet 

tjera konkrete sektoriale, të cilat veç e veç përkufizojnë detajet për një aktivitet të caktuar publik. 

Nenet 4-13 përkufizojnë parimet e përgjithshme ose bazën mbi të cilën arrihet një kontratë 

pune në sektorin publik. Nenet 20а-23 përkufizojnë procesin e punësimeve. Zbatimi i këtyre 

neneve sqarohet në mënyrë plotësuese në aktet nënligjore përkatëse: 

 
 Rregullorja për elementë të detyrueshëm të konkursit publik për plotësimin e një vendi 

të punës në sektorin publik gjatë kandidimit për punë, si dhe forma, përmbajtja dhe 

mënyra e evidentimit të regjistrit të personave që kanë dhënë të dhëna të rreme për 

punësim në sektorin publik; 

 Metodologjia për planifikim të punësimeve në sektorin publik, në pajtim me parimin e 

përfaqësimit adekuat dhe të drejtë, dhe përmbajtja dhe forma e Planit Vjetor për 

punësim, si dhe Raporti për realizimin e planit vjetor për punësim. 

Ligji për nëpunës administrativë (LNA)10 është ligj i posaçëm, që në mënyrë më të gjerë dhe 

më precize përfshin të gjitha aspektet e punësimit të nëpunësve administrativë (një nga katër 

grupet e të punësuarve në sektorin publik). Nenet 30-47 përcaktojnë procesin e punësimit. 

Nenet 48-53 përkufizojnë avancimet. Nenet 85-97 përkufizojnë sistemin e shpërblimeve. Zbatimi i 

këtyre neneve sqarohet në mënyrë plotësuese në aktet nënligjore përkatëse: 

 Dekreti për zbatimin e procedurës për punësimin e nëpunësve administrativë; 

 Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e shënimit të brendshëm, mënyrën e paraqitjes 

së kërkesës për avancim, përzgjedhjen e nëpunësit administrativ 
 
 

 
 

9 Ligji për të punësuarit në sektorin publik, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 27/14 dhe plotësimet e mëpasme. 

10Ligji për nëpunës administrativë, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 27/14 dhe plotësimet e mëpasme. 
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dhe intervistat, si dhe mënyrën e vlerësimit dhe numrin maksimal të pikëve nga 

procesi i përzgjedhjes, varësisht nga kategoria e vendit të punës; 

 Rregullat për intervistën e suksesshmërisë çdo gjashtë muaj, kritere të detajuara për 

vlerësimin e nëpunësve administrativë; 

 Vendimet vjetore për përcaktimin e vlerës së një pike për përllogaritje të pagave të 

nëpunësve administrativë. 

 

 
Obligimet e udhëheqësve dhe të punësuarve në institucionet publike 

Obligimet që kanë të bëjnë me punësimin, avancimin, zhvillimin profesional, vlerësimin dhe 

shpërblimin e të punësuarve në sektorin publik, parashihen në mënyrë të qartë në LPSK, me 

afate kohore qartë të definuara. 

Punësimet në sektorin publik duhet të planifikohen paraprakisht, me plane vjetore për 

punësim, që i përpilon secili institution më vete. Plani për punësime duhet të miratohet nga 

organi shtetëror përgjegjës për buxhetimin e institucionit. 

Punësimi dhe avancimet bazohen në konkurs të hapur, si dhe në rezultatet nga procesi për 

përzgjedhje. 

Sistemi i meritave për nëpunësit administrativë të promovuar nga LNA, definon në mënyrë 

precize detyrat e institucionit publik dhe nëpunësve administrativë. 

Institucionet publike në planet e tyre vjetore paraprakisht planifikojnë punësimin e nëpunësve 

administrativë. 

Procesi i punësimit fillon me konkurs publik për vendin e lirë të punës dhe kriteret që kërkohen 

nga kandidatët potencialë. Kandidati më i mirë për vendin e punës duhet të përzgidhet në 

procedurë transparente, korrekte dhe në frymë konkurruese. 

Procesi i avancimit fillon me shpallje interne, pas së cilës në procedurë transparente, korrekte 

dhe në frymë konkurruese, do të zgjidhet kandidati më i mirë nga të punësuarit aktualë në 

institucion. 

Agjencia për administratë menaxhon procesin e punësimit të nëpunësve administrativë. 

 
 

Respektimi i mospërputhshmërive dhe kufizimeve 

Korniza ligjore: 

Neni 38 i LPSP përkufizon kornizën e përgjithshme të mospërputhshmërive në sektorin publik. 

Neni 45 i Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (LPKKI)11 përcakton 

kufizimet për zyrtarët e emëruar dhe të zgjedhur për kryerjen e funksioneve publike. 

 
 
 
 
 

11 Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 12/19 dhe plotësimet e 
mëpasme. 
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Nenet 44 dhe 49 të LPKKI përcaktojnë jokompatibilitetin e zyrtarëve të emëruar ose të 

zgjedhur nga profesione tjera. 

 

 
Obligimet e udhëheqësve dhe të punësuarve në institucionet publike 

LPSP përkufizon se detyrat e të punësuarve në sektorin publik nuk përputhen me kryerjen e 

aktiviteteve të drejtëpërdrejta politike gjatë orarit të punës dhe në vendin e punës. 

LPKKI definon situatat dhe aktivitetet konkrete, të cilat nuk janë në pajtim me rolin e funksionit 

publik, për shkak të besimit publik në integritetin, paanshmërinë dhe mungesën e interesit 

personal të zyrtarëve. Zyrtarët e emëruar dhe të zgjedhur janë të kufizuar në kryerjen e 

funksioneve publike në rast të (1) menaxhimit të kompanisë ose institucionit, si pronar (2) 

posedimit të të drejtave udhëheqëse në bordin drejtues të kompanisë private ose institucionit. 

Zyrtari i emëruar ose i zgjedhur e ka për detyrë ta njoftojë institucionin ku është emëruar ose 

zgjedhur, për të gjitha subjektet juridike në pronësi të tij, ose në të cilin ai/ajo ka aksione ose 

funksione udhëheqëse. Zyrtari i emëruar ose i zgjedhur duhet t’ua bartë të drejtat udhëheqëse 

personave tjerë. 

 
 

 Dorëzimi i deklaratës së pasurisë dhe interesave 

Korniza ligjore: 

LPKKI përcakton kategoritë e zyrtarëve, të cilët janë të obliguar ta paraqesin pasurinë dhe 

interesat e tyre në KSHPK. Nenet 82-86 përcaktojnë mënyrën e paraqitjes. Neni 87 përcakton 

karakterin publik të deklaratave të dorëzuara. Nenet 89-91 përkufizojnë regjistrin që udhëheq 

KSHPK. Nenet 92-96 përcaktojnë procedurën për kontrolle mbikëqyrëse dhe hetimin e 

pasurisë dhe interesave të zyrtarëve. 

 
 

Obligimet e udhëheqësve dhe të punësuarve në institucionet publike 

Secili person i zgjedhur ose i emëruar, person përgjegjës në ndërmarrje të caktuar publike, 
institucion publik ose person tjetër juridik me kapital shtetëror, nëpunës administrativë të 
kategorisë А të përcaktuar me ligj ose person i punësuar në zyrën e Kryetarit të RMV, Kryetarit të 
Kuvendit të RMV, zëvendëskryetarët e Kuvendit të RMV, Kryeteministrit të RMV, zëvendës-
kryeministrave të RMV, ministrave dhe Sekretarit të Përgjithshëm të Qeverisë së RMV, janë të 
obliguar t’i dorëzojnë deklaratat e pasurisë dhe interesave, në kuadër të afateve rreptësisht të 
përcaktuara me LPKKI. 

Po ata zyrtarë janë të obliguar të raportojnë çfarëdolloj ndryshimesh të gjendjes së tyre pronësore 
dhe interesave, që mund të ndodhin gjatë kryerjes së funksionit. 

 

 
Menaxhimi me konflikt të interesave 

Korniza ligjore: 

LPKKI përkufizon parandalimin e konfliktit të interesave, gjegjësisht konfliktit në mes të 

interesave personale të zyrtarëve dhe detyrave të tyre si zyrtarë shtetërorë. 
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Nenet 72-75 përcaktojnë procesin në rast të ekzistimit të konfliktit të interesave dhe raportimit 

të tij. Nenet 76-81 përkufizojnë procedurën e KSHPK për konstatimin e konfliktit të interesave. 

 
 

Obligimet e udhëheqësve dhe të punësuarve në institucionet publike 

LPKKI në mënyrë të përpiktë definon detyrat kryesore të zyrtarëve (secili person i zgjedhur ose i 

emëruar, dhe të punësuar në sektorin publik) për menaxhim me konflikt interesash: 

- të ndërmarrin masa për shmangie të çfarëdolloj konflikti potencial të interesave; 

- ta lajmërojnë eprorin e tyre në rast konflikti; 

- të kërkojnë përjashtimin e tyre nga procesi dhe t’i ndalojnë veprimet e tyre në 
rrethana të caktuara; etj. 

Poashtu, pas raportimit të zyrtarëve, udhëheqësi i institucionit ku punojnë është i detyruar t’i ndërmarrë të 
gjitha masat, me qëllim që të parandalojë shfaqjen e një konflikti të mundshëm të interesave. 

 

 
Rregullat për dhurata 

Korniza ligjore: 

Neni 39 i LPSP përkufizon dhuratat për zyrtarë. Zbatimi i këtij neni sqarohet në mënyrë 

plotësuese në Dekretin për mënyrën e përdorimit të dhuratave të pranuara dhe menaxhimin e 

evidencës së dhuratave të pranuara, si dhe të gjitha çështjet tjera që kanë të bëjnë me 

dhuratat e pranuara. 

Poashtu, dhuratat përkufizohen në nenin 58 të LPKKI. Dispozitat tjera që zbatohen lidhur me 

dhuratat, përfshihen në nenet 55, 56 të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sendet në 

pronësi shtetërore dhe me sendet në pronësi komunale12 (LShDSPShSPK). 

Zbatimi i nenit më sipër sqarohet në mënyrë plotësuese në Dekretin për kriteret, procesin e 

pranimit dhe pranimit të dhuratave dhe raportimit të dhuratave. 

 

Obligimet e udhëheqësve dhe të punësuarve në institucionet publike 

LPSP parasheh që të punësuarit në sektorin publik nuk duhet të pranojnë dhurata që 

ndërlidhen me punën e tyre, përveç dhurata protokollare dhe të përkohshme, me vlerë të 

vogël. LPSP definon mënyrën e raportimit të dhuratave në institucion dhe vlerën e dhuratave 

që lejohet të pranohen. 

KSHPK është përgjegjës për përgatitjen dhe publikimin e katalogut të dhuratave, në bazë të 

të dhënave që siguron konform ligjit. 

Sipas LPKKI, nëpunësit në sektorin publik nuk duhet të pranojnë dhurata që ndërlidhen me 

punën e tyre, përveç në disa raste të parapara me ligj. 

 
 

12 Ligji për shfrytëzimin dhe disponimin me sende në pronësi shtetërore dhe me sende në pronësi komunale, 
Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 78/15 dhe plotësimet e mëpasme. 
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Institucionet e kanë për detyrë që në KSHPK të dorëzojnë raport vjetor për dhuratat e 

pranuara. 

Sipas LShDSPShSPK, zyrtarët nuk duhet të pranojnë dhurata deri sa kryejnë një funksion, 

përveç në raste dhe nën kushte të përcaktuara me ligj. Poashtu, ligji përcakton se cilat dhurata 

do të ishin konsideruar si pronësi shtetërore, e jo të individit që ka pranuar ato. 

Institucionet publike dhe organet shtetërore mund të japin dhurata sipas rregullave të parapara 

me ligj. 

 
 

Kodet etike 

Korniza ligjore: 

Kodi Etik i anëtarëve të Qeverisë dhe i zyrtarëve publikë të emëruar nga Qeveria (Kodi Etik i 

Qeverisë)13 përcakton mënyrën e sjelljes dhe punës së tyre me qëllim që të sigurojë forcimin e 

integritetit të tyre dhe besimin e qytetarëve në punën që ata bëjnë. Nenet 3-11 përcaktojnë 

parimet dhe standardet kryesore për punë. Neni 12 parasheh shmangien e konfliktit mes 

interesave publike dhe atyre private. Neni 13 përkufizon ndarjen e interesave mes shtetit dhe 

partive politike. Neni 15 përcakton qasjen ndaj të punësuarve sa i përket paanshmërisë së 

tyre. Neni 17 definon pranimin e dhuratave. Neni 18 përcakton integritetin në raport me përdorimin dhe 

shpenzimin e resurseve materiale. Neni 22 përcakton raportimin e konfliktit të interesave. 

Kodi i nëpunësve administrativë14 përkufizon standardet dhe rregullat etike të sjelljes së nëpunësve 

administrativë. Nenet 5-12 përcaktojnë parimet dhe standardet themelore për punë. Neni 13 

parasheh ndalesë që nëpunësit administrativë ta shfrytëzojnë statusin e tyre. 

 
 

Obligimee e udhëheqësve dhe të punësuarve në institucionet publike 

Sipas Kodit Etik të Qeverisë, anëtarët e Qeverisë dhe nëpunësit publikë të emëruar nga 

Qeveria janë të detyruar: 

- të nënshkruajnë deklaratë me të cilën pranojnë se do t’i përmbahen kodit 

qeveritar gjatë kryerjes së përgjegjësive të tyre; 

- t’i shmangen çfarëdolloj konfliki të interesave; 

- të sigurojnë mekanizma për harmonizim të veprimeve të të gjithë të 

punësuarve, me aktet ligjore në institucionin me të cilin udhëheqin; 

- gjatë pjesëmarrjes në aktivitete partiake, ata nuk duhet ta rrezikojnë 

profesionalizmin e funksionit publik dhe të qënit në dispozicion të të tjerëve; 

 
 
 
 
 

 

13 Kodi Etik i anëtarëve të Qeverisë dhe i zyrtarëve publikë të emëruar nga Qeveria, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 
232/20. 

14 Kodi për nëpunës administrativë, Gazeta Zyrtare e RMV, nr.183/14. 
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- ta respektojnë profesionalizmin dhe paanshmërinë e të punësuarve në sektorin 

publik dhe në asnjë mënyrë mos i udhëzojnë që të veprojnë në kundërshtim 

me ligjin; etj. 

Kodi i nëpunësve administrativë prodhon detyrime për nëpunësit administrativë, si më poshtë: 

- kur punësohen, të nënshkruajnë Deklaratën për mision të përbashkët të të 

punësuarve në sektorin publik; 

- mos lejojnë konflikt ndërmjet interesit personal dhe publik, dhe gjithmonë ta 

përfaqësojnë interesin publik; 

- mos shfrytëzojnë statusin e nëpunësit administrativ; etj. 
 

 

Transparenca, llogaridhënia dhe qasja në informata me karakter publik 

Korniza ligjore: 

Korniza e përgjithshme ligjore për transparencë përkufizohet me nenin 10 të LPSP. 

Korniza e veçantë ligjore definohet me Ligjin për qasje të lirë në informata me karakter publik 
(LQLIKP)15. Nenet 8-11 të LQLIPK përcaktojnë detyrat e poseduesve të informatave për të 
siguruar transparencë dhe gatishmëri. 

Nenet 4, 6, 12-28 të LQLIPK përcaktojnë procesin për qasje në informata me karakter publik 
dhe shpenzimet për qasje. 

 

Obligimet e udhëheqësve dhe të punësuarve në institucionet publike 

Detyrat e të punësuarve në sektorin publik për qasje në informata me karakter publik janë të parapara 
me LPSP. 

LQLIPK parasheh disa mënyra të vendosjes së një sektori publik transparent dhe 
llogaridhënës: publikimin e dokumenteve, informatave dhe të dhënave me iniciativë të 
institucionit, si dhe publikimin e dokumenteve, informatave dhe të dhënave me kërkesë të një 
personi të tretë. 

Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë përgatit një listë dhe publikon poseduesit 
e informatave me karakter publik. 

LQLIPK u mundëson personave fizikë dhe juridikë ta realizojnë të drejtën e tyre për qasje në 
informata me karakter publik, duke u siguruar hapa të detajuar dhe afate kohore që duhet të 
ndiqen në këtë proces. Personat fizikë ose juridikë mund të fillojnë këtë procedurë përmes 
kërkesave me shkrim, verbale ose elektronike. 

Institucioni publik që posedon informata për një kërkesë të pranuar, duhet të përgjigjet në afat 
prej 20 ditësh. 

Personat juridikë ose fizikë kanë të drejtë ankese, në rast se kërkesa e tyre refuzohet. 

Qasja në informata është falas, përveç kur kërkohen kopje të dokumenteve, ndërsa pagesa 
duhet të jetë e barabartë me çmimin real të kopjimit të dokumenteve në treg. 

 

 
 

15 Ligji për qasje të lirë në informata me karakter publik, Gazeta Zyrtare e RMV, nr.101/19 9 
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Nenet 38 dhe 57 të LPKKI poashtu ndalojnë çfarëdolloj privilegji, diskriminimi apo ndikimi në 

procedurën për prokurime publike. 

Prokurime transparente publike dhe menaxhimi efikas i resurseve 

Korniza ligjore: 

Ligji për prokurime publike (LPP)16 definon kornizën ligjore për procedurat për prokurime 

publike, me qëllim që të sigurohet transparencë dhe integritet i procesit. Nenet 33-38 

përcaktojnë masat e përgjithshme për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave. 

Nenet 41-42 përcaktojnë shpalljen publike për prokurim dhe disponueshmërinë e 

dokumentacionit të tenderit për të gjithë operatorët e interesuar ekonomikë. Neni 136 ndalon 

ndikim mbi vendimmarrjen e Komisionit Shtetëror për Ankesa lidhur me Prokurimet Publike 

(KSHAPP). Neni 169 kërkon përjashtimin e anëtarëve të KSHAPP nga procedura, në rast 

konflikti interesash. 

Nenet 38 dhe 57 të LPKKI poashtu ndalojnë çfarëdolloj privilegji, diskriminimi ose ndikimi në 

procedurat për prokurime publike. 

Nenet 5 dhe 6 të Ligjit për vendosje të sistemit për menaxhim me cilësi dhe kornizës së 

përbashkët për vlerësim të punës dhe dhënies së shërbimeve në shërbimin shtetëror 

(LVSMC)17 përcakton vendosjen dhe përdorimin e sistemeve ndërkombëtare apo nacionale 

të standardeve për zyrtarët në instituicionet përkatëse, me qëllim që të sigurojë cilësi më të 

mirë të shërbimeve. 

 
 

Obligimet e udhëheqësve dhe të punësuarve në institucionet publike 

LPP përcakton detyrat e të punësuarve në organin publik, si anëtarë të Komisionit për 

Prokurime Publike dhe anëtarët e emëruar të KSHAPP. Detyrat kryesore janë: 

- të gjithë doracakët në lidhje me procedurën t’u dorëzohen të punësuarve, me 

shkrim ose në formë elektronike; 

- secili person i angazhuar në organin publik, që ka informata për një lëndë që lidhet 

me korrupsion, e ka për detyrë ta informojë KSHPK ose Prokurorinë Publike; 

- anëtarët e Komisionit për Prokurime Publike, si dhe personi përgjegjës i organit 

publik nënshkruajnë deklaratë për mosekzistimin e konfliktit të inetersave, ose në 

rast të ekzistimit të konfliktit, do të tërhiqen nga puna në Komision; 

- anëtarët e KSHAAP janë të liruar nga shqyrtimi i lëndëve ku ka konflikt të 

interesave; etj. 

Sipas LPKKI, zyrtarët e kanë për detyrë: 

- t’i mundësojnë KSHPK ta shqyrtojë dokumentacionin për prokurime publike; dhe 

- mos bëjnë asnjë lloj ndikimi të paligjshëm ndaj një personi tjetër gjatë procedurës 
për prokurim publik. 

 
 
 
 

16 Ligji për prokurime publike, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 24/19. 

17Ligji për vendosje të sistemit për menaxhim me cilësi dhe kornizës së përbashkët për vlerësim të punës dhe 
dhënies së shërbimeve në shërbimin shtetëror, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 69/13 dhe plotësimet e mëpasme. 
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LVSMC imponon detyra të ndryshme për kategori të ndryshme të të punësuarve, si më poshtë: 

- së paku vendosjen e standardit bazik ISO 9001; 

- vendosjen e kornizës së përbashkët për vlerësim, me përfshirje të të punësuarve, 
vetëvlerësim, etj. 

 
 

Kufizimet për punësim (pantoflazh / dyer të hapura) 

 

Korniza ligjore: 

Nenent 47 dhe 48 të LPKKI imponojnë kufizime të caktuara për zyrtarë në lidhje me punësimin 
e tyre të mëtutjeshëm, pas përfundimit të mandatit. 

 
Obligimet e udhëheqësve e të punësuarve në institucionet publike 

Sipas LPKKI, personave që u përfundon funksioni i zyrtarit, kufizohen në mënyrë plotësuese 
(sipas afateve të përcaktuara kohore) në lidhje me: 

- punësim në shoqëri tregëtare të cilën zyrtari ka mbikëqyrur; 

- punësim në kompani, me të cilën zyrtari ka pasur raport të caktuar bashkëpunimi 
gjatë ushtrimit të autorizimeve publike; 

- përfaqësim të organizatës, me të cilën si zyrtar ka pasur bashkëpunim të 
kontraktuar apo afarist; 

- përfaqësim të një personi juridik apo personi fizik para një organi, në të cilin si 
zyrtar ka marrë pjesë në procesin e vendimmarrjes; 

- kryerje të aktiviteteve menaxheriale ose të auditimit në person juridik, ku si zyrtar 
ka kryer mbikëqyrje. 

 
 

Mbrojtja e sinjalizuesve 

Korniza ligjore: 

Dispozitat e përgjithshme për mbrojtjen e sinjalizuesve përfshihen në nenet 30 dhe 35 të LPSP. 

Më tutje, dispozitat e tilla janë përfshirë edhe në nenin 43 të LPKKI. 

Korniza ligjore e shtetit është e inkorporuar në Ligjin për mbrojtje të sinjalizuesve (LMS)18. 

Dispozitat tjera përfshihen në aktin nënligjor – Rregullore për sinjalizim të mbrojtur të 

brendshëm në institucionet e sektorit publik. 

 
 

Obligimet e udhëheqësve dhe të punësuarve në institucionet publike 

Të punësuarit në sektorin publik e kanë për detyrë ta kryejnë detyrën e deleguar nga eprori i 

tyre apo nga personi përgjegjës në institucion. Mirëpo, kur kryerja e një pune të tillë rezulton 

me një vepre penale, ata e kanë për detyrë që atë vepër ta paraqesin te eprori i tyre i 

drejtëpërdrejtë, si dhe në KSHPK. 

LPSP siguron mborjtje për të punësuarit në sektorin publik, të cilët do të zbulojnë mangësi 

administrative, aktivitete penale dhe korruptive kundër detyrave zyrtare, interesit publik, 

sigurisë dhe mbrojtjes. 

 
 
 

18 Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 196/15 dhe plotësimet e mëpasme. 
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LPKKI garanton mbrojtje të sinjalizuesve nga ndjekja penale ose çfarëdolloj përgjegjësie tjetër për 

zbulim të informatave që tregojnë për veprime korruptive. 

Procesi i zbulimit të mbrojtur të informatave, të drejtat e sinjalizuesve dhe detyrat e 

institucioneve kompetente parashihen me LMS. 

Sinjalizuesit janë të mbrojtur me ligj nga hakmarrja dhe gëzojnë anonimitet, si dhe trajtim 

konfidencial të informatave të dorëzuara. 

Sinjalizimi i mbrojtur mund të kryhet si: 

- sinjalizim i mbrojtur i brendshëm (sinjalizim direkt në institucionin amë); 

- sinjalizim i mbrojtur i jashtëm (sinjalizim në Ministrinë e Punëve të Brendshme, 

KSHPK, Avokati i Popullit, etj.) 

- sinjalizimi i mbrojtur publik (publikim i informatave në publik). 

Sinjalizuesit duhet të jenë të mbrojtur dhe t’u garantohet konfidencialitet i sinjalizimit. Identiteti 

i sinjalizuesve nuk duhet të zbulohet pa pëlqimin e tyre. E drejta e konfidencialitetit mund të 

kufizohet vetëm me vendim të gjykatës. 

Institucioni që ka pranuar sinjalizimin, duhet ta procedojë dhe të ndërmarrë veprime që 
parashihen në LMS. 

 
 

Mostoleranca e shkeljeve të integritetit  

Korniza ligjore: 

Ligjet që janë objekt i kësaj analize, parashohin sanksione për palët që janë përfshirë në 

praktika korruptive ose shkelje tjera të integritetit. Varësisht nga lloji i shkeljes dhe seriozitetit 

të pasojave, sanksionet mund të shqiptohen si disiplinore, kundërvajtëse ose penale. 

Përkufizimi specifik i sanksioneve, kohëzgjatja e tyre, e drejta për mbrojtje juridike dhe 

ngjashëm, janë përfshirë në ligjin përkatës dhe aktet nënligjore. 

LPSP përcakton çështjet e punësimit, të drejtat dhe përgjegjësitë e të punësuarve në sektorin 

publik. 

Ky ligj kryesisht parasheh përgjegjësi disiplinore dhe/ose materiale për shkelje të aspekteve 

që lidhen më integritetin (neni 40). 

Konkretisht, LPSP nuk përfshin procedurën për përcaktimin e përgjegjësisë së të punësuarve 

në sektorin publik ose procedurën për sistemin e sanksionimit. Kjo çështje sqarohet në mënyrë 

plotësuese në ligjet e posaçme. 

Neni 64 i LNA përkufizon mbikëqyrjen e nëpunësve administrativë dhe sanksioneve në rast të 

vlerësimit negativ. 

Nenet 70-80 të LNA përcaktojnë regjimin disiplinor të nëpunësve administrativë. 

Zbatimi i neneve më sipër sqarohet në mënyrë plotësuese në nënaktet ligjore përkatëse: 

RREGULLORE për procesin e ekzekutimit të procedurës disiplinore për kundërvajtje disiplinore 

dhe për formularin për votim të fshehtë. 
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 Neni 4 i LPKKI përcakton parimin e integritetit si një nga parimet kryesore, të cilit duhet t’i 

përmbahen të gjithë nëpunësit, përfshirë edhe personat e emëruar ose të zgjedhur, gjatë 

aktiviteteve që kanë të bënë me shkeljen e integritetit; 

 Nenet 23, 24, 27, 94 parashohin bashkëpunimin e detyrueshëm në mes institucioneve dhe 

KSHPK, në lidhje me masat dhe veprimet që do të ishin ndërmarrë në rast të konstatimit të 

shkeljeve të integritetit; 

 Neni 61 thekson nevojën që nëpunësit dhe zyrtarët të raportojnë veprat penale korruptive; 

 Nenet 77, 78 përcaktojnë masat dhe veprimet që institucionet duhet t’i ndërmarrin gjatë 

konstatimit të konfliktit të interesave të një zyrtari të caktuar. 

Më tutje, të gjitha kërkesat e lartpërmendura për integritet përmbajnë sanksione në ligjet e 

veçanta, konkretisht në LPSP, LNA, LPKKI, LPP, LQLIKP, LVSMC dhe LMS19. 

 
 

Obligimet e udhëheqësve dhë të punësuarve në institucionet publike 

Nëpunësit më të lartë administrativë e kanë për detyrë që përmes vlerësimeve vjetore, ta 

mbikëqyrin gjatë gjithë vitit efikasitetin e nëpunësve administrativë. Nëse rezultati nga vlerësimet 

në pesë vitet e fundit dy apo tre herë tregojnë performancë më të ulët (negative) të nëpunësit 

administrativ, që do të thotë performancë e dobët pune dhe shkelje e parimeve të shërbimit 

publik, atëherë udhëheqësi i institucionit duhet ta ndërprejë kontratën e punës me atë 

nëpunës. Mund të konsiderohet se kjo do të ketë ndikimin e njëjtë si një sanksion i shqiptuar. 

Mund të ngrehet edhe procedurë disiplinore kundër nëpunësve administrativë (nëpunësit 

administrativë të kategorisë sekretarë, janë të përjashtuar nga ky rregull) për shkelje të 

detyrave të tyre zyrtare. 

Konform ligjit, secili nëpunës administrativ ose person tjetër ka të drejtë të ngrejë procedurë 

disiplinore (me shkrim) kundër një nëpunësi tjetër administrativ. 

Sekretari ose udhëheqësi i institucionit duhet ta zbatojë procedurën disiplinore siç parashihet 

me LNA, varësisht nga serioziteti i shkeljeve (kundërvajtje serioze disiplinore ose kundërvajtje 

më të vogla disiplinore). 

LPKKI parasheh detyra të caktuara për institucionet publike dhe të punësuarit, si më poshtë: 

- instituicionet e kanë për detyrë t’i dorëzojnë në KSHPK të gjitha informatat e 

nevojshme për një hetim të caktuar, në afat prej 15 ditëve nga pranimi i 

kërkesës nga KSHPK; 

- institucionet duhet t’i mundësojnë KSHPK të kryejë inspektim në 

dokumentacionin e tyre; 

 

 
 

19 Shënim: Lista e ligjeve me të cilat përkufizohen shkeljet në lidhje me sanksionimin e integritetit nuk është 
gjithëpërfshirëse, për shkak të faktit që ligjet e veçanta dhe marrëveshjet kolektive nuk janë pjesë e kësaj analize. 
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- pas lajmërimit nga KSHPK, institucionet duhet të ndërmarrin masa përkatëse 

kundër zyrtarit që ka shkelur ligjin ose që ka konflik interesash, dhe ta 

informojnë KSHPK për msat që kanë ndërmarrë, në afat prej 60 ditësh që nga dita 

e pranimit të lajmërimit; 

- secili zyrtar i cili ka njohuri për vepër penale korruptive nga një zyrtar tjetër, 

duhet ta raportojë atë; etj. 

Në raste kur shkelja disiplinore paraqet edhe vepër penale/vepër kundërvajtëse, në përputhje 

me ligjin, procedura disiplinore nuk do të parandalojë që personi të ndiqet penalisht apo për 

kundërvajtje. 

Nuk është saktësuar nëse institucioni duhet t’ua paraqesë institucioneve kompetente shkeljet 

penale/kundërvajtëse të nëpunësit administrativ (kryesisht Prokurorit Publik dhe Ministrisë për 

Punë të Brendshme). 

Zyrtarët e emëruar, të cilët janë udhëheqës të institucioneve në sektorin publik dhe nuk 

përfshihen nga LNA, nuk u nënshtrohen masave disiplinore. Detyrat dhe përgjegjësitë e tyre 

janë të definuara me ligjin me të cilin ata janë emëruar. 

Prapseprapë, ata janë të ekspozuar në përgjegjësi politike dhe penale. Përgjegjësia politike do të thotë 

se ata mund të shkarkohen nga funksioni prej organit (Qeveria) që i ka emëruar. Poashtu, ata 

përgjigjen penalisht për çdo vepër penale që kanë kryer, e që ndërlidhet me funksionin e tyre 

publik. 

 

 
Kërkesat për integritet të sektorit politik 

Transparenca e financimit të partive politike dhe financimi i fushatave 

zgjedhore 

Korniza ligjore: 

 
Ligji për financimin e partive politike (LFPP)20 përcakton mënyrën e sigurimit të mjeteve për 

funksionimin e partive politike, si dhe kontrollin e financave nga organet kompetente. Nenet 4-

5, 23 përkufizojnë karakterin publik dhe transparencën e burimeve dhe shpenzimeve për 

financim. Me nenin 17 parashihet Regjistri i donacioneve. Neni 25 përcakton publikimin e 

Raportit për donacione të pranuara dhe Raportin Financiar Vjetor në faqet e internetit të Entit 

Shtetëror për Revizion (ESHR) dhe Drejtorisë për të Ardhura Publike (DAP). 

 

Kodi Zgjedhor21 siguron kornizën juridike për financimin e fushatave zgjedhore. Me nenin 71 

përcaktohen kërkesat e detyrueshme ligjore në lidhje me llogarinë bankare ku mund të 

mblidhen mjetet. Nenet 83, 84 përkufizojnë burimet e lejuara dhe të ndaluara të mjeteve, 

përcaktojnë kufirin e donacioneve të lejuara, si dhe raportet që u kërkohen partive politike. 

Neni 85 përcakton përgatitjen dhe dorëzimin e 

 
 
 
 

20 Ligji për financimin e partive politike, Gazeta Zyrtare e RMV, nr.76/2004 dhe plotësimet e mëpasme. 

21 Kodi Zgjedhor, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 40/2006 dhe plotësimet e mëpasme. 
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një raporti të plotë financiar për fushatën zgjedhore dhe auditimin e po këtij raporti nga 

ESHR. 

 

Obligimet e partive politike dhe anëtarëve 

Sipas LFPP, partitë politike janë të obliguara: 

- ta publikojnë Regjistrin e donacioneve dhe bilancin vjetor në faqet e tyre të internetit; 

- ta dorëzojnë në ESHR Raportin për donacione të pranuara dhe Raportin Vjetor 
Financiar; 

- ta dorëzojnë në DAP, Raportin për donacione të pranuara; 

- ta dorëzojnë në ESHR, DAP dhe në Regjistrin Qendror, bilancin vjetor të 
gjendjes; etj. 

Për të gjitha përgjegjësitë më sipër, ekzistojnë kushte dhe afate kohore të rrepta, që palët 
duhet t’i plotësojnë. 

 
 

SIpas Kodit Zgjedhor, partitë politike e kanë për detyrë: 

- të marrin numër tatimor unik dhe të hapin llogari në bankë, me shënimin “për fushatë 
zgjedhore”, vetëm për mbledhje të mjeteve financiare për zgjedhje; 

- ta transferojnë në Buxhetin e RMV dallimin e shumës së lejuar dhe asaj shume që 

kanë pranuar si donacion, në raste kur donacionet tejkalojnë shumën e lejuar (deri 

në 3.000 euro nga persona fizikë dhe deri në 30.000 euro nga persona juridikë); 

- ta transferojnë në Buxhetin e RMV shumën e pranuar si donacion, në rast se nuk 

mund të verifikohet origjina e donacionit; 

- të mbajnë Regjistër të donacioneve; 

- të përgatisin dhe dorëzojnë raportin financiar dhe raportet për donacionet e 

pranuara te organet kompetente, dhe ato t’i publikojnë në faqet e tyre të internetit. 

- Kodi Zgjedhor përcakton mënyrën si duhet partitë politike t’i përmbushin detyrat e 

cekura më sipër, në afatin e paraparë. 

 

Kodi Etik i partive politike dhe deputetëve 
 

Korniza ligjore: 
 

Neni 8-c i Kodit Zgjedhor parasheh vetëm një obligim për partitë politike dhe pjesëmarrësit në 
procesin zgjedhor, konkretisht nënshkrimin e Kodit për zgjedhje korrekte dhe demokratike. 
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Në rundin e katërt të vlerësimit nga GRECO, u miratua Kodi Etik për deputetët. Në janar të 

vitit 2019 Kuvendi miratoi ndryshime dhe plotësime të Kodit Etik me rregulla të rishikuara për 

konflikt interesash, dhuratat dhe sanksionet. Në korrik të vitit 2019 organi kompetent 

mbikëqyrës – Komisioni për procedura dhe çështje mandati-imuniteti i Kuvendit, miratoi 

“Rregullat për zbatimin e procedurës për konstatimin e shkeljeve më të vogla dhe serioze të 

Kodit Etik, dhe shqiptimin e masave të parapara me Kodin Etik të deputetëve”, që poashtu 

përmbante formular për deklarim të dhuratave. 

 

Obligimet e partive politike dhe anëtarëve 

Me Kodin Etik, partitë politike detyrohen: 

- se nuk do të kryejnë presion mbi të punësuarit në administratën dhe institucionet 

publike; 

- se asnjë i punësuar ose qytetar nuk do t’i nënshtrohet asnjë kërcënimi lidhur me 

punësimin dhe sigurimin social të tyre, si rezultat i mbështetjes së tyre të cilësdo 

partie politike ose kandidati, apo mosmbështetjes së tyre. 
 
 

Konfliktet e interesave, deklaratat e pasurisë dhe interesave nga kandidatët 

për zgjedhje dhe kandidatët për emërime politike 

Korniza ligjore: 

LPKKI nuk detyron kandidatët në zgjedhje dhe kandidatët për emërime politike, të deklarojnë 
konflikt të interesave ose të dorëzojnë deklaratë pasurie në KSHPK. 

 

Obligimet e partive politike dhe anëtarëve 

Në këtë moment mungojnë. 
 

 

Respektimi i rregullave për lobim nga politikanët 

Korniza ligjore: 

Në Ligjin për lobim nuk ekzsitojnë dispozita që kanë të bëjnë me partitë politike. 

Obligimet e partive politike dhe anëtarëve 

Në këtë moment mungojnë. 
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Kërkesat për integritet në sektorin privat (në lidhje me sektorin publik) 
 
 
 

Përmbajtja nga punësimi i zyrtarëve publik të mëparshëm gjatë periudhës 

së kufizimeve për punësim (pantoflazh / dyer të hapura) 

 

 
Korniza ligjore: 

LPKKI nuk parasheh kufizime të cilave kompanitë private duhet t’u përmbahen ose t’u 
kushtojnë vëmendje lidhur me punësimin e zyrtarëve publik të mëparshëm. Zyrtari i 
mëparshëm vendos a do t’i përmbahet kufizimeve të parapara me LPKKI. 

 

Obligimet e subjekteve afariste: 

Në këtë moment mungojnë. 

Respektimi i rregullave për prokurimet publike 

Korniza ligjore: 

LPP siguron të drejta dhe përgjegjësi të caktuara për operatorin ekonomik në lidhje me 

sigurimin e një procedure transparente për prokurime publike. Neni 34 përkufizon raportimin 

e korrupsionit. Nenet 88 dhe 120 përcaktojnë bazat për përjashtim nga procedura për prokurim 

ose për ndërprerje të kontratës për prokurim. Neni 136 ndalon ndikimin e anëtarëve të 

KSHAPP në procesin e vendimmarrjes. 

 
 

Obligimet e subjekteve afariste: 

Operatorët ekonomikë janë të obliguar: 

- të informojnë KSHPK ose Prokurorinë Publike, si palë të interesuara, në rast se kanë 

informata për korrupsion; 

- mos ndikojnë në asnjë mënyrë mbi vendimet e anëtarëve të KSHAAP; etj. 
 

 

Respektimi i rregullave për lobim nga subjektet afariste 

Korniza ligjore: 

Ligji për lobim22 përkufizon lobimin në pushtetin ligjdhënës dhe atë ekzekutiv, në nivel qendror 

dhe komunal, nga ana e një lobisti të regjistruar. Neni 6 përcakton transparencën e lobimit. 

Nenent 8 dhe 9 parashohin ndalesë për lobim të disa kategorive të caktuara të personave. 

 
 
 
 
 

22 Ligji për lobim, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 106/2008, me gjitha plotësimet e mëpasme. 
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Obligimet e subjekteve afariste: 

Кompanitë janë të obliguara: 

- të regjistrohen në Regjistrin e lobistëve që mbahet në Kuvendin e RMV; 

- të japin të dhëna të sakta për personin për të cilin lobojnë dhe qëllimin e lobimit; 

- t’i respektojnë rregullat për konflikt të interesave dhe parandalimin e korrupsionit; 

- Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit të RMV dhe KSHPK t’i dorëzojnë Raport 
për lobim; etj. 

 
 
 
 
 

KAPITULLI III. Mbështetja për një mjedis institucional për integritet 
 

Hulumtimi, edukimi, vetëdijësimi dhe lufta kundër korrupsionit 

Të punësuarit në sektorin publik kanë të drejtë për zhvillim të vazhdueshëm profesional23. 

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë (MSHIA) përgatit program vjetor për trajnim 

gjenerik të nëpunësve administrativë, të cilën e miraton më së voni deri më 1 korrik të viti 

aktual për vitin e ardhshëm24. Në bazë të trajnimeve në kuadër të planeve individuale për 

zhvillim profesional, sekretari, gjegjësisht udhëheqësi i institucionit ku nuk është caktuar 

sekretar, përgatit plan vjetor për trajnim për të gjithë nëpunësit administrativë të institucionit. 

Në përputhshmëri me kornizën për kompetencat e përgjithshme, organizohen trajnime 

gjenerike për zhvillim profesional të nëpunësve administrativë, ndërsa trajnimet e 

specializuara zhvillohen për qëllime zhvillimi profesional me kompetenca të veçanta. Trajnimet 

e specializuara mund t’i organizojë Akademia për Aftësim Profesional të Nëpunësve 

Administrativë (AAPNA), e cila është njësi organizative e MSHIA25. 

LNA parasheh angazhimin e mentorëve si një qasje praktike për të përcjellur njohuritë dhe 

aftësitë e nëpunësve administrativë. Mentor mund të jetë secili nëpunës administrativ, i cili 

është emëruar në pozicion më të lartë se një nëpunës administrativ që mbikëqyret dhe i cili ka 

mbaruar trajnim për mentor26. 

MSHIA parasheh realizimin e trajnimeve gjenerike me temë “Masa antikorrupsion dhe etika 

në shërbimin shtetëror”, në bashkëpunim me KSHPK. Në vitin 2018, 64 nëpunës 

administrativë ndoqën trajnimet e këtilla. Nuk ekzistojnë të dhëna për trajnime të realizuara në 

vitin 2019. 

 
 
 
 
 

23 Ligji për nëpunës administrativë, neni 28. 

24 Neni 56 i Ligjit për nëpunës administrativë. 

25 Analizë e zbatimit të akteve që përkufizojnë integritetin dhe etikën në nivel politik dhe profesional, Elena 
Dimovska, gusht 2019, faqet 18-19 

26 Neni 60 i Ligjit për nëpunës administrativë 
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Nëpunësit administrativë përmes trajnimeve kanë mundësi të kufizuara të mësojnë për 

integritetin dhe etikën profesionale, si dhe për rëndësinë e masave për parandalimin e 

korrupsionit në shërbimin shtetëror, edhe pse nëpunësit kanë vullnet dhe nevojë për trajnim 

konkret për standarde etike në shërbim27. 

Sipas nenit 17 pika 19 të LPKKI, pjesë e kompetencës së KSHPK është të ndërmarrë aktivitete 

në fushën e arsimit dhe ngritjes së vetëdijes për korrupsionin dhe konfliktin e interesave. Neni 

30 i LPKKI parasheh bashkëpunim të KSHPK me shoqata dhe fondacione, institucione 

shkencore dhe sektorin privat, në kuadër të realizimit të aktiviteteve programore, të cilat 

përfshijnë hulumtim, analizë, trajnime, informim dhe ngritje të vetëdijes së opinionit publik dhe 

institucioneve në sektorin publik, si dhe transferin e praktikave të mira. Komisioni Shtetëror 

mund të bashkëpunojë me shoqata dhe fondacione, instiucione shkencore dhe sektorin privat 

në fushën e parandalimit të korrupsionit. 

 
 

Doracakët, metodologjia dhe softueri për mbështetjen e zbatimit të 

mekanizmave për integritet dhe antikorrupsion 

Institucionet publike, politike dhe private mund t’i përgatisin vetë doracakët, metodologjitë, 

zgjidhjet softverike dhe mjetet tjera të cilat do të ndihmojnë në zbatimin e mekanizmave për 

integritet dhe antikorrupsion ose mund të kërkojnë ndihmë nga KSHPK dhe nga institucione 

tjera të specializuara shtetërore ose organizata qytetare. Për shembull: 

- doracakët për menaxhim me konflikt interesash, udhëzimet për plotësimin e 

deklaratës së pasurisë dhe interesave, për sigurimin e qasjes së lirë në informata 

ose për veprim në rast të sinjalizimit të mbrojtur; 

- metodologjinë për vlerësimin e integritetit institucional, për konstatimin e 

korrupsionit në legjislacion, për mbajtjen e kurseve dhe trajnimeve për integritet 

dhe antikorrupsion; 

- zgjidhjen softuerike për sondazhe kundër korrupsionit, për mësim elektronik të 

temave që kanë të bëjnë me integritetin, për mbikëqyrjen e zbatimit të një Plan-

veprimi të caktuar nga të punësuarit. 
 
 

 

KAPITULLI IV. Kontrolli i integritetit 
 

Përgjegjësitë për kontrollet e integritetit 

Duke marrë parasysh kornizën ligjore të mjedisit institucional për integritet, përgjegjësitë për 

kryeje kontrolli mbi aspektet e ndryshme të integritetit i takojnë: 

 udhëheqësve të institucioneve publike, në kuadër të institucioneve publike; 

 organeve të specializuara shtetërore, jashtë institucioneve publike. 
 
 
 
 

 

27 Analiza për zbatimin e Kodit të nëpunësve administrativë – Gjendja aktuale, konkluza dhe rekomandime, të përgatitura 
nga Instituti Ndërkombëtar Republikan (IRI), shkurt 2019. 
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Kontrollet e integritetit në institucione nga ana e udhëheqësve 

Udhëheqësit kanë kompetenca të plota në kryerjen e kontrollit lidhur me zbatimin e kërkesave 

për mjedis integriteti të të punësuarve dhe kanë të drejtën të kërkojnë përgjegjësi disiplinore 

nga personat që shkelin rregullat. 

Mirëpo, nëse shkelja paraqet kundërvajtje apo vepër penale – udhëheqësi duhet ta raportojë 

atë edhe jashtë, në organet tjera të specializuara. Organet e tilla mund të kryejnë kontroll të 

përmbushjes së kërkesave për integritet në kuadër të kompetencave të tyre, madje edhe pa raportime 

të tilla nga udhëheqësit. 

Kodi Etik 

Dispozitat që parashohin kontroll të kërkesave për integritet vetëm për udhëheqësit, janë 

dispozita që kanë të bëjnë me kontrollin e zbatimit të kodeve etike në institucionet publike. 

Vlerësimi i rrezikut për korrupsion 

Ekzistojnë mjete për kontroll të vendosjes së etikës dhe integritetit në institucionet publike, të 

cilat zbatohen konform Ligjit për kontroll të brendshëm financiar publik 2009 (LKBFP)28, si pjesë e 

qasjes gjithpërfshirëse për menaxhim me rreziqe, respektivisht Vlerësim të Rrezikut për 

Korrupsion, në kuadër të përgatitjeve të Planit për Integritet të një institucioni. Vlerësimi i 

rrezikut për korrupsion është pjesë e Doracakut për menaxhim me rreziqe, të miratuar nga 

Ministria e Financave. Në këtë kontekst, auditorët e brendshëm në institucionet publlike kanë 

rol kryesor në zbatimin e menaxhimit me rreziqe, si dhe t’ia tërheqin vërejtjen udhëheqësit për 

rreziqet potenciale, përfshirë edhe rreziqet për korrupsion në institucionin amë. 

Zbatimi i kësaj mase kontrolli është tregues solid për interesin e udhëheqësit për të mbrojtur 

integritetin në institucionin publik, përmes vlerësimit dhe menaxhimit me rreziqet për 

korrupsion. 

 
 

Kontrollet e integritetit në institucione nga ana e organeve përkatëse shtetërore 

Praninë e elementëve të ndryshëm të mjedisit për integritet në institucionet publike, e 

ndonjëherë madje edhe në sektorin politik dhe privat, e kontrollojnë organet e specializuara 

shtetërore, si në vijim: KSHPK, ESHR, AMDQLIKP, EPP, IASH, MD, DAP, KSHZ. 

Mirëpo, për shkak të mandatit të vet me fokus në parandalimin e korrupsionit, KSHPK nuk 

kryen kontroll të integritetit vetëm në institucione, por edhe në tërë sektorin publik (shih pjesën 

4.4 më poshtë). 

 

 

Mandati i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit 

 Respektimin e mospërputhshmërive dhe kufizimeve; 

 Dorëzimin e deklaratës për pasuri dhe interesa 

 
 

28 Ligji për kontroll të brendshëm financiar publik (Gazeta Zyrtare, nr. 90/2009, 12/2011 dhe 188/2013) 
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 Menaxhimin me konflikt interesash; 

 Rregullat për dhurata; 

 Prokurimet transparente publike dhe menaxhimin efikas me resurset; 

 Kufizimet për punësim (pantoflazh / dyer të hapura); 

 Transparencën në financimin e partive politike dhe fushatave zgjedhore 

 Sanksionimin e shkeljeve në lidhje me integritetin 
. 

Mandati i Inspektoratit Administrativ Shtetëror 

 Punësimin e bazuar në merita, avancimin, lidershipin dhe shpërblimet; 

 Rregullat për dhurata; 

 Transparencën, gatishmërinë për bashkëpunim dhe qasjen në informata me karakter 
publik; 

 Prokurimet transparente publike dhe menaxhim efikas të resurseve; 

 IASH kryen auditimin e gjitha transkacioneve nga dita e hapjes së llogarisë për 

zgjedhje deri në ditën e mbylljes së saj. Përveç kësaj, tre pushtetet më sipër 

nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi, me qëllim të zbulimit të parregullsive 

në financimin e fushatës dhe ndërmarrjen e masave kundër partisë që është objekt 

mbikëqyrjeje. 

 
 

Mandati i Аgjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata 

 Transparencën, gatishmërinë për bashkëpunim dhe qasjen në informata me karakter 
publik 

 
 

Mandati i Entit për Prokurime Publike 

 Prokurimet transparente publike dhe menaxhimin efikas të resurseve 
 
 

Mandati i Entit Shtetëror për Revizion 

 Prokurimet transparente dhe menaxhimin efikas të resurseve; 

 Transparencën e financimit të partive politike dhe fushatave zgjedhore 

 

Мandati i Ministrisë së Drejtësisë 

 Mbrojtjen e sinjalizuesve 
 
 

Mandati i Drejtorisë për të Ardhura Publike 

 Transparencën në financimin e partive politike dhe fushatave zgjedhore 

 

Mandati i Komisionit Shtetëror Zgjedhor 

 Transparencën në financimin e partive politike dhe fushatave zgjedhore 
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Kontrollet sektoriale dhe nacionale të integritetit nga Komisioni Shtetëror për 

Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) 

 
 

Vlerësimi i rrezikut nga korrupsioni sektorial (vlerësimi sektorial i 

integritetit) 

Kjo masë kontrolli e integritetit që zbaton KSHPK, paraqet një pjesë të menaxhimit të rrezikut 

dhe është e ngjashme me VRrK. Masën e njëjtë e zbatojnë edhe udhëheqësit e institucioneve 

publike. Mirëpo, Ligji i ri për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave29 nga viti 

2019, parasheh që KSHPK të ketë kompetencën të përgatisë analizë të rreziqeve për 

korrupsion në sektorë të ndryshëm. 

Verifikimi i korrupsionit (kontrolli i legjislacionit antikorrupsion) 

KSHPK zbaton masën për kontroll të integritetit në nivel nacional, konform Ligjit të ri për parandalimin e 

korrupsionit dhe konfliktit të interesave nga viti 201930, në të cilin përcaktohet kompetenca e KSHPK që 

të kryejë verifikimin e korrupsionit në ligje, akte nënligjore dhe akte tjera të përgjithshme, sipas 

metodologjisë që ka miratuar. 

 

KAPITULLI V. Sanksionimi i mungesës së integritetit 
 

Të gjitha kërkesat për integritet përmbajnë sanksione në legjislacionet interne, konkretisht në 

LPSP, LNA, LPKKI, LPP, LQLIKP, LKBFP dhe LMS31. Këto ligje parashohin sanksione për 

palët që janë përfshirë në praktika korruptive ose shkelje të integritetit. Varësisht nga lloji i 

shkeljes, seriozitetit të pasojave, sanksionet mund të shqiptohen si sanksione disiplinore, 

kundërvajtëse ose penale. Përcaktimi konkret i sanksioneve, kohëzgjatja e tyre, e drejtja për 

mbrojtje juridike dhe ngjashëm, përfshihen në ligjin përkatës dhe aktet nënligjore. 

5.1. Formularët për përgjegjegjësinë e shkeljeve të integritetit 

Shkeljet e integritetit kanë përgjigjegjësi disiplinore, kundërvajtëse, delikti dhe penale. 

Përgjegjësinë disiplinore e imponojnë udhëheqësit në të dyja institucionet publike. Edhe pse 

udhëheqësit e institucioneve private kanë mundësinë të zbatojnë sanksione disiplinore, ligji 

nuk i obligon që të zbatojnë sanksione disiplinore për shkeljet e integritetit, të parapara më 

këtë Koncept të Integritetit. 

 
 
 

 
 

29 Neni 17 pika 17 e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë”, nr. 12/19) 

30 Neni 17 pika 2 e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (“Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë “, nr. 12/19) 

31 Shënim: Lista e ligjeve të cilat përkufizojnë shkeljet që kanë të bëjnë me integritetin nuk është 
gjithëpërfshirëse, për shkak se ligjet e veçanta dhe marrëveshjet kolektive nuk janë pjesë e kësaj analize. 
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Përgjegjësinë kundërvajtëse e mbulon IASH, Inspektorati i Punës, Komisioni Kundërvajtës i 

KSHPK, Komisioni Kundërvajtës pranë Agjencisë për Mbrojtje të së Drejtës për Qasje të Lirë 

në Informata me Karakter Publik, gjykatat. 

Për përgjegjësinë e deliktit vendos IASH dhe Inspektorati i Punës. 

 

 
5.2 Mekanizmat për sanksionime sipas sektorëve 

5.2.1 Shkelja e integritetit në sektorin publik 

1) Punësimet e bazuar në merita, avancimi, lidershipi dhe shpërblimet – në rast 

të shkeljes së kësaj kërkese për integritet, IASH dhe Inspektorati i Punës lëshojnë 

fletëpagesa kundërvajtëse për pagesë të sanksionit kundërvajtës. Në raste kur 

pagesa nuk procesohet me vetiniciativë të personit të ngarkuar, Inspektorati ngre 

procedurë për delikt para gjykatës kompetente. 
 

2) Respektimi i mospërputhshmërisë dhe kufizimeve – zhvillohet procedurë 

kundërvajtëse, ndërsa sanksionet i shqipton Komisioni Kundërvajtës i KSHPK. 
 

3) Dorëzimi i deklaratës së pasurisë dhe interesave – Komisioni për Kundërvajtje 

pranë KSHPK zhvillon procedurat dhe zbaton sanksione për kundërvajtje të 

parapara me LPKKI. Përveç kësaj, nëse gjatë hetimit të pasurisë së zyrtarit nga 

KSHPK konstatohet se origjina e pasurisë është e dyshimtë, KSHPK mund të 

ngrejë procedurë penale, ndërsa gjykata mund të shqiptojë sanksion penal. 
 

4) Konflikti i interesave – KSHPK zbaton procedurë për verifikimin e konfliktit të 

interesave. Komisioni për Kundërvajt je pranë KSHPK zhvillon procedurat 

kundërvajtëse dhe shqipton sanksione. Poashtu, me kërkesë të KSHPK, organi që 

ka zgjedhur ose që ka emëruar zyrtarin ose ku zyrtari është në marrëdhënie pune, 

mund të ngrejë procedurë për shkarkimin e tij/saj ose procedurë disiplinore kundër 

atij zyrtari. 
 

5) Rregullat për dhurata – Institucioni ku punon një zyrtar duhet të zhvillojë 

procedurë disiplinore dhe të shqiptojë sanksionin kundër zyrtarit që ka pranuar 

dhuratë, në kundërshtim me dispozitat e parapara ligjore në LNA. Komisioni për 

Kundërvajtje në kuadër të KSHPK zhvillon procedurë kundërvajtëse dhe shqipton 

sanksione kundërvajtëse për zyrtarët të cilëve u është ofruar dhuratë joligjore, e të 

cilët nuk kanë refuzuar ofertën e tillë. 

 

6) Kodi Etik – Kodi qeveritar nuk parasheh kontroll të jashtëm të zbatimit të tij. 

Qeveria emëron një anëtar të Qeverisë, i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e 

zbatimit të Kodit qeveritar dhe i cili i paraqet raporte Kryeministrit në afat të 

përcaktuar kohor. Kodi Administrativ nuk siguron kontroll të jashtëm të zbatimit të 

tij. Duke marrë parasysh përgjegjësinë e paraparë disiplinore për mosrespektim, 

institucioni në të cilin punon 
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nëpunësi administrativ, është i autorizuar ta zbatojë Kodin Administrativ. 

Mosplotësimi i dispozitave të Kodit Administrativ paraqet bazë për ngritjen dhe 

zbatimin e procedurës disiplinore nga institucioni ku punon nëpunësi administrativ, 

në pajtim me LNA. 

7) Transparenca, gatishmëria për bashkëpunim dhe qasja në informata me 

karakter publik – Komisioni për Kundërvajtje pranë Agjencisë për Mbrojtje të së 

Drejtës për Qasje të Lirë në informata me karakter publik zhvillon procedurat dhe 

shqipton sanksione. 

 
8) Prokurim publik transparent dhe menaxhim efikas me resurse – varësisht nga 

shkelja, institucione të ndryshme kanë kompetencën të hetojnë shkeljet potenciale 

dhe/ose të shqiptojnë sanksione, si në vijim: EPP; KSHAPP; Gjykata 

Administrative; Gjykata Themelore për Kundërvajtje; Prokuroria Publike; Gjykata 

Themelore Penale. KSHPK ëshë e autorizuar t’i informojë organet kompetente, siç 

janë: EPP, Gjykatën Themelore për Kundërvajtje ose Prokurorinë Publike, që të 

ndërmerren masa brenda kompetencave të tyre. Inspektorati Administrativ është i 

obliguar shkelësit t’i lëshojë fletëpagesë kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për 

kundërvajtje. Gjykata kompetente zhvillon procedurë kundërvajtëse dhe shqipton 

sanksion kundërvajtës për shkelje sipas LKBFP. 

 
9) Kufizimet për punësim (pantoflazh / dyer të hapura) –  

Komisioni për Kundërvajtje në kuadër të KSHPK zhvillon procedurat për 

kundërvajtje dhe shqipton sanksione kundërvajtëse për persona, të cilat nuk 

veprojnë konform dispozitave të parapara. 

 
10)  Mbrojtja e sinjalizuesve – Zhvillohet procedurë kundërvajtëse, ndërsa gjykata 

kompetente shqipton sanksione kundërvajtëse. 

 
11) Mostolerimi i shkeljeve të integritetit – Institucionet në sektorin publik shqiptojnë 

sanksione disiplinore për shkelje të bëra ndaj të punësuarve të tyre; gjykata – për 

vepra penale, ndërsa Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut – për 

sanksion politik të zyrtarëve të emëruar; Komisioni për Kundërvajtje në kuadër të 

KSHPK zhvillon procedurat dhe shqipton sanksione për kundërvajtje të 

përcaktuara me LPKKI. KSHPK është poashtu e autorizuar të ngrejë procedurë 

për verifikim përgjegjësie të udhëheqësve para organeve që i kanë zgjedhur ose 

emëruar, ose/edhe para Prokurorisë Publike kompetente. 

 
 

5.2.2 Shkelja e integritetit në sektorin politik 

1) Transparenca në financimit e partive politike dhe fushatave zgjedhore – Me 

propozim të ESHR, Ministri i Drejtësisë vendos për të drejtën për pranim mjetesh 

nga Buxheti i RMV. Gjykata Themelore është e autorizuar ta zhvillojë procedurën 

kundërvajtëse dhe të vendosë për sanksionet kundërvajtëse. KSHPK mbron 

ligjshmërinë e zgjedhjeve në pajtim me KZ. Nga ana tjetër, KSHPK vendos, me 

vetiniciativë apo në bazë të parashtresave të dorëzuara, për s h k e l j e  të dispozitave 

të financimit 
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të fushatave sipas KZ. Gjykata Administrative është kompetente për zgjidhjen e 

rasteve të proceduara, në bazë të akuzës kundër vendimit të KSHPK. 

2) Nga ana tjetër, nëse ESHR zbulon parregullsi në raportin financiar të pjesëmarrësit 

në fushatë zgjedhore, inicon procedurë kundërvajtëse ose ia paraqet ato parregullsi 

prokurorit publik përkatës. 

3) Zhvillohet procedura për kundërvajtje, deri sa gjykata shqipton sanksion 

kundërvajtës. 

4) Kodi Etik për partitë politike dhe deputetët – mungojnë sanksione. 

5) Konflikti i interesave, deklaratat e pasurisë dhe interesave për kandidatët në 

zgjedhje dhe kandidatët për emërime politike – mungojnë sanksione, sepse 

kandidatët në zgjedhje dhe kandidatët për emërime politike nuk janë të obliguar të 

japin deklarata për konflikt interesi dhe të dorëzojnë deklaratat e pasurisë. 

6) Respektim i rregullave për lobim – mungojnë sanksione. 

 

5.2.3 Shkelja e integritetit në sektorin privat 

1) Përmbajtja nga punësimi i zyrtarëve publikë të mëparshëm gjatë periudhës 
së kufizimit për punësim (pantoflazh / dyer të hapura) – mungojnë sanksione. 

 

2) Respektim i rregullave për prokurime publike – mungojnë sanksione. 
 

3) Respektimi i rregullave për lobim – KSHPK heton shkeljet e kryera nga lobistët, 
shqipton sanskione ndaj tyre dhe për këtë informon Sekretarin e Përgjithshëm të 
Kuvendit të RMV. Lobistët kanë të drejtë të ngrejnë kontest administrativ kundër 
vendimit të KSHPK, para Gjykatës Administrative. 

 
 
 

 

KAPITULLI VI. Rekomandime  
 

Ky Koncept për Integritet bashkon të gjithë aspektet relevante të antikorrupsionit dhe 

integritetit në sistemin e RMV, duke shpjeguar si lind integriteti në institucionet e sektorit publik, 

politik dhe privat, dhe si të mbështetet integriteti përmes masave për mbështetje, kontroll dhe 

sanksionim. 

 
 

6.1 Përmirësimi i sistemit të integritetit 

Sistemi i përshkruar zbuloi elementët që mungojnë. Për këtë shkak, rekomandohet që të 
merren parasysh këto hapa si më poshtë: 

 Të përgatititet Kod Etik për partitë politike dhe deputetët, sanksione për mosrespektim të 
kodit dhe institucionalizim të mekanizmave efikasë të brendshëm për mbikëqyrje; 

 Të hartohen akte për konflikt interesash, deklarata të pasurisë dhe interesave për 
kandidatët në zgjedhje dhe kandidatët për emërime politike, si dhe sanksione për 
mosrespektim të akteve dhe institucionalizim të mekanizmave efikasë për 
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mbikëqyrje të brendshme, përmes përdorimit të teknologjisë informatike-komunikative; 

 Të vendosen obligime për respektimin e rregullave për lobim të politikanëve dhe 
sanksione për mosrespektimin e tyre, si dhe institucionalizim të mekanizmave efikasë 
për mbikëqyrje, me mbështetje të teknologjisë informatike dhe komunikimit; 

 Të hartohen akte dhe sanksione ndaj subjekteve të sektorit privat, të cilat nuk do të 
përmbahen nga punësimi i zyrtarëve publikë të mëparshëm gjatë periudhës të kufizimeve 
për punësim (pantoflazh / dyer të hapura). 

 Të mundësohet pasqyrë dhe definim i qartë i sanksioneve për sektorin privat, 
gjegjësisht për subjektet që nuk do t’i respektojnë rregullat për prokurime publike; 

 Të vendosen sanksione për subjektet afariste, të cilat nuk i respektojnë rregullat për lobim. 

Në kontekst të këtyre rekomandimeve, KSHPK inkurajohet t’u referohet praktikave të mira të 
identifikuara në Shtojcën 2. Analiza që i është bashkangjitur kësaj shtojce, ndihmon që të 
kuptohet procesi, praktikat e mira dhe dobësitë e dukshme në përvojat e jashtme nga zbatimi 
i elementëve dhe institucioneve për integritet. Poashtu, analiza përmban alarmimet për 
dështime të mundshme gjatë procesit të zbatimit. 

6.2 Hartimi i strategjive nacionale dhe/ose sektoriale për integritet 

Duke kuptuar vendin dhe rolin e gjithë elementëve të Konceptit për Integritet, bëhet më e qartë 

se çka është ajo që ndikon në rritjen e integritetit të institucioneve, sektorëve dhe në përgjithësi 

në gjithë vendin. 

Për këtë arsye, rekomandohet që Koncepti për Integritet të shfrytëzohet për të zhvilluar 

Strategjinë Nacionale për Integritet, të ndarë në sektorë dhe/ose të përgatiten strategji të 

posaçme për integritet (konkretisht, për sektorët më të mëdhej – sektorë publikë, politikë dhe 

privatë, ose për sektorët më të vegjël – mbrojtje shëndetësore, zbatim të ligjit, sport etj.). 

Strategjitë nacionale dhe sektoriale duhet ta kenë për qëllim fuqizimin e llogaridhënies 

institucionale në ushtrimin e mandatit të vet në lidhje me integritetin: vendosjen e një mjedisi 

integriteti në institucione, mbështetjen e mjedisit institucional për integritet, kontroll integriteti 

dhe sanksionim të mungesës së integritetit. Strategjia mund të verifikojë se nuk do të mbesin 

zbrazëtira në aspektin e llogaridhënies së institucioneve, të cilat e kanë për detyrë të 

kontribuojnë, secili në nivelin e vet, në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e integritetit. Përveç kësaj, 

strategjia e tillë do të mund të kontribuojë në plotësim të mangësive (konkretisht, vendosjen e 

obligimeve dhe sanksioneve të reja që mungojnë, planifikimin e seancave për trajnime, përgatitjen 

e doracakëve, softuerit, etj.) apo me strategjinë mund të parashikohet ndjekja aktuale në 

përmbushjen e drejtë të obligimeve, me të cilat janë ngarkuar palë të ndryshme interesi, në 

kuadër të Konceptit për Integritet, që në mënyrë plotësuese mund t’i shmangin mangësitë. 

 

6.3 Hartimi i metodologjisë sektoriale për vlerësim të integritetit 

Koncepti për integritet duhet ta vendosë bazën që KSHPK të zbatojë vlerësim sektorial të 

integritetit. Kjo nënkupton përpilimin e pyetësorëve konkretë për përmbushjen e roleve të 

ndryshme të palëve të interesit nga një sektor i caktuar, në kontekst të integritetit, me qëllim që 

të kuptohet cilat aspekte të integritetit duhet të forcohen në atë sektor. 

 

6.4 Përgatitja e doracakëve për integritet dhe moduleve për trajnim 
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Shpesh herë në RMV, korniza për integritet nuk mbikëqyret në mënyrë të drejtë, sepse është 
shpërndarë në më shumë ligje, akte nënligjore dhe akte tjera të ndryshme. Megjithatë, 
sistematizimi i paraparë në Konceptin për Integritet mundëson planifikimin e trajnimeve 
adekuate, si dhe krijimin e doracakëve specialë për kategori të ndryshme profesionale, ku 
kërkesat e përgjithshme për integritet të përshkruara këtu, do të ndërthurren me kërkesat e 
veçanta profesionale për kategori të ndryshme, konkretisht doracakë për integritet për njësitë 
e vetëqeverisjes lokale, e kështu me radhë. Për këtë arsye rekomandohet që Koncepti për 
Integritet të përdoret si bazë për përgatitjen e doracakëve të ndryshëm për integritet 
profesional dhe të përdoret si material për trajnim të kategorisë përkatëse. 

 

 
6.5 Zbatimi i hulumtimeve, sondazheve dhe hulumtimeve ciklike të integritetit 

Koncepti për integritet mund të përdoret edhe për hulumtim të niveleve dhe çështjeve të 
integritetit përmes sondazheve dhe hulumtimeve ciklike, me të cilat mund të parashtrohen 
pyetje në lidhje me elementët e ndryshëm të integritetit, që janë përshkruar në këtë koncept. 
Nëse zbatohen rregullisht, këto hulumtime dhe sondazhe mund të bëhen pika referuese dhe 
bazë për krijimin e Indeksit Nacional për Integritet. 



 

 

 

 
Проектот е финансиран 

од Европската Унија 

Promovimi i transparencës dhe 

përgjegjësisë në administratën publike 
 

 

 

 

SHTOJCA 1: PLANIFIKIMI I LEGJISLACIONIT PËR INTEGRITET PUBLIK, POLITIK DHE PRIVAT NË MAQEDONINË E 

VERIUT 
 
 
 

Elementi i 

integritetit publik 

Ligji, akti nënligjor, neni 

që rregullon këtë 

element të integritetit 

 

A janë përgjegjësitë 

e punëdhënësit / të 

punësuarit në 

institucionin publik 

të qarta sa i përket 

këtij elementi? 

Cilat 

institucione 

praktikojnë 

mbikëqyrje / 

kontroll të 

jashtëm? 

A ka 

dënim 

për 

shkelje 

të 

kryer? 

Cilat 

institucione i 

hetojnë shkeljet 

/ shqiptojnë 

dënimet? 

1. Punësim të bazuar në 

merita, 

Ligji për të punësuarit në 

sektorin publik (LPSP)33 

paraqet kornizë të 

përgjithshme ligjore e cila 

përkufizon menaxhimin me 

burimet njerëzore në 

sektorin publik përmes një 

qasjeje sistematike dhe të 

përgjithshme. LPSP 

paraqet ombrellë që i 

përfshin ligjet tjera konkrete 

sektoriale, në të cilat 

Po, pyetjet që 

lidhen me 

punësimet, 

avancimet, 

zhvillimin 

profesional, 

vlerësimin dhe 

shpërblimin e të 

punësuarve në 

sektorin publik, 

janë qartë të 

përkufizuara me 

afate të 

definuara 

kohore. 

Ministria për 

Shoqëri 

Informatike dhe 

Administratë 

(МSHIA) 

mbikëqyr zbatimin 

integral të ligjit. 

 

 
Inspektorati 

Administrat

iv Shtetëror  

Po IASH dhe 

inspektorati i 

punës lëshojnë 

fletëpagesa 

kundërvajtësve 

për pagesë të 

dënimit 

kundërvajtës në 

bazë vullnetare. 

Nëse nuk ka 

pagesë në bazë 

vullnetare, 

inspektorati 

 
 

33 Ligji për të punësuarit në sektorin publik, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 27/14 dhe gjitha ndryshimet e mëpasme 



 

 

Projekti implementohet nga: 
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avancimi, lidershipi dhe 

shpërblimet32 

më detajisht janë 

paraparë veprimtari të 

caktuara publike. 

 Nenet 4-13 

përcaktojnë parimet e 

përgjithshme, 

gjegjësisht bazën e 

punësimeve në 

sektorin publik; 

 Nenet 20a-23 

përkufizojnë procesin e 

punësimeve. 

 

 
Zbatimi i neneve më sipër 

sqarohet më detajisht në 

rregulloret përkatëse: 

- RREGULLORE 

 

Punësimet në 

sektorin publik duhet 

të planifikohen 

paraprakisht, përmes 

planeve vjetore për 

punësim, të cilat i 

përgatiti secili 

institucion më vete. 

Planin për punësim 

duhet ta miratojë 

organi shtetëror 

përgjegjës për 

buxhetimin e 

institucionit. 

 

 
Punësimet dhe 
avancimet duhet të 
bëhen 

(IASH) kryen 

kontroll mbi 

zbatimin e akteve 

ligjore dhe 

harmonizimin 

e faktorëve me 

aktet përkatëse 

ligjore. 

 ngre procedurë 
kundërvajtëse para 
gjykatës kompetente. 

 
 

32 Analiza e këtij elementi të integritetit bazohet vetëm në LPSP dhe LNA, si kornizë themelore ligjore që mbulon këtë fushë dhe që paraqet bazë për menaxhimin me burime 

njerëzore mbi parimin e meritave, që duhet marrë parasysh në ligjet e posaçme. Të punësuarit në sektorin publik ndahen në katër kategori, varësisht nga lloji i përgjegjësive që 
kanë. Marrëdhënia e punës për disa kategori të të punësuarve përcaktohet në disa ligje të posaçme dhe marrëveshje kolektive. Këto ligje të posaçme dhe marrëveshje kolektive 

nuk janë pjesë e kësaj analize. 

Konkretisht, marrëdhëniet e punës (i) të të punësuarve në institucionet e sektorit publik në fushën e sigurisë, mbrojtjes dhe inteligjencës, gjegjësisht të të ashtuquajturëve zyrtarë 
me autorizime të posaçme; (ii) ofruesit e shërbimeve në fushën e shëndetësisë, arsimit dhe shkencës, punës, punëve sociale, mbrojtjes së fëmijëve, informatave publike, si dhe në 
fushën e shërbimeve komunale dhe veprimtari tjera për të cilat janë themeluar ndërmarrje publike dhe (iii) personat përgjegjës për mbështetje teknike, përkufizohen në ligje të 
posaçme. 
Меgjithatë, për të konstatuar nëse ka qasje të përpiktë dhe të përshtatur lidhur me politikat për menaxhimin e marrëdhënieve njerëzore në gjithë sektorin publik, nevojitet një 
analizë më e gjerë, me të cilën do të përfshihen edhe ligjet e posaçme dhe marrëveshjet kolektive. 
Rrjedhimisht, analiza e këtij elementi të integritetit ka të bëjë vetëm me të punësuarit në sektorin publik, që domethënë se funksionarët e emëruar dhe të zgjedhur nuk janë pjesë 
e kësaj analize. 
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 për elementët e 

detyrueshëm të konkursit 

publik për plotësimin e 

vendit të punës në sektorin 

publik përmes punësimit 

dhe për formularin për 

punësim, si dhe forma, 

përmbajtja dhe mënyra e 

evidencës së regjistrit të 

personave që kanë dhënë 

të dhëna të rreme për 

punësim në sektorin publik; 

- METODOLOGJIA 

për planifikimin e 

punësimeve në sektorin 

publik, në pajtim me 

parimin për përfaqësim 

adekuat dhe të drejtë, si 

dhe forma, përmbajtja 

dhe formulari i planit 

vjetor për punësim dhe 

raportit për realizim të 

planit vjetor për 

punësime. 

me konkurs të hapur 

dhe të merren 

parasysh rezultatet e 

procedurës për 

zgjedhje. 

   

Ligji për nëpunës 

administrativë 

Po, sistemi i 

meritave për 

nëpunës 

administrativë 

 

MSHIA ndjek 

zbatimin 

Po Shkeljet 

kryesisht i 

heton dhe 

paraqet IASH. 
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  (LNA)34 është ligj i 

posaçëm në të cilin 

më gjerësisht e më 

saktësisht janë përfshirë të 

gjitha aspektet e 

punësimeve të nëpunësve 

administrativë (një nga 

katër grupet e të 

punësuarve në sektorin 

publik).35 

 Nenet 30-47 

përcaktojnë procesin e 

punësimit; 

 Nenet 48-53 

parashohin avancimet; 

 Nenet 54-60 

përcaktojnë trajnimin 

profesional; 

 Nenet 85-97 

përcaktojnë sistemin e 

zhvillimit profesional. 

Zbatimi i neneve më sipër 

në mënyrë precize 

definon obligimet e 

institucionit publik dhe 

obligimet e 

nëpunësve 

administrativë.  

 

Institucionet publike 

paraprakisht 

planifikojnë punësimin 

e nëpunësve 

administrativë në 

planet e tyre vjetore. 

 

 
Procesi i 

punësimit 

fillon me konkurs 

publik për vendin e 

lirë të punës dhe 

kriteret që 

integral të ligjit. 

 

 
IASH bën kontroll 

mbi zbatimin e 

akteve ligjore dhe 

harmonizimin e 

faktorëve me 

aktet përkatëse 

ligjore. 

 IASH lëshon 

fletëpagesa 

kundërvajtës

e për pagim 

të gjobës. 

Nëse nuk ka 

pagesë në 

bazë 

vullnetare, 

inspektorati 

ngre 

procedurë 
kundërvajtëse para 
gjykatës kompetente. 

 
 

34 Ligji për për nëpunës administrativë, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 27/14 dhe gjitha ndryshimet dhe plotësimet e mëpasme. 

35 Çështje të caktuara që lidhen me punësimet e nëpunësve administrative në gjyqësor dhe në Prokurorinë Publike, diplomaci, Drejtorinë e Doganave dhe administratën 

tatimore, inspektoratet, Entin Shtetëror për Revizion, organet rregullatore dhe Bankën Popullore, mund të përkufizohen me ligje të posaçme ose me marrëdhënie kolektive, 

ndryshe nga ajo siç e parasheh LNA. 
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 shpjegohet më detajisht në 

rregulloret përkatëse: 

- DEKRETI për 

zbatimin e 

procedurës për 

punësim të 

nëpunësve 

administrativë; 

- RREGULLORE 

për ndryshim dhe 

plotësim të 

rregullores dhe 

për formën dhe 

përmbajtjen e 

konkursit intern, 

mënyrën e 

dorëzimit të 

kërkesës për 

avancim, mënyrën 

e zbatimit të 

përzgjedhjes 

administrative dhe 

intervistën, si dhe 

mënyrën e 

vlerësimit të tyre 

dhe numrin 

maksimal të 

pikëve nga 

procedura e 

përzgjedhjes, 

varësisht nga 

kandidatët 

potencialë duhet t’i 

plotësojnë. 

Kandidati më i mirë 

për vendin e punës 

zgjidhet me 

procedurë 

transparente, të 

drejtë dhe në frymë 

konkurrence. 

 

 
Procedura e 

avancimit fillon me 

konkurs intern, e 

nga të punësuarit 

aktualë të 

institucionit 

përzgjidhet 

kandidati më i 

mirë me zbatimin 

e procedurës 

transparente, të 

drejtë dhe në 

frymë 

konkurrence. 

 

 
Procesin për 

punësim të 
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 kategoria e vendit 

të punës për të 

cilin është shpallur 

konkursi intern; 

nëpunësve 

administrativë e 

udhëheq Agjencia 

për Administratë. 

   

- RREGULLORE 

për mënyrën e 

zbatimit të një 

interviste 

gjysëmvjetorëshe, 

kriteret më të 

përafërta për 

mënyrën e vlerësimit 

të nëpunësit 

administrativ; 

 

-  VENDIME vjetore për 

përcaktimin e vlerës 

së një njësie për 

përllogaritje të 

rrogave të 

nëpunësve 

administrativë 

. 

 

2. Respektimi i 

mospërputhshmërisë 

dhe kufizimeve gjatë 

kryerjes së funksionit 

publik 
 

 Neni 38 i LPSP Puna e të 

punësuarve në 

sektorin publik 

nuk përputhet 

me 

aktivitetet  
e drejtëpërdrejta  
politike gjatë 

 

Institucioni është 

përcaktuar në 

ligjet e posaçme. 

 

Po 

 

Institucioni është 

përcaktuar në 

Ligjet e posaçme. 
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Nenet 44, 49 të Ligjit për 

parandalimin e korrupsionit 

dhe konfliktit të interesave 

(LPKKI)36 përcaktojnë 

mospërputhshmërinë e 

funksionit që kryejnë 

funksionarë të emëruar dhe 

të zgjedhur, me funksione 

dhe veprimtari tjera; 

 

 
 Neni 45 i LPKKI përcakton 

kufizimet e funksionarëve 

të emëruar dhe të zgjedhur 

gjatë kryerjes së funksionit 

publik. 

orarit të punës dhe 

në vendin e punës. 
 

 

LPKKI definon 

situatat dhe 

aktivitetet që nuk 

përputhen me 

kryejen e funksionit 

publik për shkak të 

besimit publik në 

integritetin dhe 

objektivitetin 

personal të 

funksionarëve 

publikë. 

 

 
Funksionarët e 

emëruar dhe të 

zgjedhur, gjatë 

kryerjes së 

funksionit të 

tyre, janë të 

kufizuar që (i) 

të udhëheqin 

me kompani 

ose institucion 

si 

 
 

Komisioni Shtetëror 

për Parandalimin e 

Korrupsionit 

(KSHPK) mbikëqyr 

zbatimin integral të 

ligjit. 

 
 
 
 
 

Po 

 
 
 
 
 

Procedurë 

kundërvajtëse 

zbaton dhe 

sanksione 

shqipton 

Komisioni 

Kundërvajtës 

në kuadër të 

KSHPK. 

 
 

36 Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave, Gazeta Zyrtare e RMV nr. 12/19 dhe të gjitha ndryshimet dhe plotësimet e mëpasme.
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  pronar (ii) të 

kenë të drejtën 

e udhëheqjes 

së bordit 

drejtues të 

kompanisë, 

gjegjësisht 

institucionit. 

 

 
Funksionari i 

emëruar apo i 

zgjedhur ka për 

obligim ta lajmërojë 

institucionin në të 

cilin është emëruar 

apo zgjedhur, për 

personat juridikë në 

pronë të tij/saj, në të 

cilat posedon 

aksione apo ka 

funksion udhëheqës. 

Funksionari i 

emëruar apo i 

zgjedhur të drejtat e 

udhëheqjes duhet 

t’ua bartë personave 

të tretë. 
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3. Deklarata e pasurisë 

dhe interesave 

personale 

LPKKI përcakton 

kategoritë e zyrtarëve të 

cilët në KSHPK janë të 

obliguar ta paraqesin 

pasurinë dhe interesat e 

tyre. 

 

 
 Nenet 82-86 

përcaktojnë mënyrën e 

deklarimit; 

 

 
 Neni 87 përcakton 

karakterin publik të 

deklaratave të pasurisë; 

 

 
 Nenet 89-91 përcaktojnë 

regjistrin që mban 

KSHPK; 

 

 
 Nenet 92-96  përkufizojnë 

procedurën për kontrolle 

dhe hetime të pronës dhe 

interesat e bartësve të 

funksioneve publike. 

Po, secili person i 

zgjedhur apo i 

emëruar, person 

përgjegjës në 

ndërmarrje publike, 

institucion publik ose 

person tjetër juridik 

me kapital shtetëror, 

nëpunës 

administrativë të 

kategorisë A, apo 

persona të punësuar 

në kabinetin e 

Kryetarit të RMV, 

Kryetarit të Kuvendit 

të RMV, 

Nënkryetarëve të 

Kuvendit të RMV, 

Kryeministrit të 

RMV, 

zëvendëskryeministr

ave të RMV, 

ministrave dhe 

Sekretarit të 

Përgjithshmë të 

Qeverisë së RMV, 

janë të obliguar të 

dorëzojnë 

Deklaratën për 

pasurinë dhe 

interesat në afatet 

strikte që parasheh 

LPKKI 

KSHPK kryen 

mbikëqyrje të 

zbatimit të 

dispozitave që 

kanë të bëjnë me 

deklarimin e 

pasurisë së 

interesavе. 

Po Për kundërvajtjet 

e parapara me 

LPKKI, 

Komisioni i 

Kundërvajtjeve në 

kuadër të KSHPK 

ngre procedurë 

kundërvajtëse dhe 

shqipton sanksione. 

 

 
Përveç kësaj, në 

rast se gjatë 

hetimit të pronës 

së funksionarit, të 

zbatuar nga 

KSHPK, origjina e 

pronës është e 

dyshimtë, atëherë 

KSHPK mund të 

ngrejë procedurë 

penale dhe në atë 

rast Gjykata 

Penale mund të 

shqiptojë sanksion 

penal. 
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Po këto funksionarë 

janë të obliguar t’i 

paraqesin të gjitha 

ndryshimet e pronës 

dhe interesave të 

tyre, që mund të kenë 

ndodhur gjatë 

kryerjes së detyrës. 

   

4. Konflikti i interesave LPKKI përcakton 

parandalimin e konflikteve 

të interesit në mes 

interesave personale të 

funksionarëve dhe detyrave 

si nëpunës shtetërorë. 

 

 
 Nenet 72-75 përcaktojnë 

procedurën nëse paraqitet 

konflikt i interesave; 

 

 
 Nenet 76-81 përcaktojnë 

procedurën për 

LPKKI parasheh me 

përpikshmëri 

përgjegjësitë kryesore 

të funksionarëve (të 

gjithë persona të 

zgjedhur apo të 

emëruar, dhe të 

punësuarit në 

sektorin publik) për 

menaxhimin e 

konfliktit të 

interesave: 

- të ndërmarrin masa 

për shmangie të 

konflikeve potenciale 

të interesit; 

- ta informojnë 

eprorin e tij/saj  

KSHPK kryen 

mbikëqyrje të 

zbatimit të 

dispozitave që 

kanë të bëjnë me 

parandalimin e 

korrupsionit dhe 

interesave. 

Po KSHPK ја 

udhëheq 

procedurën 

për verifikimin 

e konfliktit të 

interesave. 

 
Komisioni 

Kundërvajtës në 

kuadër të KSHPK, 

ngre procedura 

kundërvajtëse dhe 

shqipton sanksione. 

 
Poashtu, me 

kërkesë të 

KSHPK, organi që 

e ka zgjedhur apo 
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 konstatimin e konfliktit të 

interesave para KSHPK. 

në rast të konfliktit 

të interesave; 

- të kërkojnë 

përjashtimin 

nga procesi 

dhe të ndalojnë 

me aktivitetet 

në rrethana të 

caktuara; etj. 

 
Poashtu, pas 

lajmërimit të 

funksionarit, personi 

udhëheqës në 

institucionin ku punon 

funksionari, ka për 

detyrë t’i ndërmarrë të 

gjitha masat për 

parandalimin e 

konfliktit të 

mundshëm të 

interesave. 

  emëruar 

funksionarin, 

respektivisht ku 

funksionari është 

në marrëdhënie 

pune, mund të 

inicojë 

procedurë 

shkarkimi ose 

procedurë 

disiplinore 

përkatëse për 

atë funksionar. 

5. Rregullat për dhurata  Neni 39 i LPSK përcakton 

dhuratat për zyrtarët. 

Zbatimi i nenit më sipër 
sqarohet në mënyrë 
plotësuese 

Të punësuarit në 

sektorin publik nuk 

duhet të pranojnë 

dhurata që lidhen 

me punën e tyre, 

përveç dhurata 

protokollare dhe të 

herëpashershme 

IASH kryen 

mbikëqyrje të 

zbatimit të 

dispozitave që 

kanë të bëjnë me 

dhuratat. 

Po Kundër zyrtarit që 

ka pranuar 

dhuratë në 

kundërshtim me 

dispozitat e ligjit, 

institucioni ku 
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 në DEKRETIN për 

mënyrën e të pasurit në 

dispozicion dhuratat e 

pranuara, mënyrën e 

menaxhimit të evidencës 

së dhuratave të pranuara 

dhe çështje tjera në lidhje 

me pranimin e dhuratave. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neni 58 i LPKKI; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neni 55, 56 i Ligjit për 

shfrytëzimin dhe 

disponimin 

 

të një vlere të vogël. 

 

 
LPSP definon mënyrën 
se si duhet të 
deklarohen në 
institucionin amë 
dhuratat që lejohen të 
pranohen dhe vlera e 
tyre. 

 

 
 
KSHPK është 

përgjegjës për 

përgatitjen dhe 

publikimin e 

katalogut, në bazë të 

dhuratave të pranuara 

në pajtim me ligjin. 

 

 

 

 

Zyrtarët në sektorin 

publik nuk duhet të 

pranojnë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KSHPK 

mbikëqyr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

punon personi, 

duhet të zbatojë 

procedura 

disiplinore dhe të 

shqiptojë sanksion 

disiplinor në pajtim 

me LNA. 
 
 
 
 
 
 

Komisioni 

kundërvajtës në 

kuadër të KSHPK 

inicon procedurë 

kundërvajtëse dhe 
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 e sendeve në pronësi 

shtetërore dhe sendeve në 

pronësi komunale37 

Zbatimi i 

Nenit më sipër sqarohet në 

mënyrë plotësuese në 

DEKRETIN për kriteret, 

procesin e pranimit dhe 

dhënies së dhuratave, dhe 

raportimin e tyre. 

dhurata që kanë të 
bëjnë me punën e tyre, 
me disa përjashtime të 
parapara me ligj. 

 

 
Institucionet janë të 

obliguara të dorëzojnë 

në KSHPK raport 

vjetor për dhuratat e 

pranuara. 

 

Zyrtarët nuk duhet të 

pranojnë dhurata deri 

sa janë duke kryer 

detyrën e tyre zyrtare, 

përveç në raste dhe 

rethana saktësisht të 

parapara me ligj. Ligji 

poashtu parasheh 

cilat dhurata do të 

konsideroheshin si 

pronë shtetërore, e jo 

zbatimin e 

dispozitave të 

LPKKI, që kanë të 

bëjnë me 

dhuratat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 

Po 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po, në 

kuadër 

të 

LPKKI 

shqipton 

sanksione 

kundërvajtëse 

kundër zyrtarëve 

të cilëve u janë 

ofruar dhurata, në 

kundërshtim me 

ligjin, dhe të cilët 

nuk kanë refuzuar 

një ofertë të tillë. 
 

Komisioni 

kundërvajtës në 

kuadër të KSHPK 

 
 
 
 

 

37 Ligji për shfrytëzimin dhe disponimin e sendeve në pronësi shtetërore dhe sendeve në pronësi komunale, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 78/15 dhe gjitha ndryshimet dhe 

plotësimet e mëpasme. 
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  të personit që ka 

pranuar dhuratën. 

 

 
Institucionet publike 

dhe organet 

shtetërore mund të 

japin të dhëna sipas 

kritereve të  

parapara me ligj. 

   

6. Kodi i etikës/sjelljes 

profesionale 

Kodi për sjellje etike për 
anëtarët e Qeverisë dhe 
bartësit e funksioneve 
publike të emëruar nga 
Qeveria (Kodi I Qeverisë)38 
përcakton mënyrën e sjelljes 
dhe punës së tyre, me qëllim 
që të sigurohet fuqizimi i 
integritetit dhe besimit të 
qytetarëve në punën e tyre. 

  

Anëtarët e qeverisë 

dhe funksionarët 

publikë të emëruar 

nga qeveria janë të 

obliguar: 

- të nënshkruajnë 

deklaratë me të cilën 

zotohen se do të 

respektojnë Kodin e 

Qeverisë gjatë 

kryerjes së detyrave 

të tyre; 

Kodi i 

Qeverisë nuk 
parasheh kontroll 
të jashtëm në 
zbatimin e tij. 
Konkretisht, 
Qeveria vetëm 
emëron një anëtar 
të qeverisë, 
përgjegjës për 
zbatimin e Kodit të 

Po Anëtari i Qeverisë, 
përgjegjës për 
zbatimin e Kodit të 
Qeverisë, gojarisht 
ose me shkrim ia 
bën me dije anëtarit 
të Qeverisë, 
gjegjësisht bartësit të 
funksionit publik që 
ka shkelur kodin e 
qeverisë, ta 
përmirësojë sjelljen e 
tij në pajtim me 

  

  

 

  
  
  

    

   

 
 
 

38 Kodi për sjellje etike të anëtarëve të Qeverisë dhe bartësve të funksioneve publike, të emëruar nga Qeveria, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 232/20 
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  Nenet 3-11 

përcaktojnë parimet 

dhe standardet bazë 

të punës; 

 

 
 Neni 12 përcakton 

shmangien e konfliktit në 

mes interesave publike dhe 

private; 

 

 
 Neni 13 parasheh ndarjen e 

interesave shtetërore nga 

ato partiake; 

 

 
 Neni 15 përcakton raportin 

e të punësuarve në lidhje 

me paanshmërinë e tyre; 

 

 
 Neni 17 përkufizon 

pranimin e dhuratave; 

 

 
 Neni 18 përkufizon 

integritetin në raport me 

përdorimin e 

- t’iu shmangen 

gjitha konflikteve të 

interesit; 

- të sigurojnë 

mekanizma me të 

cilat të gjithë të 

punësuarit në 

institucionin me të 

cilin udhëheqin, do të 

jenë në 

përputhshmëri me 

aktet ligjore; 

- gjatë pjesëmarrjes 

në aktivitete 

partiake nuk do të 

rrezikohet 

profesionalizmi dhe 

qasshmëria e 

funksioneve publike; 

- ta respektojnë 

profesionalizmin dhe 

paanshmërinë e të 

punësuarve në 

sektorin publik dhe, 

në asnjë mënyrë 

mos i udhëzojnë të 

veprojnë kundër 

ligjit, etj. 

Qeverisë dhe i cili 

për këtë i dorëzon 

raporte Kryetarit 

të Qeverisë në 

afat të caktuar 

kohor. 

 Kodin e 

Qeverisë. 

 

 
Nga mendimii 

dhënë i 

anëtarit të 

Qeverisë 

përgjegjës për 

zbatimin e 

Kodit të 

Qeverisë, 

Kryetari i Qeverisë 

mund të vendosë të 

zbatojë një nga 

masat në vijim ndaj 

personit që nuk ka 

respektuar kodin e 

Qeverisë: 

- kritikë 

zyrtare; 

- kërkesë për të 
deponuar 
dorëheqje, 
gjegjësisht 
propozim për 
shkarkimin e tij/saj; 
edhe/ose 

- ngritje e iniciativës 
për informim të  
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 resurseve materiale dhe 

shpenzimeve; 

 
 Neni 22 përcakton 

raportimin e konfliktit të 

interesave. 

   institucioneve 

kompetente, 

veçanërisht 

LPKKI, Ligjin për 

mbrojtjen e 

sinjalizuesve dhe 

Ligjin për lobim. 

 Në kodin e nëpunësve 
administrativë (Kodi 
Administrativ)39 
përcaktohen standardet dhe 
rregullat etike të sjelljes së 
nëpunësve administrativë. 

 

 
 Në nenet 5-12 janë të 

përcaktuara parimet 

dhe standardet 

themelore për punë. 

 Neni 13 parasheh ndalesë 

për keqpërdorim të statusit 

të nëpunësve 

administrativë. 

Kodi Administrativ 
parasheh obligime të 
caktuara për nëpunësit 
administrativë, si në 
vazhdim: 

- të nënshkruajë 

pëlqimin për 

Deklaratën për 

misionin e 

përbashkët të të 

punësuarve në 

sektorin publik,  

- mos lejojë konflikt në 
mes të interesit 
personal dhe atij 
publik, dhe gjithmonë 
ta mbrojë interesin 
publik; 

Kodi Administrativ 
nuk parasheh 
kontroll të jashtëm 
për zbatimin e tij. 

 
Duke marrë 
parasysh 
përgjegjësinë e 
paraparë 
disiplinore për 
mosrespektim, 
institucioni ku 
punon nëpunësi 
administrativ është 
i autorizuar të 
sigurojë   

Po Mosrespektimi i 
dispozitave të Kodit 
Administrativ paraqet 
bazën për ngritje të 
procedurës 
disiplinore nga 
institucioni ku punon 
nëpunësi 
administrativ, në 
pajtim me LNP.  

 

 

 

 

 

 

 
 

39 Kodi për nëpunës administrativë, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 183/14 
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  - mos të 

keqpërdorë 

statusin e vet të 

nëpunësit 

administrativ; 

etj. 

zbatimin e Kodit 

Administrativ. 
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7. Transparenca dhe 

gatishmëria për 

bashkëpunim e 

institucioneve publike 

 Neni 10 i LPSP 
 

 

 Nenet 8-11 të Ligjit për qasje 
të lirë në informata me 
karakter publik (LQLIKP)40 

  

LPSP parasheh 
përgjegjësinë e të 
punësuarve në 
sektorin publik për të 
siguruar qasje në 
informata me karakter 
publik. 

 
 

LQLIPK është ligj i 
posaçëm enkas për 
këtë problematikë që 
përcakton 
përgjegjësitë e 
bartësve të 
informatave në lidhje 
me sigurimin e 
transparencës dhe 
gatishmërisë për 
bashkëpunim.  

IASH kryen 

kontroll të zbatimit 

efektiv të aktit 

ligjor dhe të 

harmonizimit të 

faktorëve me aktin 

përkatës ligjor. 

 
 

 

Agjencia 

për 

Mbrojtjen e 

të Drejtës 

për Qasje të 

Lirë në 

Informata 

me 

Karakter 

Publik. 

Jo  
 

 

Po  

 

/ 
 

 

Komisioni 
Kundërvajtës në 
kuadër të Agjencisë 
për Mbrojtje të së 
Drejtës për Qasje të 
Lirë në Informata me 
Karakter Publik, 
zhvillon procedurën 
dhe shqipton 
sanksione.  

 

 
 
 

 

40 Ligji për qasje të lirë në informata me karakter publik, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 101/19. 
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LQLIPK parasheh 

disa mënyra për të 

siguruar transparencë 

dhe llogaridhënie të 

sektorit publik, si në 

vijim: zbulimin e 

dokumenteve, 

informatave dhe të 

dhënave me iniciativë 

të institucionit dhe 

zbulimin e 

dokumenteve, 

informatave me 

kërkesë të personave 

të tretë. 

Agjencia për mbrojtje 

të së drejtës për qasje 

të lirë në informata 

me karakter publik, 

përgatit listë të 

bartësve të 

informatave me 

karakter publik dhe 

atë listë e bën 

publike. 
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8. Qasja në informata me 

interes publik 

 Nenet 4,6,12-28 të LQLIPK 

përcaktojnë procesin e 

sigurimit të qasjes në 

informata me karakter 

publik dhe shpenzimet për 

një qasje të tillë. 

LQLIPK u mundëson 
personave fizikë dhe 
juridikë ta ushtrojnë të 
drejtën e tyre për qasje 
të lirë në informata me 
karakter publik. 

 

 
LQLPK parshikon 

hapa dhe afate detale 

që duhet të 

respektohen në këtë 

proces. Personat 

fizikë ose juridikë 

mund ta inicojnë 

procesin duke 

parashtruar një 

kërkesë me shkrim, 

gojarisht ose në 

mënyrë elektronike. 

 

 
Institucioni publik 

– bartës i 

informatave, duhet t’i 

përgjigjet kërkesës së 

pranuar në afat prej 

20 ditësh. 

Agjencia 

për Mbrojtje 

të së 

Drejtës për 

Qasje të 

Lirë në 

Informata 

me 

Karakter 

Publik 

Po  Komisioni 

Kundërvajtës 

në kuadër të 

Agjencisë për 

Mbrojtje të së 

Drejtës për 

Qasje të Lirë 

në Informata,  

zhvillon 

procedurën dhe 

shqipton 

sanksione. 
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Nëse kërkesa 

refuzohet, personi 

juridik apo personi 

fizik ka të drejtë 

ankese. 

 

 
Qasja në informata 

është falas, përveç 

kur sigurohen kopje 

të dokumenteve – 

atëherë pagesa 

duhet të jetë në 

lartësi të 

shpenzimeve reale 

për sigurimin e 

këtyre kopjeve. 

   

9. Prokurimet publike dhe 

menaxhimi efikas me 

resurset 

Ligji për Prokurime Publike 
(LPP)41 definon kornizën 
ligjore për procedurat e 
prokurimit publik, me qëllim 
që të sigurohet 

  

Po, LPP përcakton 

obligimet e të 
punësuarve në organin 
publik, si për shembull 
anëtarët e Komisionit 
për Prokurime Publike 

Enti për Prokurime 
Publike (EPP) 
kryen kontroll të 
jashtëm të 

Po Varësisht nga 
shkelja, për hetimin e 
shkeljeve potenciale 
dhe/ose për 
shqiptimin e 
sanksioneve 
kompetente janë 
institucione të 
ndryshme, 

 

  
  

 
 

41 Ligji për prokurime publike, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 24/19.
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 transparenca dhe integriteti 

i procesit. 

 

 
 Nenet 33 - 38 

përcaktojnë masat e 

përgjithshme për 

parandalimin e 

korrupsionit dhe konfliktit 

të interesave; 

 

 
 Nenet 41-42 përkufizon 

shpalljen publike për 

prokurime publike dhe 

disponueshmërinë e 

dokumentacionit për 

tender për të gjithë 

operatorët e interesuar 

ekonomikë; 

 
 Neni 136 ndalohet 

çfarëdolloj ndikimi në 

vendimmarrje nga ana e 

Komisionit Shtetëror për 

Ankesa lidhur me 

Prokurimet Publike 

(KSHAAP);  

 

 
 Neni 169 parasheh 

përjashm t të anëtarëve të 

KSHAAP nga procesi 

dhe anëtarët e 
emëruar të KSHAPP. 
Këto janë detyrat 
kryesore: 

- të gjitha 

instrukcionet në 

lidhje me procedurën 

duhet t’u jepen të 

punësuarve me 

shkrim, gjegjësisht 

në formë elektronike; 

- të gjithë peronat që 

punojnë në organin 

publik dhe të cilët 

kanë informata për 

raste korrupsioni, e 

kanë obligim ta 

informojnë KSHPK 

dhe Prokurorinë 

Publike; 

- anëtarët e 

Komisionit për 

Prokurime Publike, si 

dhe personi 

përgjegjës në organin 

publik 

nënshkruajnë 

deklaratë për 

mosekzistim të 

konfliktit të 

interesave ose po 

nëse ekziston 

procedurave 

për prokurime 

publike. 

 

 
Nga ana tjetër, 

Enti Shtetëror për 

Revizion (ESHR) 

kryen auditimin e 

përdorimit të 

mjeteve për 

prokurime publike 

nga ana e 

organeve 

shtetërore. 

 si më poshtë: 

- EPP; 

- KSHAAP; 

- Gjykata 
Administrative; 

 

- Gjykata 

Themelore për 

Kundërvajtje; 

- Prokuroria 

Publike; 

- Gjykata 

Thememelore 

Penale. 
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konflikt interesash, 

atëherë 
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 rast të konfliktit të 

interesave. 

tërhiqen nga 

puna e 

komisionit; 

- anëtarët e 

KSHAAP 

përjashtohen nga 

shqyrtimet e lëndëve 

ku ka konflikt 

interesash, etj. 

   

  Nenet 38 dhe 57 të 

LPKKI poashtu ndalojnë 

çfarëdolloj privilegjesh, 

diskriminime ose ndikime 

në procedurat e 

prokurimeve publike. 

Po, zyrtarët janë të 

obliguar: 

- t’i mundësojnë 

KSHPK ta shqyrtojë 

dokumentacionin 

për prokurime 

publike; dhe 

- mos bëjnë asnjë 

lloj ndikimi joligjor 

ndaj personave 

tjerë në procedurën 

për prokurime 

publike. 

KSHPK është i 
autorizuar të 
shqyrtojë 
dokumentacionin 
për prokurime 
publike. 

Po  KSHPK është i 

autorizuar t’i 

lajmërojë organet 

kompetente siç 

janë EPP, Gjykata 

Themelore për 

Kundërvajtje, 

gjegjësisht 

Prokuroria Publike, 

për të ndërmarrë 

masa brenda 

kompetencave të 

veta. 

  Nenet 5, 6 të Ligjit për 
vendosje të sistemit për 
menaxhim me cilësi dhe 
kornizës së përbashkët për 
vlerësim të punës dhe 
dhënies së shërbimeve në 
shërbimin 

LVSMC parasheh 
përgjegjësi të 
ndryshme për kategori 
të ndryshme të të 
punësuarve, siç vijon 

IASH kryen kontroll 
të harmonizimit të 
institucioneve me 
dispozitat e 
LVSMC   

  

Po  Inspektori 
administrativ është i 
obliguar të lëshojë 
fletëpagesë 
kundërvajtëse për 
personin përgjegjës 
lidhur me 
kundërvajtjen, në 
pajtim me 



EuropeAid/139891/DH/SER/MK ProTRACCO: Promovimi i transparencës dhe përgjegjësisë në administratën publike 

63 

 

 

 
 
 

 shtetëror (LVSMC)42 

përcakton vendosjen dhe 

zbatimin e sistemeve 

ndërkombëtare apo 

nacionale të standardeve 

nga ana e zyrtarëve, me 

qëllim që të sigurojnë 

shërbime më cilësore. 

 

- së paku vendosjen 

e standardit themelor 

ISO 9001; 

- vendosjen e 

kornizës së 

përbashkët për 

vlerësim, me 

inkuadrimin e të 

punësuarve dhe 

përmes metodës së 

vetëvlerësimit; etj. 

  Ligjin për 

kundërvajtje 

 

 
Gjykata 

kompetente 

zbaton 

procedurë 

kundërvajtëse 

dhe shqipton 

sanksione 

kundërvajtëse 

për shkelje sipas 

LVSMC. 

10. Kufizime për 

punësime (ose 

pantoflazh) 

 Nenet 47,48 të 

LPKKI parashohin kufizime 
të caktuara për zyrtarët, në 
lidhje me punësimin e tyre 
pas përfundimit të mandatit 
të tyre. 

Po, pas përfundimit të 
kryerjes së detyrës 
apo përgjegjësive 
publike (në afat të 
caktuar) nuk mund:  
 
- të punësohen në 
shoqëri tregëtare ku 
personi ka kryer 
mbikëqyrje; 
 
 

KSHPK është 

kompetent për 
mbikëqyrjen e 
harmonizimit me 
dispozitat që kanë 
të bëjnë me 
kufizimet për 
punësim. 

Po  Komisioni 

Kundërvajtës në 
kuadër të KSHPK 
zhvillon procedurat 
kundërvajtëse dhe 
shqipton sanksione 
kundërvajtëse 
kundër personave të 
cilët nuk respektojnë 
dispozitata e 
parapara. 

 

 
 

42 Ligji për vendosjen e sistemit për menaxhim me cilësi dhe kornizës së përbashkët për vlerësim të punës dhe dhënies së shërbimeve në shërbimin shtetëror, G a z e t a  

Z y r t a r e  e RMV, nr. 69/13 dhe gjitha ndryshimet dhe plotësimet.
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  - të punësohen në 

shoqëri tregëtare me 

të cilën ka pasur 

kontratë të caktuar 

gjatë kryerjes së 

autorizimeve apo 

përgjegjësive publike; 

- të përfaqësojë 
organizatën e cila me 

organin ku ka punuar 

paraprakisht, kanë 

ose janë duke 

kontraktuar një 

marrëveshje të 

caktuar ose afariste; 

- të përfaqësojë 

person juridik apo 

fizik para organit te i 

cili ka kryer detyra 

publike për lëndë për 

të cilat si zyrtar ka 

marrë pjesë në 

marrjen e 

vendimeve; 

- të kryejë detyra 

menaxhuese ose 

revizion në personin 

juridik ku puna e tij si  

nëpunës publik ka 

qenë e lidhur me 

funksion supervizor 

ose mbikëqyrës. 
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11. Mbrojtja e sinjalizuesve Nenet 30, 35 të LPSP 

 Neni 43 i LPKKI 

Ligji për mbrojtjen e 

sinjalizuesve (LMS)43. 

RREGULLORE për 

sinjalizim të mbrojtur të 

brendshëm në 

institucionet e sektorit 

publik 

Të punësuarit në 

sektorin publik janë 

të obliguar t’i kryejnë 

detyrat që do t’ua 

delegojë eprori i tyre, 

gjegjësisht personi i 

autorizuar i 

institucionit. 

Mirëpo, nëse kryerja 

e këtyre detyrave 

shkakton kryerjen e 

një vepre penale, 

atëherë ata janë të 

obliguar ta paraqesin 

atë drejtpërdrejtë te 

eprori i tyre dhe në 

KSHPK. 

LPSP parasheh 

mbrojtjen e të 

punësuarve në 

sektorin publik, të 

cilët do të zbulojnë 

parregullësi 

administrative, 

penale apo 

aktivitete korruptive 

kundër 

Ministria e 

Drejtësisë kryen 

mbikëqyrjen e 

zbatimit të LMS. 

Po Gjykata kompetente 
zhvillon procedurën 
kundërvajtëse dhe 
shqipton sanskione 
kundërvajtëse. 
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  përgjegjësive 

zyrtare, interesit 

publik, sigurisë dhe 

mbrojtjes. 

LPKKI garanton 

mbrojtjen e 

sinjalizuesve nga 

ndjekja penale, 

gjegjësisht nga 

çfarëdolloj 

përgjegjësie tjetër, 

për arsye se kanë 

zbuluar informata që 

tregojnë për 

aktivitete korruptive. 

Procesi i zbulimit të 

mbrojtur të 

informatave, 

të drejtat e 

sinjalizuesve dhe 

përgjegjësitë e 

institucioneve të 

përfshira, 

parashihen me 

LMS. 

Sinjalizuesit janë të 

mbrojtur me ligj nga 

hakmarrja dhe u 

mundësohet 
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  anonimitet 

dhe 

konfidencialite

t për informatat 

e pranuara. 

Sinjalizimi i 

mbrojtur kryhet 

si: 

- sinjalizim i 

mbrojtur i 

brendshëm 

(sinjalizim i 

drejtpërdrejtë 

në 

institucionin 

përkatës), 

- sinjalizim i 

mbrojtur i 

jashtëm 

(sinjalizim në 

Ministrinë e Punëve 

të Brendshme, 

KSHPK, Avokati i 
Popullit, etj.) 

- Sinjalizimi i 

mbrojtur publik 

(vënia e 

informatave në 

dispozicion të 

opinionit publik). 

Sinjalizuesit duhet 
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të jenë të mbrojtur 

dhe t’u garantohet 

konfidencialiteti i 

sinjalizimit. 

Identiteti i sinjalizuesit 

nuk duhet të zbulohet 

pa pëlqimin e tij/saj. E 

drejta e 

konfidencialitetit 

mund të kufizohet 

vetëm me vendim 

gjyqësor. 

Institucioni ku është 

kryer sinjalizimi, 

duhet ta procedojë 

më tutje lëndën dhe 

t’i ndërmarrë 

aktivitetet që i 

parasheh LMS. 
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12. Sanskionimi i 

shkeljeve në lidhje me 

integritetin 

(disiplinore, 

administrative dhe 

penale) 

Siç përmendëm më sipër 

në përgjigjet nga pika 1, 

LPSP parasheh vetëm 

punësimin, të drejtat dhe 

përgjegjësitë e të 

punësuarve në sektorin 

publik. 

 
Ky ligj, në parim, 

parasheh përgjegjësi 

disiplinore dhe/ose 

materiale për 

shkeljen e elementëve në 

lidhje me integritetin 

(Neni 40). 

 
Konkretisht, në LPSP nuk 

parashihen procedura për 

konstatimin e përgjegjësisë 

së të punësuarve në 

sektorin publik, gjegjësisht 

sistemit të sanksionimit. 

 
Kjo problematikë në 

mënyrë plotësuese 

sqarohet në ligje të 

posaçme. 
 

 

 Neni 64 i LNA 

/ 
 Mbikëqyrja 

Eprorët administrativë 

janë të obliguar të 

ndjekin efikasitetin e 

nëpunësve 

administrativë gjatë 

vitit, përmes 

vlerësimeve vjetore. 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- MSHIA; 

- IASH; 

- Qeveria e 

Republikës së 

Maqedonisë së 

Veriut për 

bartësit e 

emëruar të 

funksioneve 

publike. 

/ / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Institucionet e 

sektorit publik për 

shkeljet disiplinore  

nga të punësuarit e 

tyre; 

- Gjykata 

kompetente për 

vepra penale; 

- Qeveria e 

Republikës 

së 

Maqedonisë 
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përcakton mbikëqyrjen e 

punës së nëpunësve 

administrativë dhe 

sanksionet në rast të 

vlerësimit negativ. 

 Nenet 70-80 të LNA 

përkufizojnë regjimin 

disiplinor të nëpunësve 

administrativë. 

Zbatimi i neneve më sipër 

sqarohet në mënyrë 

plotësuese në aktet e 

përafërta nënligjore: 

- RREGULLORE për 

mënyrën e zhvillimit të 

procedurës disiplinore për 

shkelje disiplinore dhe 

formularin për votim të 

fshehtë. 

Nëse rezultati nga dy 

vlerësime radhazi, 

respektivisht në tre 

nga pesë vlerësime 

të realizuara viteve të 

fundit tregon nivelin 

më të ulët (negativ) të 

performansit të 

nëpunësit 

administrativ, që do 

të thotë performans i 

pakënaqshëm dhe 

shkelje e parimeve të 

shërbimit publik, 

atëherë udhëheqësi 

duhet t’ia ndërprejë 

kontratën e punës. 

Kjo mund të llogaritet 

se ka ndikimin e 

dënimit. 

 Procedurë disiplinore 

 

Procedura 

disiplinore mund të 

inicohet ndaj 

nëpunësve 

administrativë 

 (nëpunës 

  

 
Po 

së Veriut për 

sanksionim 

politik të bartësve 

të emëruar të 

funksioneve 

publike. 
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administrativë në 

nivel sekretarësh 

janë të përjashtuar 

nga ky rregull) për 

shkelje të 

përgjegjësive të tyre 

zyrtare. 

Secili nëpunës 

administrativ ose 

person tjetër konform 

ligjit, ka të drejtë të 

inicojë (me 

parashtresë me 

shkrim) procedurë 

disiplinore kundër 

një nëpunësi tjetër 

administrativ. 

Sekretari, gjegjësisht 

udhëheqësi i 

institucionit duhet ta 

zbatojë procedurën 

disiplinore siç 

parashihet me LNA, 

varësisht nga 

serioziteti i 

shkeljeve (shkelje 

të rënda disiplinore 

ose shkelje 
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më të lehta 

disiplinore). 

Nëse shkelja 

disiplinore në të 

njëjtën kohë 

paraqet edhe 

vepër penale / 

kundërvajtje 

konform ligjit, 

atëherë 

procedura 

disiplinore nuk 

pengon 

procedurën 

penale / 

kundërvajtëse 

kundër tij/saj. 

Nuk ceket nëse 

institucioni duhet t’i 

raportojë veprat 

penale / kundërvajtjet 

e nëpunësit 

administrativ 

në institucionet 

kompetente 

(kryesisht Prokuroria 

Publike dhe Ministria 

e Punëve të 

Brendshme). 

 
 
 
 
 
 
 

KSHPK kryen 

mbikëqyrje të 

zbatimit të 

dispozitave që 

lidhen me shkelje 

të integritetit. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Për kundërvajtjet 

që parasheh 

LPKKI, 
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Neni 4 i LPKKI е thekson 

parimin e integritetit si një 

nga parimet kryesore të 

cilin duhet ta respektojnë 

të gjithë zyrtarët publikë, 

përfshirë edhe pesonat e 

emëruar dhe të zgjedhur, 

gjatë ndërmarrjes së 

masave që lidhen me 

shkeljen e integritetit; 

 Nenet 23, 24, 27, 

94 përcaktojnë 

bashkëpunimin e 

detyrueshëm në 

mes 

 Bartësit e emëruar të 
funksioneve publike 

Bartësit e emëruar të 

funksioneve publike 

që janë udhëheqës 

të institucioneve të 

sektorit publik, nuk 

parashihen me LNA 

dhe nuk mbajnë 

përgjegjësi 

disiplinore. Detyrat 

dhe përgjegjësitë e 

tyre janë definuar 

konform ligjit me të 

cilin janë emëruar. 

Mirëpo, ata 

mbajnë 

përgjegjësi 

politike dhe 

penale. 

Përgjegjësia politike 

do të thotë se mund 

të shkarkohen nga 

funksioni publik nga 

organi (Qeveria) që i 

ka emëruar. Poashtu, 

ata janë penalisht 

përgjegjës për gjitha 

veprat penale 

  
Komisioni 

Kundërvajtës në 

kuadër të KSHPK 

zhvillon procedurat 

dhe shqipton 

dënime. 

 

 
KSHPK poashtu 

është i autorizuar 

të ngrejë 

procedurë për 

konstatimin e 

përgjegjësisë 

penale të 

udhëheqësve 

para organeve që 

i kanë zgjedhur 

apo emëruar këto 

persona dhe/ose 

para prokurorisë 

publike 

kompetente. 
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institucioneve dhe KSHPK 

në lidhje me masat dhe 

aktivitetet, nëse 

konstatohen shkelje të 

integritetit; 

 Neni 61 parasheh obligimin e 
zyrtarëve për të raportuar 
vepra të dënueshme për 
korrupsion; 

 

 
 Nenet 77, 78 

përkufizojnë masat dhe 

aktivitetet që duhet t’i 

ndërmarrin institucionet 

nëse konstatojnë 

ekzistimin e konfliktit të 

interesave të zyrtarit. 

që do t’i kryejnë në 

lidhje me funksionin 

publik të tyre. 
 
 
 
 

 
LPKKI parasheh 

obligime të caktuara 

për institucionet 

publike dhe të 

punësuarit, si më 

poshtë: 

- institucionet janë 

të obliguara t’i 

dorëzojnë KSHPK 

të gjitha informatat 

e nevojshme për 

një hetim të 

caktuar në afat 

prej 15 ditësh pas 

pranimit të 

kërkesës nga 

KSHPK; 

- institucionet 

duhet t’i 
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mundësojnë KSHPK 

ta shqyrtojë 

dokumentacionin e 

tyre; 

- pas përgjigjes nga 

KSHPK, institucionet 

duhet të ndërmarrin 

masa përkatëse 

kundër zyrtarit që ka 

shkelur ligjin, 

respektivisht i cili ka 

lidhje me konflikt 

interesash dhe duhet 

ta lajmërojnë KSHPK 

për masat që kanë 

ndërmarrë në afat 

prej 60 ditëve pas 

pranimit të përgjigjes; 

- secili zyrtar që do 

të kuptojë se është 

kryer vepër e 

dënueshme që 

lidhet me 

korrupsion, e ka për 

detyrë ta paraqesë 

atë vepër; etj. 

 Po  
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Elemente të integritetit politik Ligji, akti 

nënligjor që 
parasheh ky 
element i 
integritetit 
 

A janë të qarta 

obligimet e 

partive politike 

në lidhje me këtë 

element? 

Cilat 

institucione 

praktikojnë 

mbikëqyrje / 

kontroll të 

jashtëm? 

A ka 

dënim 

për 

shkelje 

të 

kryer? 

Cilat 

institucione 

hetojnë shkeljet 

/ shqiptojnë 

dënime? 

1. Transparenca e financimit të partive 

politike dhe fushatave zgjedhore 

Ligji për 

financimin e 

partive politike 

(LFPP)44 

përkufizon 

Po, partitë 

politike janë të 

obliguara të: 

ESHR kryen 

kontroll të 

jashtëm të 

punës financiare 

dhe 

Po Me propozim të 

ESHR, Ministri i 

Drejtësisë vendos 

për të drejtën e 

 
 

44 Ligji për financimin e partive politike, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 76/2004 dhe të gjitha ndryshimet dhe plotësimet e mëpasme. 
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 mënyrën e 

sigurimit të 

mjeteve për 

funksionimin e 

partive politike, si 

dhe kontroll të 

financimit nga 

organet 

kompetente. 

 Nenet 4- 5, 23 

përkufizojnë 

karakterin publik 

dhe 

transparencën e 

burimeve të  

financimit dhe 

shpenzimet; 

 Neni 17 

përkufizon 

regjistrin e 

donacioneve; 

 Neni 25 

parasheh 

publikimin e 

raportit e 

donacioneve të 

pranuara dhe 

raportin 

- publikojnë në 

faqet e internetit 

të tyre Regjistrin 

e donacioneve 

dhe bilancin 

vjetor financiar; 

 

 
- dorëzojnë 

raport për 

donacionet 

e pranuara 

dhe raportin 

vjetor 

financiar në 

ESHR; 

 

 
- dorëzojnë 

në DAP 

raport për 

donacionet 

e pranuara; 

 

 
- dorëzojnë në 

ESHR, DAP dhe 

Regjistrin 

Qendror bilancin 

vjetor financiar; 

etj. 

materiale të 

partive 

politike. 

 

 
Poashtu, DAP 

dhe Regjistri 

Qendror kryejnë 

kontroll në 

kuadër të 

autorizimeve dhe 

kompetencave të 

tyre. 

 

 
Përveç kësaj, 

KSHPK pas 

pranimit të 

raportimit nga 

cilido person për 

mbledhje joligjore 

të mjeteve, ka të 

drejtë t’i informojë 

organet 

kompetente për 

hetimin e 

mëtutjeshëm të 

rastit. 

 shfrytëzimit të 

mjeteve nga 

buxheti i RMV. 

 

 
Gjykata 

Themelore është 

kompetente të 

zhvillojë 

procedurë 

kundërvajtëse dhe 

të marrë vendime 

për sanksione 

kundërvajtëse. 
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 vjetor financiar 

në faqen e 

internetit të 

ESHR dhe të 

Drejtorisë për të 

Ardhura Publike 

(DAP). 

Për të gjitha 

obligimet më sipër, 

janë paraparë 

kushte të rrepta 

dhe afate kohore 

të cilat palët duhet 

detyrimisht t’i 

respektojnë. 

   

 Kodi Zgjedhor 
(KZ)45 parasheh 
kornizën juridike 
për financimin e 
fushatave 
zgjedhore. 

. 

 Neni 71 
përcakton 
kushtet ligjore të 
detyrueshme 
në lidhje me  
llogarinë 
bankare në të 
cilën 
mund të 

Po, partitë 
politike janë 
të obliguara të: 

- marrin 

numër unik tatimor 

dhe të 
hapin llogari në 
bankë, për qëllimet 
e “fushatës  

  zgjedhore”, 
ekskluzivisht për 
nevojat e 
mbledhjes së 
mjeteve për 
zgjedhje; 

Komisioni 
Zgjedhor Shtetëror 
(KSHZ) mbron 
ligjshmërinë 
e 
zgjedhjeve në 

pajtim me KZ. 

Nga ana tjetër, 
KSHPK vendos, 
me vetiniciativë 
ose në bazë të  
parashtresave të 
paraqitura, për 
shkelje të 
dispozitave për 
financim të 

Po Gjykata 
Administrative 
është 
kompetente për 
të vendosur lidhur 
me lëndët  
e proceduara në 
bazë të 

akuzës 

kundër 

vendimit të 

KSHPK. 

Nga ana tjetër, 
nëse ESHR 
zbulon 
parregullsi 
në raportin 
financiar të 
pjesëmarrësit në 
fushatë zgjedhore, 
ky organ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

45 Kodi Zgjedhor, Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 40/2006 dhe të gjitha ndryshime dhe plotësimet e mëpasme. 
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 mblidhen 

mjetet; 

 Nenet 83, 84 

përcaktojnë 

burimet e lejuara 

dhe të ndaluara 

të mjeteve, kufijtë 

për donacionet e 

lejuara dhe 

raportet e duhura 

që i përgatisin 

partitë politike; 

 

 
 Neni 85 përcakton 

përgatitjen dhe 

dorëzimin e raportit 

të plotë financiar për 

fushatën 

zgjedhore dhe 

zbatimin e 

auditimit nga 

ESHR. 

 

- tа transferojnë 

dallimin mes 

shumës së lejuar 

dhe shumës së 

donacionit në 

buxhetin e RMV, 

nëse donacionet 

tejkalojnë shumën 

e lejuar (nga 

persona fizikë deri 

3.000 EUR dhe 

nga persona 

juridikë deri në 

30.000 EUR); 

 
- të transferojnë 

vlerën e donacionit 

në buxhetin e RMV 

nëse origjina e 

donacionit nuk 

mund të 

konstatohet; 

 

 
- mban Regjistër të 

donacioneve; 

fushatave 

zgjedhore nga KZ. 

 

 
ESHR kryen 

auditimin e të 

gjitha 

transalcioneve 

nga dita e hapjes 

së llogarisë 

zgjedhore, e deri 

në mbylljen e saj. 

 

 
Përveç kësaj, tre 

organet më sipër 

nënshkruajnë  

memorandum 

bashkëpunimi për 

zbulim të 

parregullsive në 

financimin e 

fushatës dhe 

ndërmarrjen e 

masave kundër 

partisë që është 

objekt 

mbikëqyrjeje. 

 ngre 

procedurë 

kundërvajtëse, 

gjegjësisht 

paraqet 

parregullsitë në 

prokurorinë 

publike përkatëse. 

 

 
Gjykata 

përkatëse 

zbaton 

procedurën 

kundërvajtëse 

dhe shqipton 

sanskionet 

kundërvajtëse. 
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- të përgatisë 

dhe dorëzojë 

organeve 

kompetente  

raport financiar, 

raporte për 

donacione të 

pranuara dhe 

ato t’i publikojë 

në faqet e tyre 

të internetit. 

   

  
KZ parasheh 
mënyrën se si 
partitë politike duhet 
t’i plotësojnë detyrat 
më sipër, në 

afate precize 

kohore. 

2. Konflikt interesash, pyetësorë të 

pasurisë për kandidatët në 
zgjedhje dhe kandidatët për 
emërime politike 

LPKKI nuk 
parasheh 
obligim për 
kandidatët në 
zgjedhje dhe 

/ / / / 
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 personat 

politikisht të 

emëruar, të 

paraqesin 

konflikt 

interesash, 

gjegjësisht të 

dorëzojnë 

deklarata 

pasurie në 

KSHPK. 

    

3. Respektimi i rregullave për lobim Nuk ka dispozita 
në kuadër të ligjit 
për lobim të cilat  

/ / / / 

 kanë të bëjnë     

 me partitë      

 politike.     

      

      

4. Standardet etike për partitë 

politike 

Sipas të dhënave 
publike, akoma 
nuk është 
miratuar akti i 
veçantë në të cilin 
parashihen 
standardet etike të 
partive politike. 

 

Sipas KZ partite 
politike obligohen: 

- se nuk do të 

kryejnë presion 

mbi të punësuar 

në institucionet e 

administratës 

publike; 

Nuk mundëm të 
konstatojmë me 
siguri se cili 
institucion kryen 
mbikëqyrje, sepse 
në faqen e internetit 
të KSHZ nuk është 
publikuar kodi 
përkatës. 

Nuk mundëm 
të 
konstatojmë 
me siguri 
cilat 
sanksione 
parashihen, 

sepse në 

faqen e 

internetit të 

KSHPK nuk 

është 

publikuar 

Nuk mundëm të 
konstatojmë me 
siguri se cili 
institucion 
shqipton dënime, 

sepse në faqen 

e internetit të 

KSHPK nuk 

është publikuar 

kodi përkatës. 
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  Sipas nenit 8-c 

të KZ vetëm 

partitë politike, 

pjesëmarrëse 

në procesin 

zgjedhor, janë 

të obliguara të 

nënshkruajnë 

kodin për 

zgjedhje 

korrekte dhe 

demokratike. 

 

- asnjë i punësuar 

apo qytetar nuk do 

t’i nënshtrohet 

asnjë kërcënimi 

për vendin e punës 

së tij/saj dhe 

mbrojtjen sociale, 

për faktin që ka 

dhënë mbështetje 

një partie të 

caktuar politike, 

gjegjësisht 

kandidati, apo 

edhe nëse nuk i ka 

dhënë askujt 

përkrahje të tillë. 

 kodi 

përkatës. 

 

 
 

 
Elementi i integritetit privat Ligji, 

akti 

nënligjor, 

nen me të 

cilin 

rregullohet    

ky 

A janë të qarta 

obligimet e 

shoqërive 

tregëtare në 

raport me këtë 

element? 

CIlat 

institucione 

praktikojnë 

mbikëqyrje / 

kontroll të 

jashtëm? 

A ka dënim 

për shkelje 

të kryer? 

Cilat 

institucione 

hetojnë shkeljet 

/ shqiptojnë 

dënimet? 
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 element 

integriteti 

    

1. Respektimi i politikave të dyerve 

të hapura (përmbajtje nga 

punësimi i personave që 

paraprakisht kanë qenë të 

punësuar në sektorin publik, 

për një periudhë të caktuar 

kohore) 

LPKKI nuk 
parasheh 
kufizime në lidhje 
me punësime të 
personave që 
paraprakisht 
kanë qenë të 
punësuar në 
sektorin publik, të 
cilat shoqëritë 
tregëtare private 
duhet t’i 
respektojnë dhe 
t’u kushtojnë  
vëmendje. 
Vetëm zyrari i 
mëparshëm i 
sektorit publik 
duhet t’i 
respektojë 
kufizimet e 
parapara me 
LPKKI. 

/ / / / 

2. Respektimi i rregullave për 

prokurime publike 

LNP parasheh të 
drejta dhe 
përgjegjësi 

Po, operatorët 

ekonomikë janë 

të obliguar të: 

EPP dhe 

KSHPK janë 

kompetente për 

kryerjen e 

Jo / 



EuropeAid/139891/DH/SER/MK ProTRACCO: Promovimi i transparencës dhe përgjegjësisë në administratën publike 

86 

 

 

 
 
 

 të caktuara për 

operatorët 

ekonomikë, për 

të siguruar 

procedurë 

transparente 

për prokurime 

publike. 

 

 
 Neni 34 

përcakton 

raportimin e 

korrupsionit; 

 

 
 Nenet 

88 dhe 120 

përcaktojnë 

bazat për 

përjashtim nga 

procedura për 

prokurime, 

gjegjësisht 

ndërprerje të 

kontratës për 

prokurime; 

 

 
 Neni 136 

parasheh 

ndalesë që të 

ndikohet 

 

- informojnë 

KSHPK ose 

Prokurorinë 

Publike si palë 

interesi, në rast se 

kanë informata 

për korrupsion; 

- nuk ndikojnë në 

vendimmarrjen 

nga ana e 

anëtarëve të 

KSHAPP; etj. 

kontrollit të 

procedurës për 

prokurime 

publike. 
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 vendimmarrja 

e anëtarëve të 

KSHAPP. 

    

3. Respektimi i rregullave për lobim Ligji për 

lobim 

(LL)46 përcakton 
lobimin në 
pushtetin 
lidhdhënës dhe 
atë ekzekutiv, në 
nivel qendror dhe 
lokal, nga ana e 
një lobisti të 
regjistruar. 

 Neni 6 

përkufizon 

transparencën 

në lobim; 

Po, shoqëritë 

tregëtare janë 

të obliguara: 

- të regjistrohen 

në regjistrin e 

lobistëve, që 

udhëhiqet në 

Kuvendin e RMV; 

- japin të dhëna 
të sakta për 
çështjen për të 
cilin lobon lobisti 
dhe qëllimin e 
lobimit; 

- t’i respektojnë 

rregullat për 

konflikt 

interesash dhe 

parandalim 

korrupsioni; 

KSHPK është 

kompetent për të 

bërë mbikëqyrje të 

zbatimit të LB. 

Po KSHPK zbaton 

hetim për shkelje 

të kryera 
 nga lobistë, u 

shqipton dënime 
atyre, dhe për këtë 
informon Sekretarin 
Gjeneral të 
Kuvendit të RMV. 

   

Kundër vendimit të 
KSHPK, lobistët 
kanë të drejtë të 
ngrejnë kontest 
administrativ para 
Gjykatës 
Administrative. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

46 Ligji për lobim, Gazeta Zyrtare e RMV nr. 106/2008 dhe të gjitha ndryshimet dhe plotësimet e mëpasme. 
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  Në nenet 8, 9 

është 

paraparë 

ndalesë për 

kategori të 

caktuara të 

personave të 

bëjnë lobim. 

- Sekretarit të 

Përgjithshëm të 

Kuvendit të 

RMV t’i 

dorëzojnë 

raport për 

lobim; etj. 

   

 


