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PLANI VJETOR  

I MONITORIMIT TË GJENDJES SË PRONËS DHE INTERESAVE  

PËR VITIN 2022 

 

 

  

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në përputhje me nenin 19 të Ligjit për 

Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesave në tre muajt e fundit të vitit aktual miraton 

Planin Vjetor për vitin e ardhshëm për monitorimin e gjendjes së pronës dhe konfliktit të 

interesave, duke zbatuar një qasje të bazuar në vlerësimin e rrezikut nga korrupsioni. 

 Si bazë për përgatitjen e Planit Vjetor për vitin 2022, KSHPK-ja është udhëhequr 

nga Strategjia Nacionale për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit 2021-2025, e 

cila ka identifikuar dhe përzgjedhur çështjet prioritare që gjenerojnë rrezik të lartë të korrupsionit. 

Duke pasur parasysh planet vjetore të dy viteve të kaluara, KSHPK-ja është fokusuar tek bartësit e 

pozitave që nuk janë mbuluar deri më tani, por edhe në fushat që janë mbuluar, por që ende në të 

njëjtat njihen rreziqe të larta të korrupsionit. 

  

Në kuptimin e sa më sipër, si fusha/pika rreziku janë: 

 

1. Shëndetësia 

Shëndetësia shpesh vihet në dukje nga qytetarët në sondazhe të ndryshme rreth 

perceptimit të tyre apo përvojës në lidhje me veprimet e korruptuara. Rreziqet e 

korrupsionit në shëndetësi lidhen kryesisht me kryerjen e veprimtarisë bazë - ofrimin e 

shërbimeve shëndetësore dhe me procedurat e prokurimit publik, duke pasur parasysh se 

në këtë sektor/departament kryhen vazhdimisht një numër i madh i prokurimeve me vlerë 

të lartë (pajisje mjekësore, barna dhe mallra/shërbime të tjera të nevojshme). Problem 

aktual në këtë sektor janë donacionet dhe sponsorizimet, për të cilat kontratat lidhin ISHP-

ja dhe për të cilat nuk ka informacion të mjaftueshëm, pra se cilët persona i përdorin ato 

mjete dhe në çfarë mënyre rregullohet e njëjta. 

 

2. Inspektoratet Shtetërore 

Zhvillimet aktuale në fushat e: transportit, ndërtimit dhe urbanizmit, mjedisit 

jetësorë dhe bujqësisë paraqesin tregues të mjaftueshëm që KSHPK-ja t'i njohë zonat e 
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rrezikshme në të cilat duhet të kryhen kontrolle mbi mbajtësit e funksioneve publike që 

kryejnë mbikëqyrje në të njëjtat. Në këtë kuptim, KSHPK-ja konsideron se duhet të kryejë 

kontrolle në inspektoratet si organe që kryejnë mbikëqyrje në fushat e theksuara. 

 

3. Gjyqësori 

Si një fushë që  në vitet e fundit, vazhdimisht është vlerësuar si e rrezikshme, 

KSHPK-ja edhe këtë vit vlerësoi se ka nevojë t'i mbulojë gjyqtarët dhe prokurorët në planin 

vjetor. 

 

4. Vetadministrimi lokal 

Deri më tani janë rishikuar vetëm kryetarët e komunave, por për shkak të rolit të 

këshillave që krijojnë politika në nivel lokal, ndërsa mbulojnë një sërë fushash si (arsimin, 

urbanizimin, shërbimet komunale, sportin, mbrojtjet sociale, etj.), për KSHPK-në është një 

tregues i mjaftueshëm për t'i kontrolluar ato.  

 

 

5. Ndërmarrjet publike 

Ndërmarrjet publike në nivel qendror dhe lokal deri më tani nuk janë përfshirë në planet 

vjetore të kontrollit të KSHPK-së. 

Ndërmarrjet publike, në varësi të veprimtarisë me të cilën merren, realizojnë të ardhura të 

larta, të cilat janë më tej fonde publike, shpenzimet e të cilave duhet të kontrollohen.  Për këto 

arsye, KSHPK-ja pranoi nevojën për të kontrolluar personat udhëheqës që udhëheqin me  NP.  

 

Në lidhje me sa më sipër dhe në përputhje me nenin 19 paragrafi 1 të Ligjit për Parandalimin 

e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit 

vërtetoi se gjatë vitit 2022 do të kryen kontroll në të dhënat nga Deklaratat e gjendjes së pronës 

dhe interesit nga: 

 

1. Drejtorët e Institucioneve Publike Shëndetësore; 

2. Inspektorati Shtetëror i Transportit, Inspektorati Shtetëror i Ndërtimit dhe Urbanizmit, 

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Jetësor dhe Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë; 

3. Gjyqtarët dhe prokurorët; 

4. Kryetarët e këshillave në vetadministrimin lokal; 

5. Drejtorët e Ndërmarrjeve Publike. 

 

 

mailto:contact@dksk.org.mk
https://www.dksk.mk/


 

  

3 

Адреса: ул. Пресвета Богородица број 3, 1000 Скопје - Република Северна Македонија 
Adresa: rr. Presveta Bogorodica nr.3, 1000 Shkup - Republika e Maqedonisë së Veriut 

email: contact@dksk.org.mk 
тел/tel: +389 2 3248 930 

https://www.dksk.mk 
 

 

Bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e Planit është plani i veprimit për kontrollin e gjendjes së 

pronës dhe interesit të bartësve të funksioneve publike në fushën e judikaturës,  vetadministrimit 

lokal dhe organeve ekzekutive për vitin 2022. 

 

 

Plani i veprimit 

Funksioni Numri i bartësve të 

funksioneve 

për vitin 2022 

Drejtor të Institucioneve 

Publike Shëndetësore; 

10 Janar - Dhjetor 

Drejtor të Inspektoratit 4 Janar - Dhjetor 

gjyqtar 10 Janar - Dhjetor 

prokuror  

 

10 

 

 

Janar - Dhjetor 

Kryetar të Këshillave në 

Vetadministrimin  Lokal 

10 Janar - Dhjetor 

Drejtor të Ndërmarrjeve 

Publike. 

10 Janar - Dhjetor 

  

 

 

 

 

KOMISIONI SHTETËROR 

                    PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT 

                KRYETARE, 

                 Biljana Ivanovska 
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