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Përmbledhje  

 
Ky raport pasqyron punën e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit gjatë vitit 

2021. 
 
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit është institucion i pavarur, i formuar nga 

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe kompetencat e veta i kryen konform Ligjit për 
parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave. 

 
Në vitin 2021 Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit i tejkaloi problemet e 

trashëguara për shkak të kushteve jo të përshtatshme hapësinore dhe teknike, kur Qeveria e RMV i 
dha në dispozicion hapësira të reja pune. Në këtë mënyrë u krijuan kushte normale funksionimi 
dhe u instaluan pajisjet kompjuterike të siguruara nga Komisioni Evropian, e të cilat për një kohë të 
gjatë mbetën jashtë përdorimit. Poashtu, gjatë vitit 2021 KSHPK filloi ta rrisë numrin e të 
punësuarve dhe me këtë t'i forcojë kapacitetet e veta. 
 

Gjatë vitit 2021 qytetarët vazhduan të paraqesin paligjshmëri dhe parregullsi lidhur me punën 
e zyrtarëve. Komisioni Shtetëror pranoi 720 denoncime nga qytetarë për dyshime të ekzistimit të 
sjelljeve korruptive, keqpërdorim të funksionit publik, ekzistimit të konfliktit të interesave, që 
rezultoi me hapjen e 84 lëndëve me vetiniciativë dhe procesimin e 710 procedurave kundërvajtëse 
për mosdorëzim në kohë të Deklaratave të pasurisë dhe interesave. KSHPK mori 675 vendime, prej 
të cilave: 

- Nga fusha e korrupsionit – 390; 
- Nga fusha e konfliktit të interesave – 152; 
- Për mosrespektim të ndalesave gjatë procesit zgjedhor – 41; 
- Nga fusha e kontrollit të të dhënave nga pyetësorët – 92 dhe 
- Dha 85 mendime në bazë të kërkesave për konflikt potencial interesi. 

 
Duke vepruar në kuadër të kompetencave tjera, KSHPK:  

- Realizoi fushata për vetëdijësimin dhe ndërtimin e një sistemi të integritetit; 
- Filloi me edukimin për integritet me grupe të caktuara; 
- Mbajti debate publike për numër të madh ligjesh nga fusha të ndryshme, në të cilat u 

konstatuan një numër i madh rreziqesh korrupsioni; 
- Filloi me krijimin e më shumë zgjidhjeve softuerike për efikasitet më të madh në punën e 

vet; 
- Miratoi akte interne për selektimin e raportimeve dhe procedimin e tyre. 
 

Në kushte të rrezikut të shtuar nga virusi Kovid-19, edhe gjatë vitit 2021 Komisioni Shtetëror për 
Parandalimin e Korrupsionit vendimet i miratoi në seanca të organizuara online, në të cilat 
rregullisht merrnin pjesë edhe mediat.  
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1. Hyrje 
 
Në drejtim të përmbushjes së kompetencës nga neni 19 i Ligjit për parandalimin e korrupsionit 

dhe konfliktit të interesave (më tutje në tekst: LPKKI), Komisioni Shtetëror për Parandalimin e 
Korrupsionit (më tutje në tekst: KSHPK), përgatiti këtë raport për punën e tij gjatë vitit 2021. Raporti i 
paraqitet Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe Kryetarit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe mjeteve për informim 
publik.  

 
Edhe këtë vit në kushte krize shëndetësore, KSHPK ushtronte kompetencat e veta duke mbajtur 

seanca të rregullta, në mënyrë të rregullt shqyrtonte lëndët dhe denoncimet e pranuara, ndoqi në 
mënyrë aktive Zgjedhjet Lokale-2021 dhe aktivitetet e pjesëmarrësve në këto zgjedhje, mbante 
takime online me përfaqësues të institucioneve shtetërore, shoqata, organizata qytetare dhe 
institucione ndërkombëtare, në drejtim të promovimit dhe zbatimit të masave dhe aktiviteteve për 
parandalimin dhe forcimit të luftës kundër korrupsionit. 

  
Gjatë vitit 2021, KSHPK tejkaloi problemet me mungesën e kushteve për punë: zgjodhi çështjen 

me hapësirat dhe duke filluar nga muaji qershor 2021 ushtron veprimtarinë e vet në hapësira të reja, 
me çka u siguruan kushte maksimale për punë; pajisjet kompjuterike të pranuara si donacion nga 
Komisioni Evropian përfundimisht u vunë në funksion të plotë. Poashtu gjatë vitit 2021, KSHPK rriti 
kapacitetet e veta njerëzore me 12 persona përmes punësimeve të reja dhe transfereve nga 
institucione tjera, ndërsa me avancimin e të punësuarve aktualë fuqizoi edhe strukturën udhëheqëse 
të Sekretariatit. 

 
Krahas funksionimit të rregullt dhe marrjes së vendimeve për denoncime të paraqitura nga fusha 

e korrupsionit dhe konfliktit të interesave, KSHPK iu përkushtua edukimit dhe vetëdijësimit për 
rëndësinë e luftës kundër korrupsionit, përmes realizimit të projekteve dhe organizimit të debateve 
publike lidhur me temat aktuale. Njëkohësisht, me përgatitje të analizave të kornizës ligjore nga fusha 
të ndryshme, u konstatuan rreziqe korrupsioni, e të cilat analiza ua dorëzuan institucioneve 
kompetente me qëllim të tejkalimit të rreziqeve të detektuara gjatë miratimit të zgjidhjeve të reja 
ligjore. 

 
Edhe këtë vit, si edhe dy viteve paraprake, KSHPK monitoroi aktivitetet e partive politike dhe 

pjesëmarrësve tjerë gjatë fushatës zgjedhore të Zgjedhjeve Lokale-2021, dhe për këtë përgatiti edhe 
raport të posaçëm për keqpërdorimet e konstatuara në financimin e fushatës zgjedhore për zgjedhjet 
lokale të vitit 2021. 
 

Këto dhe aktivitete tjera që u realizuan gjatë vitit 2021, paraqesin kahjen e KSHPK për të realizuar 
 

Misionin që ka: “KSHPK zbaton dhe inkurajon zbatimin e qëndrueshëm të ligjeve, forcimin normativ 
dhe institucional, krijon politika antikorrupsion, imponon masa parandaluese dhe shtypëse që 
ndikojnë në parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave gjatë ushtrimit të pushtetit dhe 
kompetencave publike, detyrës zyrtare dhe politikës, promovon sundimin e ligjit, qeverisjen e mirë 
dhe zhvillon një kulturë ligjore”, në mënyrë që të përmbushë  

Vizionin e tij: “për të krijuar një sistem funksional dhe efikas për parandalimin dhe shtypjen e 
korrupsionit dhe konfliktit të interesave”. 
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2. Statusi, udhëheqësia, kompetencat dhe struktura organizative 

2.1. Korniza ligjore  

 

Me Ligjin për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (në tekstin e mëtejmë: 
LPKKI) që është në fuqi nga janari i vitit 2019, kompetencat e KSHPK u rritën dhe në këtë mënyrë u 
forcua edhe pesha e tij institucionale.  
 

Konform LPKKI, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit është subjekt i pavarur 
që ushtron veprimtari të përcaktuara me ligj dhe me status të personit juridik. Nenit 17 i LPKKI 
përcakton 29 kompetenca që zakonisht mund të ndahen në gjashtë segmente funksionimi, siç 
paraqitet në Tabelën 1. 

 
Тabela 1:     Kompetencat e KSHPK   
 
Përgjegjësitë e KSHPK Kompetencat nga Neni 17 

1. Zhvillimi i politikave 
antikorruptive dhe 
përmirësimi i mjedisit 
antikorruptiv 

o Miraton strategjinë kombëtare për parandalimin e 
korrupsionit dhe konfliktit të interesave, me një plan 
veprimi për zbatimin e saj (pika 1); 

o Kryen kontrollin e ligjeve antikorrupsion, akteve 
nënligjore dhe akteve tjera të përgjithshme, në përputhje 
me metodologjinë e miratuar nga KSHPK (pika 2); 

o Bashkëpunon me shoqatat, fondacionet, institucionet 
shkencore dhe sektorin privat, në lidhje me parandalimin 
e korrupsionit dhe konfliktin e interesave (pika 16);  

o Përgatit analiza për rreziqet e korrupsionit në sektorë të 
ndryshëm (pika 17);  

o Realizon aktivitete që synojnë forcimin e integritetit 
personal dhe institucional (pika 18);  

o Realizon sondazhe të opinionit publik, për të vlerësuar 
funksionimin e Komisionit dhe perceptimet për 
korrupsionin (pika 23); 

o Informon në mënyrë të rregullt opinionin publik për 
punën e tij (pika 28); 

o Realizon aktivitete në fushën e edukimit dhe 
vetëdijësimit për korrupsionin dhe konfliktin e interesave 
(pika 19). 

2. Mbikëqyrja dhe kontrolli i 
vazhdueshëm i pasurisë dhe 
interesave të personave të 
zgjedhur dhe të emëruar, 
mbikëqyrja e financimit të 
partive politike dhe 
fushatave zgjedhore, si dhe 
mbajtja e regjistrave 
përkatës 

o Monitoron ligjshmërinë e financimit të fushatave 
zgjedhore (pika 7); 

o Monitoron ligjshmërinë e financimit të partive politike 
(pika 6); 

o Regjistron dhe monitoron pasurinë dhe interesat e 
personave të përfshirë me këtë ligj (pika 10); 

o Evidenton deklaratat e pasurisë dhe interesave (pika 11); 
o Kontrollon të dhënat nga deklaratat e pasurisë dhe 

interesave (pika 12); 
o Bashkëpunon me organet shtetërore në sigurimin e 
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informatave të nevojshme (pika 13); 
o Mban një regjistër të personave të zgjedhur dhe të 

emëruar (pika 20);  
o Përgatit katalogun e dhuratave bazuar në të dhënat e 

siguruara, në përputhje me nenin 58 të LPKKI dhe 
publikon katalogun në faqen e tij të internetit (pika 22). 

3. Ngritja e iniciativave para 
organeve tjera kompetente, 
përcaktimi i rrethanave të 
konfliktit të interesave, 
procedurat kundërvajtëse 

o Shqyrton denoncimet nga personat fizikë dhe juridikë mbi 
dyshimet për korrupsion dhe konflikt interesi (pika 3); 

o Ngre iniciativë para autoriteteve kompetente për të filluar një 
procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë së zyrtarëve (pika 4); 

o Ngre procedurë për ndjekje penale në çështjet që shqyrton 
(pika 5); 

o Ngre iniciativë bazuar në raportet e Entit Shtetëror për 
Revizion (pika 8); 

o Shqyrton procedurat kundërvajtëse, për kundërvajtjet e 
përcaktuara në nenet 100 – 113 të LPKKI (neni 114, paragrafi 2). 

4. Bashkëpunimi me organe 
shtetërore, organe dhe 
organizata vendase dhe 
ndërkombëtare 

o Bashkëpunon me organet shtetërore në sigurimin e 
informatave (pika 13); 

o Bashkëpunon me organet shtetërore të vendeve tjera, si dhe 
me organizatat ndërkombëtare në fushën e parandalimit të 
korrupsionit (pika 14); 

o Shkëmben informata me organet kompetente të shteteve tjera 
dhe organizatave ndërkombëtare, bazuar në detyrimet e 
ndërmarra nga marrëveshjet ndërkombëtare, të ratifikuara në 
përputhje me Kushtetutën (pika 15); 

o Bashkëpunon me shoqatat, fondacionet, institucionet 
shkencore dhe sektorin privat në lidhje me parandalimin e 
korrupsionit dhe konfliktit të interesave (pika 16). 

5. Edukimi dhe sensibilizimi 
lidhur me fenomenin e 
korrupsionit dhe konfliktit të 
interesave 

o Realizon aktivitete në fushën e edukimit dhe vetëdijësimit për 
korrupsionin dhe konfliktin e interesave (pika 19). 

6. Siguron funksionimin e tij të 
vazhdueshëm 

o Miraton programin vjetor të punës (pika 24); 
o Miraton Kodin Etik për anëtarët dhe Sekretariatin; 
o Miraton Rregulloren e Punës (pika 26); 
o Miraton aktet për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin 

e vendeve të punës në Sekretariat (pika 27). 
 

KSHPK ka kompetenca shtesë edhe me ligje tjera, si Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve (Gazeta 
Zyrtare, nr.196/15 dhe 35/18), Ligji për lobim (Gazeta Zyrtare, nr.106/08 dhe 135/11) dhe Kodi Zgjedhor 
(Gazeta Zyrtare, nr.40/06...215/21). 

 

2.2. Mandati dhe statusi i kryetarit dhe anëtarëve  

 
Komisioni Shtetëror përbëhet nga një kryetar dhe gjashtë anëtarë, të cilët kanë statusin e 

personave të emëruar. Kryetari dhe anëtarët e KSHPK zgjidhen me konkurs publik, të cilin e shpall 
Kuvendi në mënyrë dhe procedurë të përcaktuar me LPKKI, që siguron transparencë dhe pjesëmarrje 
të publikut në zgjedhjen e anëtarëve. 

 
Kryetari dhe anëtarët e KSHPK emërohen nga Kuvendi i RMV për një mandat pesëvjeçar, pa të 

drejtë rizgjedhjeje. Nga radhët e anëtarëve të KSHPK, me shumicë votash nga përbërja e përgjithshme 
e anëtarëve zgjidhet zëvendëskryetari i Komisionit, sipas parimit të rrotacionit çdo gjashtë muaj. 
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Kryetari dhe anëtarët e KSHPK kryejnë funksionin e tyre profesionalisht dhe me orar të plotë. Kuvendi 
i RMV shkarkon kryetarin dhe anëtarin e KSHPK me propozim të Komisionit të Kuvendit për Zgjedhje 
dhe Emërime, në rast se plotësohet kushti për shkarkim, siç parashihet me LPKKI. 

 
Përbërja e tanishme e Komisionit u zgjodh më 8 shkurt të vitit 2019, me Vendim për emërim të 

kryetarit dhe anëtarëve të KSHPK nga Kuvendi i RMV. 
 

2.3. Sekretariati i KSHPK 

 
Sekretariati i KSHPK paraqet një shërbim kompetent, që kryen punët administrative në kuadër 

të kompetencave të Komisionit.  
 

Të punësuarit në Sekretariat kanë statusin e nëpunësve administrativë, të kryesuar nga Sekretari 
i Përgjithshëm, të cilin e zgjedh KSHPK me shumicë votash.  

 
Në bazë të analizës së kryer funksionale dhe vlerësimit të strukturës së duhur organizative dhe 

burimeve të nevojshme njerëzore me qëllim të përmbushjes së kompetencave ligjore, nga gushti i vitit 
2020 në fuqi është Rregullorja për organizimin e brendshëm të Sekretariatit të KSHPK dhe Rregullorja 
për sistematizimin e vendeve të punës në Sekretariatin e KSHPK. Këto rregullore janë në dispozicion 
të publikut në ueb-faqen e KSHPK.  

 

Me aktet për organizim dhe sistematizim të brendshëm, të punësuarit në Sekretariat janë të 

organizuar në këto forma organizative:  

 
1. Sekretar i Përgjithshëm; 
2. Këshilltar Shtetëror për politika parandaluese antikorrupsion; 
3. Këshilltar Shtetëror për zbatimin e masave dhe aktiviteteve për parandalimin e korrupsionit dhe 

konfliktit të interesave 
 
4. SEKTORI PËR PLANIFIKIM STRATEGJIK DHE INTEGRITET, me dy departamente: 

• Departamenti për planifikim strategjik, bashkëpunim, projekte, analitikë dhe edukim;  
• Departamenti për kontroll të legjislacionit antikorrupsion. 

 
5. SEKTORI PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT, me këto departamente: 

• Departamenti për parandalimin e korrupsionit; 
• Departamenti për mbikëqyrjen e financimit të partive politike, fushatave zgjedhore dhe 

korrupsionit në furnizimet publike.  
 
6. SEKTORI PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE, MBIKËQYRJEN E PASURISË, 

INTERESAVE DHE LOBIMIT, me këto departamente: 
• Departamenti për parandalimin e konfliktit të interesave dhe lobimit;  
• Departamenti për mbikëqyrjen e pasurisë dhe interesave. 

 
7. SEKTORI PËR INFORMATIKË, PUNË TË PËRGJITHSHME, SEANCA DHE MARRËDHËNIE ME 

PUBLIKUN, me këto departamente: 
• Departamenti për informatikë dhe punë të përgjithshme;   
• Departamenti për seanca dhe marrëdhënie me publikun.  

 
Si njësi të pavarura organizative, që për punën e tyre i përgjigjen në mënyrë të drejtpërdrejtë 
Sekretariatit të Përgjithshëm, janë formuar:  

• Departamenti për financa dhe 
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• Departamenti për burime njerëzore. 
 
Tabela 2 tregon strukturën e burimeve njerëzore të KSHPK lidhur me numrin e planifikuar të të 
punësuarve dhe gjendjen momentale të vendeve të plotësuara sipas vendeve të punës, nivelit arsimor, 
gjinisë dhe përkatësisë etnike. 
 
Tabela 2: Struktura e burimeve njerëzore në KSHPK   
 

Lloji i nëpunësve 
administrativë 

T
ë 

p
la

n
if

ik
u

ar
 

N
u

m
ri

 i 
të

 
p

u
n

ës
u

ar
ve

 
 

A
rs

im
 t

ë 
la

rt
ë 

A
rs

im
 t

ë 
m

es
ëm

 

M
es

h
ku

j 

Fe
m

ra
 

M
aq

ed
o

n
ë 

S
h

q
ip

ta
rë

 

V
lle

h
 

S
er

b
ë 

T
ë 

tj
er

ë 
 

Sekretar i Përgjithshëm  1 1 1   1 1     

Këshilltar Shtetëror 2 2 2   2 2     

Udhëheqës administrativ 15 7 7  1 6 6    1 

Nëpunës ekspert 
administrativ  42 22 22  11 11 13 7 1 1  

Ndihmës-nëpunës 
administrativ 4 2  2 

 
 

1 1 1 1    

Gjithsej 64 34 32 2 13 21 23 8 1 1 1 

  
Nga nëpunësit administrativë me arsim të lartë, 12 janë me titull magjistri dhe një është doktor 

i shkencave. 
 
 Në vitin 2021 nga 64 vendet e parapara të vendeve të punës me sistematizim, numri i të punësuarve 
mbërriu në 34 persona, që paraqet 53% plotësim dhe përmirësim të gjendjes me burime njerëzore në 
krahasim me vitin 2020, kur plotësimi i vendeve të lira ishte 38% (60 vende pune sipas sistematizimit, 
nga të cilat 23 të plotësuara). 
 

Përmirësimi i gjendjes me burimet njerëzore është rezultat i plotësimit të pozicioneve drejtuese 
përmes një procesi avancimi të të punësuarve, punësimeve të reja dhe shpërndarjes së nëpunësve 
administrativë nga institucione tjera, respektivisht: 

- Në muajin mars të vitit 2021, përmes procedurës për avancim me shpalljen e konkursit intern, 
në Sekretariatin e KSHPK në pozicione drejtuese janë avancuar gjashtë nëpunës 
administrativë me përvojë të gjatë pune në këtë institucion dhe kualifikimin e duhur 
profesional. Avancimi i kuadrove aktuale në pozita më të larta drejtuese bëhet me qëllim të 
menaxhimit më efikas, efektiv dhe cilësor të punës së përditshme dhe funksionimit të 
institucionit. 

- Në pajtim me dispozitat e Ligjit për shpërndarje të nëpunësve administrativë, të punësuar 
përmes programit К-5 të Ministrisë për Sistem Politik dhe Marrëdhënie mes Bashkësive 
(“Gazeta Zyrtare e RMV”, nr. 302/20) dhe  Planit për shpërndarje të nëpunësve të 
pashpërndarë administrativë, përmes programit К-5 të miratuar në seancën e 40-të të 
Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, të mbajtur më 19.01.2021, në muajin mars të vitit 2021 
KSHPK mori përsipër katër nëpunës administrativë nga Ministria për Sistem Politik dhe 
Marrëdhënie mes Bashkësive. Paraprakisht u miratua Rrregullorja për plotësimin e rregullores 
për sistematizimin e vendeve të punës në Sekretariatin e Komisionit Shtetëror për 
Parandalimin e Korrupsionit, me çka numri i vendeve të sistematizuara të punës në 
Sekretariatin e Komisionit Shtetëror u rrit nga 60 në 64 vende pune; 
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- Në përputhje me Planin Vjetor për punësim në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e 
Korrupsionit për vitin 2021, në muajin qershor të vitit 2021 nga tetë punësimet e planifikuara, 
u realizuan shtatë punësime të nëpunësve administrativë (gjashtë punësime të reja dhe një 
person nga kuadri aktual u avancua në pozicion më të lartë); 

- Në gjysmën e dytë të vitit 2021, dy nëpunës administrativë u punësuan në Sekretariat me 
kontratë mbi vepër, pa konkurs publik, me rregullin e shpërndarjes së përhershme në 
pozicione drejtuese.   
 

Më 01.07.2021 një nëpunësi administrativ të punësuar në Sekretariatin e KSHPK iu ndërpre 
marrëdhënia e punës për shkak të pensionimit.  

 
Edhe pse gjendja me numrin e të punësuarve në Sekretariat është përmirësuar, fakti që janë 

plotësuar vetëm 53% e vendeve të punës, pamundëson mbulimin e duhur të sektorëve të caktuar, 
prolongon afatin e vendimmarrjes dhe zvogëlon efikasitetin e punës së KSHPK.  

 
Forcimi i kapaciteteve në KSHPK është thelbësor për funksionimin e vazhdueshëm të proceseve të 

punës, kryerjen e detyrave dhe kompetencave, si dhe për funksionimin e plotë institucional në 
përgjithësi. Kjo ka rëndësi të veçantë për KSHPK për shkak të faktit se në raportin e fundit të 
Komisionit Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021, konstatohet se 
është arritur një progres i caktuar në luftën kundër korrupsionit, ku veçanërisht theksohet roli proaktiv 
i Komisionit Shtetëror dhe rekomandohet që “përpjekjet për përmirësimin e funksionimit të tij duhet 
të vazhdojnë, sidomos pas akordimit të mjeteve financiare plotësuese për punësim të kaudrove 
profesionale”. 

 
Edhe gjatë vitit 2022 KSHPK do të angazhohet në drejtim të fuqizimit të burimeve njerëzore, si një 

nga qëllimet kryesore të forcimit të tij institucional.  
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3. Aktivitete të realizuara që burojnë nga kompetencat ligjore të KSHPK 

 
3.1. Strategjia Nacionale për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave 

 

Procesi i miratimit të Strategjisë Nacionale filloi të realizohet në shtator të vitit 2019, në bazë të 
analizës së përgatitur të rreziqeve për korrupsion dhe Metodologjisë për përgatitjen e strategjisë 
nacionale, në një proces inkluziv, në të cilin ishin të kyçur një numër i madh i organeve shtetërore, 
institucioneve, shoqatave, fondacioneve, sektori privat, mediat. Pas prezantimit dhe miratimit publik, 
më 17 janar të vitit 2020, KSHPK dorëzoi Strategjinë Nacionale për miratim në Kuvendin e RMV. 

 
Për shkak të shpalljes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në vitin 2020, që më pastaj u 

anuluan pas gjendjes së jashtëzakonshme nga pandemia e Kovid-19 dhe u mbajtën më 25.07.2020, 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk miratoi Strategjinë Nacionale. Duke marrë parasysh 
që një numër i madh aktivitetesh duhej të fillojnë me realizim në vitin 2020, shkaku i rrethanave të reja 
dhe ngadalësimit të të gjitha proceseve në vend, para se ta dorëzojë sërish Strategjinë Nacionale për 
miratim në Kuvendin e RMV, KSHPK vlerësoi se është e domosdoshme që ajo të përditësohet, si në 
pjesën e afateve kohore për realizimin e saj, ashtu edhe në pjesën e aktiviteteve të parapara. Pas 
përditësimit dhe harmonizimit të masave, aktiviteteve dhe afateve në një proces konsultativ me të 
gjitha institucionet përgjegjëse për zbatimin e masave, në  një seancë të mbajtur më 11.12.2020 
KSHPK kaloi versionin e rishikuar të Strategjisë Nacionale për parandalimin e korrupsionit dhe 
konfliktit të interesave me Plan Veprimi 2021-2025, të cilën Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së 
Veriut e miratoi në seancën e 32-të, të mbajtur më 18 prill të vitit 2021. 

 
Për efikasitet më të madh në ndjekjen e shkallës së realizimit të aktiviteteve të parapara me SN 

2021-2025, me mbështetje të projektit të BE IPA2 “Promovimi i transparencës dhe përgjegjësisë së 
administratës publike në Maqedoninë e Veriut”, në gjysmën e dytë të vitit 2021 u zhvillua edhe 
platforma softuerike – një ueb-aplikacion, që u mundëson koordinatorëve në mënyrë periodike (online) 
të dorëzojnë raporte për shkallën e realizimit të aktiviteteve, për të cilat institucioni i tyre është bartës 
në procesin e zbatimit. Për realizimin e aktiviteteve, KSHPK kërkoi, ndërsa institucionet emëruan 
persona-koordinatorë përgjegjës për dorëzimin në kohë të të dhënave dhe informatave lidhur me 
mënyrën e realizimit të aktiviteteve të parapara dhe inkorporimin e tyre në softuerin e ri. Në nëntor të 
vitit 2021 u mbajt trajnimi i koordinatorëve për mënyrën e shfrytëzimit të ueb-aplikacionit dhe për 
procesin e dorëzimit të raporteve.  

 
Në periudhën prej 15 deri në 31 dhjetor përmes ueb-aplikacionit u hap procesi i vlerësimit për 

shkallën e realizimit të aktiviteteve për vitin 2021, në të cilën periudhë koordinatorët dorëzonin 
raportet që kishin të bëjnë me aktivitetet në kuadër të kompetencave të tyre. Sipas informatave të 
siguruara nga institucionet përkatëse, shkalla e realizimit të masave dhe aktiviteteve të parapara për 
vitin 2021 paraqitet në Tabelën 3 më poshtë. 
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Тabela 3: Realizimi i aktiviteteve të parapara për vitin 2021 
 

 

Në Grafikun 1 paraqitet statusi i përmbushjes së rekomandimeve, që janë paraparë të realizohen 
në vitin 2021 në përputhje me Strategjinë Nacionale. 

 

 
Grafiku 1 

 
Të dhënat flasin për një shkallë të vogël realizimi të aktiviteteve të planifikuara. Por, nëse merret 

parasysh fakti që për tejkalimin e problemeve të konstatuara numri më i madh i aktiviteteve parasheh 
ndryshime të kornizës ligjore, raportet që u janë dorëzuar institucioneve lidhur me masat e ndërmarra 

 Проблеми Мерки  Активности 2021 2022 2023 2024 2025
Реализир

ани 

Нереализи

рани  
 Во тек 

1 Јавни набавки 2 2 4 3 0 1 0 0 1 2 0

2 Вработување 3 8 13 8 4 0 0 0 1 5 2

3 Политички систем 6 7 8 6 2 0 0 0 1 1 4

4 Правосудство 3 7 14 9 5 0 0 0 7 0 2

5

Органи за 

спроведување на 

законот 7 13 21 14 7 2 0 0 2 9 3

6 Здравство 5 18 26 12 13 1 0 0 1 9 2

7 Образование 8 18 34 27 4 0 0 0 6 10 11

8

Труд и социјална 

политика 1 5 10 3 5 2 0 0 0 2 1

9

Урбанизам и 

просторно 

планирање 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

10 Животна средина 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0

11 Земјоделство 5 9 16 11 5 0 0 0 0 10 1

12 Спорт 2 6 15 7 7 1 0 0 0 6 1

13 Економија и бизнис 4 8 13 8 5 0 0 0 1 5 2

14 ЈП и АД 3 3 6 0 2 2 2 0 0 0 0

15

Медиуми и 

граѓанско 

општество 3 5 8 3 5 0 0 0 2 0 1

ВКУПНО 54 111 191 111 67 9 2 0 22 59 30

Планиран период на реализација на  активностите Број на  активности во 2021 Број на предложени

Области/СекториР.бр

20%

53%

27%

Statusi i masave të planifikuara për vitin 2021

Реализирани Нереализирани  Во тек 
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nga ana e tyre, potencojnë faktin se ndryshime në zgjidhjet ligjore tani më janë bërë qoftë si 
ndryshime dhe plotësime apo si zgjidhje të reja ligjore, dhe po këto janë dorëzuar në Kuvend për 
shqyrtim dhe miratim.  

 
Për shkak të seancave të rralla të Kuvendit të RMV, numri më i madh i këtyre propozim-

ndryshimeve ligjore rreth përmbushjes së kompetencave janë akoma në procedurë parlamentare dhe 
nuk dihet kur dhe a do të miratohen këto ndryshime.  

 
Zbatimi i masave të parapara me Strategjinë Nacionale me qëllim të parandalimit dhe luftës 

kundër korrupsionit në Republikën e Maqedonisë së Veriut është i mundshëm vetëm me funksionimin 
e plotë të të gjitha institucioneve dhe përmbushjen e detyrave të tyre. 

 
Në periudhën janar–shkurt të vitit 2022, KSHPK vlerësoi raportet e dorëzuara nga institucionet 

kompetente lidhur me shkallën e zbatimit të Strategjisë Nacionale, për ç’gjë u hartua raport vjetor dhe 
në pajtim me nenin 18 të LPKKI deri më 31 mars të vitit përkatës i dorëzohet Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut. 

 
Në rast se vlerësimi, analizat dhe shqyrtimet e kryera tregojnë se nevojiten ndryshime dhe 

plotësime, KSHPK do të marrë vendim për rishkim të Strategjisë Nacionale.   
 
  Shqyrtimi i lëndëve  

 

Kompetencat për shqyrtimin dhe konstatimin e dyshimeve për sjellje korruptive, konflikt të 
interesave, mosdeklarim të pasurisë dhe interesave, verifikimin e deklaratave të pasurisë, etj., KSHPK i 
mbështet në denoncimet e personave juridikë ose fizikë (anonimë ose të njohur), me vërejtje të 
drejtpërdrejtë ose me vetiniciativë, por edhe në planet e tij vjetore. 

 

Edhe gjatë vitit 2021, në KSHPK janë dorëzuar një numër i madh denoncimesh për të gjitha fushat 
e paraqitura në Tabelën 4. 

 

Тabela 4: Statusi i lëndëve në bazë të denoncimeve të pranuara, procedimeve me vetiniciativë dhe vendimeve 
të marra 

 

Fusha e 
veprimit 

Кorrupsion 
Konflikt 

interesash 
Pasuri  

Financimi i 
fushatave 
zgjedhore 

Gjithsej 

Viti 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Denoncime të 
pranuara 

583 406 89  80 - 32  48  32 720 550 

Me 
vetiniciativë 

16 12  17  6 45 83  6  1 84  102 

Numri i 
vendimeve të 
marra 

390 378 152 157  92 38 41 33  675  606 

 

Të dhënat për vitin 2021 tregojnë se ashtu si edhe në vitin 2020, numri më i madh i 
denoncimeve janë pretendime dyshimi për sjellje korruptive të zyrtarëve (Grafiku 2). Përveç kësaj, 
KSHPK dha 85 mendime lidhur me kërkesa të pranuara në pajtim me nenin 72, paragrafi 3 e LPKKI, 
lidhur me raste për konflikt potencial interesi. 
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Grafiku 2 

 
Gjatë vitit 2021, KSHPK mbajti gjithsej 13 seanca përmes platformave në internet, ku të gjithë 

transmetuesit dhe mediat elektronike kishin qasje të drejtpërdrejtë për të ndjekur punën e tij. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në seancat e mbajtura, u morën 675 vendime, të cilat paraqiten në Grafikun 3, sipas fushës së 
kompetencës së KSHPK. 

 

 

 

 

 

67%

12%

5%

6%
10%

Statusi i denoncimeve sipas lëmive

Корупција-599

Судир на интереси-106

Имотна состојба -45

Финансирање на изборни 

кампањи -54

Издадени мислења за состојби 

на судир на интерес  - 85

Neni 22 i LPKKI: Seancat e Komisionit: 

(1) Komisioni Shtetëror merr vendimet për kryerjen e veprimtarive brenda kompetencës së tij në një seancë të 

kryesuar nga kryetari i Komisionit Shtetëror, me shumicë votash nga përbërja e përgjithshme e Komisionit 

Shtetëror; 

(3) Seancat e Komisionit Shtetëror janë të hapura për publikun;  

(4) Paragrafi (4) i këtij neni bën përjashtim në rastet kur publiku mund të mos lejohet të ndjekë seancën kur 

shqyrtohen lëndë që përmbajnë informata dhe të dhëna të klasifikuara, të mbrojtura me ligj. 
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Grafiku 3: Vendime që janë marrë sipas fushës së kompetencës 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Në kuadër të kompetencave të sipërpërmendura, e që burojnë nga shqyrtimi i lëndëve, KSHPK 

dorëzoi iniciativa për shqyrtim edhe në organe tjera kompetente. Statusi i iniciativave të dorëzuara 
dhe përgjigjet e institucioneve për këto, paraqiten në Tabelën 5. 

 
  
 
 
 

  

0
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400

Корупција Судир на интереси Имотна состојба  Финансирање на 

изборни кампањи  

390

152
92

41

378

157

38 33

Numri i vendimeve që janë marrë

2021 2020

Neni 17 i LPKKI: KSHPK ka këto kompetenca: 

Pika 4: ngre iniciativë para organeve kompetente për inicim procedure verifikimi të përgjegjësisë 

së zyrtarëve;  

Pika 5: ngre iniciativë për inicim procedure për ndjekje penale lidhur me lëndët që shqyrton 
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TABELA 5 
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Duhet të potencohet se pas disa iniciativave të dorëzuara në PTHP dhe Qeveri, edhe pse nuk janë 
ndërmarrë veprime përkatëse, prapëseprapë problemi është tejkaluar për shkak të rrethanave tjera. 
Në një rast kjo ndodhi për shkak të vdekjes së personit zyrtar, e rrjedhimisht PTHP ndërpreu hetimin e 
filluar me iniciativë të KSHPK. Për gjendjet e konstatuara lidhur me konflikt interesi për të cilat KSHPK 
dorëzoi iniciativa për shkarkim të personave përgjegjës, Qeveria nuk ndërmori masa konkrete, por 
problemi u tejkalua sepse në ndërkohë mandati i tyre përfundoi dhe këta persona nuk u rizgjodhën. 

 
KSHPK ndërmori veprime përkatëse lidhur me vendimet për të cilat palët e përfshira ngritën akt-

padi para Gjykatës Administrative. 
 

3.2. Procedimet në reaste dyshimi për korrupsion  

 

 
 

 

 
 
 
Nëse marrim si pikënisje definicionin e LPKKI më lartë, Komisioni Shtetëror ka rol të veçantë në 

parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit, duke ushtruar kompetencat e veta në drejtim të 
detektimit të fenomeneve dhe rasteve të korrupsionit, procesimin e tyre adekuat, përmes zbatimit të 
mekanizmave parandalues dhe represivë ligjorë që ka në dispozicion, e gjitha këto me qëllim të 
përmirësimit të ambientit normativ në vend, forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional, rritjen e 
ndërgjegjësimit të opinionit publik për rëndësinë e parandalimit dhe luftës kundës korrupsionit dhe 
detektimin e tij, si dhe përfshirjen e palëve të interesit në çrrënjosjen e kësaj të keqe shoqërore. 

 
KSHPK, me vetiniciativë, informatë nga mediat (me vërejtje të drejtpërdrejtë) ose denoncime 

nga qytetarë, persona juridikë apo organizata të shoqërisë civile, hap dhe shqyrton lëndë për dyshime 
korrupsioni. Për të konstatuar plotësisht situatën faktike, në pajtim me nenin 23 të LPKKI, KSHPK 
kërkon të dhëna dhe informata nga institucionet kompetente, personat juridikë dhe fizikë, me çka 
personit përgjegjës në institucionin kompetent ose një personi të autorizuar prej tij/saj, i kërkohet të 
ndërmarrë të gjitha masat dhe aktivitetet për të siguruar informatën e kërkuar, jo më vonë se 15 ditë 
nga dita e pranimit të kërkesës së KSHPK. Dispozitat ligjore që parashohin gjoba të larta për personat 
përgjegjës në institucione, ose personat e autorizuar prej tyre për mossigurimin në kohë ose 
mosdorëzimin e dokumentacionit të kërkuar1, i mundësuan KSHPK që në kohë të duhur të sigurojë 
dokumentacionin përkatës dhe që do të ndihmojë në konstatimin e gjendjes faktike, për të verifikuar 
dyshimet ose për t’i refuzuar pretendimet e denoncimeve, si dhe të ndërmarrë veprime konkrete, 
gjegjësisht ngritjen e iniciativave për procedim para autoriteteve kompetente ose dorëzimin e 
rekomandimeve dhe sugjerimeve në institucionet kompetente shtetërore. 

 
Ashtu si edhe viteve paraprake, edhe në vitin 2021 KSHPK pranoi një numër të madh të 

denoncimeve për dyshim korrupsioni ose dyshime për veprime joligjore nga zyrtarë dhe persona 
përgjegjës në sektorin publik. Statusi i denoncimeve të pranuara paraqitet në Tabelën 6. 

 
 

                                                           
1 Neni 100: “Do t’i shqiptohet gjobë prej 200 deri në 400 euro në kundërvlerë denarësh personit përgjegjës në 

institucionin kompetent ose personit të autorizuar nga personi përgjegjës, i cili nuk ndërmerr të gjitha masat 

dhe aktivitetet për sigurimin e informacioneve të kërkuara nga Komisioni Shtetëror dhe nëse këto nuk ia 

dorëzon Komisionit jo më vonë se 15 ditë nga pranimi i kërkesës” 

 

Korrupsioni nënkupton keqpërdorimin e detyrës, autorizimit publik, detyrës zyrtare ose pozitës, për të 

përfituar, drejtpërdrejt ose përmes një ndërmjetësi, për veten ose për një person tjetër. 
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Тabela 6: Pasqyra e denoncimeve të pranuara dhe lëndëve të hapura 
 

Lëndë të hapura 
Numri i lëndëve të evidentuara 

2021 2020  2019 

Me vetiniciativë 16 12 23 

Denoncime nga qytetarë 583 406 687 

Gjithsej: 599 418 710 

 
Sa i përket shqyrtimit të KSHPK të denoncimeve në fjalë, KSHPK mori vendim për 390 lëndë, 

të paraqitura në Tabelën 7. 
 
         Тabela 7: Statusi i lëndëve të shqyrtuara          
        

Procedimet e KSHPK 2021 2020 

Numri i lëndëve të zgjedhura 404 378 

Konkluza për bashkëdyzimin e lëndëve (dyshime të njëjta); 

përcjellur për procedim në njësi tjetër organizative  
 

14 - 

Vendime të marra 
 

390 378 
o Denoncime të refuzuara – moskompetencë për shqyrtim 

ose nuk ka mjaftueshëm elementë për shqyrtim 

 
162 116 

o Denoncimi i përcillet organeve tjera që kanë 

kompetencën për ta shqyrtuar lëndën përkatëse  

 
6 6 

o Ndalim i procedurës – dyshimet nuk janë vërtetuar 
 

222 256 

Lëndë për të cilat janë ndërmarrë masa konkrete 12 13 
Iniciativa të dorëzuara në Prokurorinë Themelore Publike 7 2 

-  Iniciativa të pranuara - - 

-  Iniciativa të refuzuara - 1 

-  Shqyrtimi i lëndës në zhvillim e sipër 7 1 
Iniciativa të përcjellura institucioneve kompetente për 
konstatimin e përgjegjësisë së personave udhëheqës dhe 
zyrtarëve 

 
 

5 11 

 Iniciativa të pranuara  1 4 

 Iniciativa të refuzuara  2 4 

 Shqyrtimi i lëndës në zhvillim e sipër  2 3 

Iniciativa tjera që burojnë nga lëndët  
- Vlerësim i iniciativave 

 
1 2 

Rekomandime të dorëzuara institucioneve përkatëse për 
të ndërmarrë masa konkrete  

 
3 3 

Indikacione 2 - 

 
Vendimet për refuzimin e denoncimeve për shkak se KSHPK nuk ishte kompetente për të vepruar, 

në të shumtën e rasteve kishin të bëjnë me denoncime lidhur me vendime gjyqësore nga gjykatat 
themelore dhe ato më të larta. Në këto raste më së shpeshti shprehet pakënaqësi nga vendimet që 
janë marrë: pagesë dënimi, gjobë, vërejtje lidhur me zhvillimin e vetë procesit, për procese që akoma 
zhvillohen në instanca më të larta gjyqësore, pa indikacione për aktivitete korruptive. KSHPK nuk ka 
kompetencën të vlerësojë nëse proceset gjyqësore janë zhvilluar në përputhje me ligjet materiale dhe 
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procedurale, dhe nëse vendimi gjyqësor është marrë në bazë të provave materiale. Nëse ka dyshime 
për procedim jokompetent dhe qasje të pandërgjegjshme nga gjykatësit e lëndës përkatëse, një pjesë 
të këtyre denoncimeve KSHPK ia dorëzon Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për 
shqyrtim të mëtejmë kompetent.  

 
Numri i vendimeve të marra për ndalim të shqyrtimeve – 222 të tilla, është rezultat i procedimeve 

të KSHPK për denoncime për të cilat nga institucionet përkatëse janë siguruar prova të nevojshme për 
të konstatuar gjendjen faktike pas pretendimeve të deklaruara. Pas analizës së dokumenteve të 
siguruara, KSHPK ka ndërprerë procedimin për një pjesë të denoncimeve për shkak të pretendimeve 
të paverifikuara. Për pjesën e mbetur, KSHPK nuk është në gjendje të ndërmarrë masa për të ndaluar 
fenomenin, për të ndëshkuar personat përgjegjës ose për të filluar procedurë para gjykatave 
kompetente, para së gjithash për shkak të dispozitave në ligjet materiale. Ashtu si edhe në vitet e 
kaluara, janë detektuar rrethana korruptive në procedurat për punësim në sektorin publik, në fushën e 
urbanizmit dhe planifikimit hapësinor: ndërtim i objekteve sipas PDU të cilat nuk janë të harmonizuara 
me PPU, mosndërmarrja e masave për rrënimin e objekteve të ndërtuara ilegalisht, mosekzistimi i 
kritereve në shpërndarjen e mjeteve të caktuara buxhetore, manipulime me pronën shtetërore, etj. 

 
Gjatë vitit 2021 KSHPK kishte bashkëpunim të jashtëzakonshëm me të gjitha shërbimet 

inspektoriale dhe varësisht nga ingerencat e tyre, KSHPK kërkoi që inspektoratet të mbikëqyrin raste 
të këtilla. Ato e bënë këtë dhe dorëzuan procesverbale për gjendjet e konstatuara, duke marrë 
parasysh denoncimet konkrete. Në bazë të procesverbaleve, KSHPK mori vendime lidhur me shumë 
denoncime. Megjithatë, edhe në procesverbalet e inspektorateve janë konstatuar rrethana në të cilat 
edhe ato nuk kanë mundësi të intervenojnë për shkak të paqartësive në ligjet materiale.  

 
 Iniciativa të dorëzuara në Prokurorinë Themelore Publike 

 

Në bazë të provave të siguruara për dyshime të kryerjes së veprës penale dhe në mënyrë që të 
përmbushë kompetencën për fillimin e procedurave të ndjekjes penale, në prokuroritë publike 
kompetente KSHPK ngriti iniciativa për shtatë lëndë të cilat i kishte në shqyrtim. Baza për paraqitjen e 
këtyre iniciativave, aktivitetet e realizuara, si dhe përgjigjja e prokurorive përkatëse, paraqiten në 
Shtojcën 1 bashkangjitur këtij Raporti. 

 
 Iniciativa të dorëzuara në institucione kompetente për përcaktimin e përgjegjësisë së personave 

udhëheqës dhe zyrtarëve 

  

KSHPK ngriti iniciativa para organeve kompetente për fillim të procedurës për verifikimin e 
përgegjësisë së zyrtarëve, në bazë të provave të siguruara për 5 lëndë të cilat kishte në shqyrtim. Baza 
për paraqitjen e këtyre iniciativave, aktivitetet e realizuara, si dhe përgjigjja e institucioneve përkatëse, 
paraqiten në Shtojcën 2 bashkangjitur këtij Raporti.  

 
 

 Iniciativa tjera që burojnë nga lëndët e shqyrtuara 

 

Lidhur me dyshimet për veprimet e drejtorit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe 
Audiovizuele gjatë themelimit të Komisionit për Matjen e Audiencës në Republikën e Maqedonisë, 
KSHPK në Gjykatën Kushtetuese të RMV dorëzoi iniciativë për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe 
ligjshmërisë së Udhëzuesit për matjen e shikueshmërisë dhe dëgjueshmërisë së programeve, 
përkatësisht shërbimeve programore të transmetuesve në Republikën e Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare 
e RM”, nr. 198/2014 dhe 219/2015). Nga analiza e Udhëzuesit për mënyrën e matjes së shikueshmërisë 
dhe dëgjueshmërisë së programeve, përkatësisht të shërbimeve programore të transmetuesve në 
Republikën e Maqedonisë, KSHPK konstatoi se ai është në kundërshtim me dispozitat e nenit 8 
paragrafi 1 alineja 3 dhe alineja 7, nenit 51 dhe nenit 55 të Kushtetutës së RMV, si dhe nenet 4, 5, 6, 37 
paragrafi 5 dhe nenit 39 paragrafi 2 alineja 9 e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele 
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(“Gazeta Zyrtare e RM”, nr. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 dhe 
27/19 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr.42/20 dhe 77/21).  

 
KSHPK në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut dorëzoi iniciativë për 

vlerësimin e kushtetutshmërisë, me propozim të veçantë për dhënien e masës së përkohshme lidhur 

me Projektligjin për përcaktimin e interesit publik dhe emërimin e partnerit strategjik për realizimin e 

projektit të ndërtimit të korridorit infrastrukturor 8, mirëpo Gjykata Kushtetuese nuk inicoi procedurë 

për vlerësimin e kushtetutshmërisë së këtij projektligji. 

 
 Rekomandime dhe sugjerime të dhëna 

 

Duke shqyrtuar tre lëndë konkrete, KSHPK identifikoi rrethana që mund të krijojnë një rrezik për 
korrupsion, shkelje të parimeve të qeverisjes së mirë, sundim të së drejtës dhe integritetit personal e 
institucional dhe reputacionit të institucioneve gjatë ushtrimit të kompetencave publike. Prandaj, me 
qëllim të sigurimit të besimit të qytetarëve në kryerjen e funksioneve publike dhe në punën e 
institucioneve publike, respektivisht sigurimin e qasjes së paanshme dhe të ndershme të zyrtarëve dhe 
personave përgjegjës në këto institucione, KSHPK u dërgoi institucioneve kompetente rekomandime 
për veprime konkrete për tejkalimin e rrethanave të konstatuara: 
 
 Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës së Republikës së Maqedonisë së Veriut i 
është dhënë rekomandim për heqjen e të ashtuquajturit balancues në punësimin e nëpunësve civilë 
dhe administrativë, për faktin se KSHPK konsideron “balancuesin” si zbrazëtirë ligjore të mungesës së 
një mekanizmi ligjor për sanksionimin e keqpërdorimeve të dukshme në shprehjen e përkatësisë 
etnike nga kandidatët për punësim. 
 
 Duke vepruar lidhur me lëndën e hapur me vetiniciativë të KSHPK, për dyshime keqpërdorimi në 
dhënien dhe përdorimin e kuponëve klubeve sportive, sportistëve dhe personave tjerë juridikë nga 
federatat e sportit në vend, si dhe për dyshimin për veprime joligjore të kryera nga personat e përfshirë 
në dhënien e kuponëve në sport, KSHPK i dërgoi rekomandime për tejkalimin e rreziqeve dhe 
parregullsive të identifikuara: 

- Entit Shtetëror për Revizion – që të bëjë auditim financiar të Agjencisë për Rini dhe Sport dhe 
auditim të zgjeruar të federatave sportive të vendit që kanë pranuar shumat më të larta të 
fondeve për përdorimin e kuponëve; 

- Agjencisë për Rini dhe Sport – që të përcaktojë formën dhe përmbajtjen e raporteve të 
federatave sportive dhe të personave juridikë; formën dhe përmbajtjen e raportit të Agjencisë 
për Rini dhe Sport lidhur me shfrytëzimin e kuponëve dhe fondeve tjera që financojnë sportin, 
i cili do t'i dorëzohet Qeverisë dhe Ministrisë së Financave; si dhe nga stafi i Agjencisë të 
autorizohen nëpunës civilë që kanë licencë për të kryer inspektim/mbikëqyrje në lidhje me 
zbatimin e vendimeve ligjore për dhënien e kuponëve; 

- Ministrisë së Drejtësisë dhe Agjencisë për Rini dhe Sport – që të rishikojnë sistemin e 
financimit me përdorim të kuponëve, me qëllim të gjetjes së një zgjidhje ligjore që do të 
forcojë kriteret për rangimin e përdoruesve të këtyre mjeteve, në mënyrë që ato të jepen duke 
lidhur një marrëveshje me Agjencinë, e në bazë të planit dhe programit të punës të cilin 
aplikuesit do t’ia bashkangjisin kërkesës; që të kryejnë mbikëqyrjen përkatëse inspektuese 
mbi punën e Komisionit Qendror për vlerësimin e propozim-listës për dy vitet e fundit; si dhe 
që të rishqyrtojnë kornizën ligjore për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Qendror për 
vlerësimin e propozim-listës. 

 
 Avokati i Popullit të RMV u udhëzua që t'i përmbush detyrimet që ka konform Ligjit për 
sinjalizuesit në lidhje me raportimin e brendshëm të mbrojtur, me qëllim të caktimit të personit për 
pranimin e raporteve nga sinjalizuesit në këtë institucion, si dhe për përmbushjen e obligimeve tjera 
ligjore që burojnë nga gjetjet e konstatuara gjatë inspektimeve të kryera nga Inspektorati i Punës dhe 
Inspektorati Administrativ. 
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3.3. Procedime në raste të konfliktit të interesave  

 

 

 

 

 

 

Ndjeshmëria e rritur publike për këtë çështje, ka kontribuar për rritjen e numrit të denoncimeve 
për të gjitha format e konfliktit ndërmjet interesit publik dhe atij privat, që më së shumti vjen në 
shprehje te punësimet në sektorin publik, e manifestohet në forma nepotizmi, kronizmi, klientelizmi, 
ndikimi politik dhe partiak. Tabela 8 tregon gjendjen në lidhje me denoncimet e pranuara, me 
pretendime për konflikt interesi në tre vitet e fundit. 

 

Tabela 8: Denoncime dhe lëndë të pranuara dhe të evidentuara  
 

Lëndë të hapura 
Numri i lëndëve të evidentuara 

2021 2020  2019 

Me vetiniciativë 17 6 66 

Denoncime nga qytetarë 89 80 364 

Gjithsej: 106 86 430 

 

Lidhur me shqyrtimet e denoncimeve nga fusha e konfliktit të interesave, KSHPK mori vendime 
për 152 lëndë, të paraqitura në Tabelën 9. 

 
Тabela 9: Procedime nga sfera e konfliktit të interesave  
 

Lëndët që shqyrton KSHPK 2021 2020 

Lëndë lidhur me pretendime për konflikt interesi 106 86 

Vendime të marra 152 157 

Gjendja e konstatuar e konfliktit të interesave - 8 

- Është vepruar në bazë të rekomandimeve të KSHPK për 

eliminimin e konfliktit të interesave - 6 

- Procedimi i personave është në zhvillim e sipër - 2 

Iniciativa të dorëzuara për përgjegjësi të personave zyrtarë 

për shkak të ekzistimit të konfliktit të interesit 2 7 

- Iniciativa të pranuara 1 4 

- Shqyrtimi nga insititucionet është në zhvillim e sipër 1 3 

Iniciativa të dorëzuara për shkarimin e zyrtarëve për shkak të 

ekzistimit të konfliktit të interesave - 2 

- Iniciativa të pranuara - 1 

- Shqyrtimi nga institucionet është në zhvillim e sipër - 1 

Denoncime të dorëzuara për shqyrtim në institucione tjera, pas 

pretendimeve të verifikuara për ekzistimin e konfliktit të - 6 

Neni 72 i LPKKI 

(1) Në punë, zyrtari është i obliguar të ketë kujdes për konflikt të mundshëm interesash dhe të ndërmarrë 

masa për shmangien e mundësisë së këtillë;  

(2) Në rast se ka dyshime për ekzistimin e konfliktit të interesave, zyrtari është i obliguar t’i ndërmarrë të 

gjitha masat e domosdoshme për ta parandaluar ndikimin e interesit të tij/saj privat apo interesin privat të një 

personi tjetër mbi ushtrimin e autorizimeve dhe përgjegjësive, dhe për këtë ta njoftojë eprorin e tij/saj.  
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interesave 

Iniciativa të dorëzuara për ngritje të procedurës për 

ndjekje penale të zyrtarëve përgjegjës 1 - 

- Iniciativa të pranuara  - - 

- Iniciativa të refuzuara 1 - 

Vërejtje publike 1 - 

Urdhër-fletëpagesa për gjoba kundërvajtëse, për mosveprim 

lidhur me rastet ku është konstatuar konflik interesi 32 20 

Kërkesë e dorëzuar për procedurë kundërvajtëse për mospagim 

të urdhër-fletëpagesave 4 5 

Kërkesa për dhënie mendimi  85 47 

 

Udhëzimet e vazhdueshme të KSHPK se zyrtarët në punën e tyre duhet të kenë kujdes për 
konfliktin e interesave dhe për të shmangur situata të tilla, janë arsyeja e rritjes së numrit të kërkesave 
për të marrë mendime nga KSHPK – në vitin 2021 gjithsej 85 të tilla. Kjo tregon se te zyrtarët është 
rritur perceptimi për konflikt të mundshëm interesi në veprime të caktuara dhe ata kanë shfrytëzuar 
mundësinë e paraparë me nenin 72 paragrafi 3 për të paraqitur kërkesë për mendim nga KSHPK. Pas 
dorëzimit të 85 kërkesave, KSHPK ka dhënë mendime përkatëse. 
 
Iniciativa për fillimin e një procedure para organeve kompetente ndaj personave të caktuar, për 

shkak të ekzistimit të konfliktit të interesave 

 

Rastet të cilat KSHPK shqyrtonte në fushën e konfliktit të interesave, kryesisht ndërlidheshin me 
ekzistimin e një konflikti në mes të interesit publik dhe atij privat të një personi të zgjedhur dhe të 
emëruar, që ka marrë pjesë në një procedurë për punësimin e personave të afërt, duke neglizhuar 
ndalesat dhe detyrimet për t’u distancuar nga ky proces, të parashikuara  me nenet 72, 74 dhe 75 të 
LPKKI. Në dy raste, KSHPK konstatoi ekzistimin e konfliktit të interesave dhe institucioneve 
kompetente u dorëzoi iniciativa për përcaktimin e përgjegjësisë, gjegjësisht shkarkimin e personave të 
denoncuar. Për një iniciativë janë ndërmarrë veprime dhe është inicuar procedurë disiplinore, ndërsa 
për iniciativën tjetër akoma nuk ka përgjigje. 

 
Po ashtu është paraqitur iniciativë për ngritjen e procedurës për ndjekje penale të dy zyrtarëve 

përgjegjës – një kryetar dhe një sekretar komune, sepse si persona përgjegjës nuk kanë ndërmarrë 
veprime përkatëse dhe nuk kanë pezulluar përkohësisht vendin e punës së një të punësuari të zgjedhur 
për anëtar të këshillit komunal. PTHP në Shkup vendosi ta refuzojë këtë iniciativë për ndjekje penale 
për shkak se dyshimi i denoncuar nuk paraqet vepër penale që procedohet penalisht në vijë zyrtare. 
 

Arsyet për këto iniciativa dhe veprimet e institucioneve lidhur me këto lëndë janë paraqitur në 
Shtojcën 3. 
 

KSHPK shqiptoi masën Vërejtje Publike një kryetari të këshillit komunal për shkak se nuk ka 
vepruar në pajtim me nenin 77 paragrafi 1 të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të 
interesave, gjegjësisht nuk e ka mënjanuar situatën e konfliktit të interesave, sepse pavarësisht që 
ushtron profesionin e avokaturës kryen edhe funksionin e kryetarit të këshillit komunal, që është në 
kundërshtim me nenin 44 paragrafi 1 të ligjit dhe në lidhje me nenin 20 dhe nenin 24 paragrafi 1 të 
Ligjit për avokaturë. Vërejtja publike është publikuar në ueb-faqen e KSHPK dhe në mjetet për 
informim publik. 

 
 
 

 Kontrolli i deklaratave për konflikt interesi 
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KSHPK ka kompetenca ekskluzive të regjistrojë, monitorojë dhe verifikojë deklaratat e pasurisë 
dhe interesave. LPKKI parasheh që çdo person i zgjedhur ose i emëruar, person përgjegjës në një 
ndërmarrje publike, institucion publik ose person tjetër juridik që disponon me kapital shtetëror, është 
i/e detyruar të paraqesë në KSHPK deklaratën e pasurisë dhe interesave, jo më vonë se 30 ditë nga dita 
e zgjedhjes, emërimit, caktimit ose punësimit. Deklarata e interesave për të dhe anëtarët e familjes së 
tij/saj përmban informata në lidhje me vendet e punës dhe anëtarësinë në bordet drejtuese, 
anëtarësinë në shoqata dhe fondacione, si dhe të dhëna tjera, në një format Deklarate të cilin e 
definon KSHPK, personat juridikë të themeluar nga personi i zgjedhur ose anëtarët e familjes së tij/saj.  

 Në vitin 2021 numri i deklaratave të paraqitura në krahasim me vitin 2020 është trefish më i 
madh dhe kjo është rezultat i zgjedhjeve lokale, gjegjësisht zgjedhjes së kryetarëve të komunave dhe 
këshilltarëve të rinj në njësitë e vetëqeverisjes lokale. 

Pasqyra me deklaratat e dorëzuara për konflikt interesi paraqitet në Tabelën 10. 

      Tabela 10: Deklarata të dorëzuara për konflikt interesi 

 

Viti 2021 2020 2019 

Numri i deklaratave të dorëzuara 1411 480 849 

 
 Mënjanimi i gjendjes së konfliktit të interesave 

 

Gjatë vitit 2021 nga 1411 deklaratat e dorëzuara, është bërë kontroll i rregullt i 376 deklaratave të 
interesit, që përbën 27% të numrit të përgjithshëm. Nga kontrolli i rregullt është konstatuar shkelje e 
ndalesave të parapara me LPKKI, dhe me vetiniciativë janë hapur 17 procedime kundër personave 
zyrtarë. Deklararat tjera do të kontrollohen në vazhdimësi gjatë vitit 2022. 

3.4. Mbikëqyrja e ligjshmërisë së financimit të fushatave zgjedhore 

 
Financimi i partive politike dhe fushatave zgjedhore ka qenë gjithmonë një sferë e ndikimit, 

presionit, keqpërdorimit të pozitave dhe funksioneve, me qëllim fitoren e zgjedhjeve dhe marrjen e 
pushtetit. Duke pasur parasysh parregullsitë nga zgjedhjet e zhvilluara në ciklet e mëparshme, të 
manifestuara përmes ndikimeve, presioneve, përpjekjeve për ryshfet votuesve, përdorimit të 
burimeve të paligjshme dhe anonime të financimit, keqpërdorimit të mjeteve buxhetore dhe burimeve 
tjera të institucioneve shtetërore për qëllime partiake dhe zgjedhore, Zyra për Institucione 
Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë 
(ODIHR/OSBE), për disa vite me radhë në të kaluarën ka dhënë rekomandime për forcimin e 
kapacitetit institucional të vendit për monitorim dhe kontroll efektiv, si të procesit zgjedhor, ashtu 
edhe të financimit të partive politike dhe fushatave zgjedhore. 

 
LPKKI parasheh kompetenca, aktivitete dhe afate, në bazë të të cilave KSHPK ka autorizimin për të 

monitoruar partitë politike dhe fushatat zgjedhore: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Neni 31: Në rast të dyshimeve për financim joligjor të një partie politike, KSHPK me vetiniciativë 

ose me iniciativë të organeve shtetërore, partive politike ose shoqatave dhe fondacioneve që 

punojnë në fushën e parandalimit të korrupsionit, sundimit të ligjit apo qeverisjes së mirë, mund të 

marrë vendim për inicimin e procedurës për hetim të financimit të partisë politike. 

Neni 32: Në rast të dyshimeve për financim joligjor të fushatës zgjedhore, KSHPK me 

vetiniciativë ose në bazë të një denoncimi nga organizatori i fushatës zgjedhore apo mbikëqyrësve të 
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Edhe gjatë vitit 2021, ashtu si edhe dy viteve paraprake, KSHPK monitoroi financimin e fushatës 
zgjedhore nga pjesëmarrësit në Zgjedhjet Lokale–2021.  

 
Si vazhdimësi e ndryshimeve të Kodit Zgjedhor, para shpalljes së zgjedhjeve, Kuvendi i RMV 

edhe këtë vit miratoi një korpus ndryshimesh.  
 
KSHPK analizoi të gjitha ndryshimet në Kodin Zgjedhor nga miratimi i tekstit bazë të shpallur në 

Gazetën Zyrtare të RM, nr. 40/06 nga 31.3.2006 deri në shtator të vitit 2021, duke bërë 32 intervenime 
ligjore, nga të cilat 22 janë ndryshime dhe plotësime të ligjit aktual, katër ndryshime janë bërë për 
shkak të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, dy ndryshime i referohen zgjatjes së afateve për 
zhvillimin e zgjedhjeve dhe katër herë janë bërë korrigjime nomoteknike të neneve të caktuara. 
Ndryshime më të theksuara kanë pësuar dispozitat që rregullojnë zhvillimin e fushatës zgjedhore, 
gjegjësisht dispozitat për mënyrën e reklamimit, financimit dhe raportimit – gjithsej 14 herë, si dhe 
dispozitat që përcaktojnë organet për zbatimin e zgjedhjeve, mënyrën e punës së tyre dhe zgjedhjen e 
anëtarëve të KSHZ – gjithsej 12 herë. 

 
Për sa i përket analizës së kohës së ndryshimeve në Kodin Zgjedhor, në lidhje me datën e 

publikimit të vendimeve për shpalljen e zgjedhjeve dhe datën e mbajtjes së tyre, është konstatuar se 
në 10 vitet e fundit ndryshimet kanë ndodhur pak para marrjes së vendimit për shpalljen e zgjedhjeve, 
pa marrë parasysh çfarë zgjedhjesh ka pasur (parlamentare, presidenciale apo lokale), ndërsa për 
zgjedhjet e fundit lokale 2021, ndryshimet janë bërë 41 ditë pas vendimit për shpalljen e zgjedhjeve 
nga Kryetari i Kuvendit të RMV. 

 
Raportet që OSBE/ODIHR i bën publike pas çdo procesi zgjedhor rregullisht rekomandojnë që 

ndryshimet në Kodin Zgjedhor duhet të bëhen të paktën gjashtë muaj para fillimit të zgjedhjeve, në 
mënyrë që ato të publikohen në kohën e duhur, me qëllim që të gjithë pjesëmarrësve në zgjedhje 
(parti politike, organe shtetërore, institucione, transmetues mediatik...) t’u jepet kohë të mjaftueshme 
që të analizojnë detyrimet, të organizohen dhe zbatojnë siç duhet rregullat gjatë procesit zgjedhor. 

 
Për sa i përket dispozitave që më së shpeshti janë përfshirë nga ndryshimet e bëra pak para 

shpalljes së zgjedhjeve, pothuajse gjithmonë subjekt ndryshimesh janë dispozitat e kapitullit III. 
Organet për zhvillimin e zgjedhjeve: nga neni 17 deri në nenin 40 – shtatë ndryshime dhe Kapitulli IV – 
Fushata zgjedhore: nga neni 69 deri në nenin 87 – shtatë ndryshime. 

 
Kjo praktikë krijon pasiguri dhe paqartësi lidhur me aktivitetet e pjesëmarrësve në procesin 

zgjedhor dhe lë dyshime në opinion se partitë politike, pavarësisht ideologjive të kundërta politike, 
kanë gjithmonë të njëjtin qëndrim dhe interes të përbashkët kur ekziston mundësia që ndryshimet të 
ofrojnë burime të favorshme për financimin e fushatës zgjedhore, pozicion më të mirë fillestar dhe 
rezultat pozitiv në zgjedhje. 
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Vlen të theksohet fakti që për propozim-ndryshimet dhe zgjidhjet e dhëna, në këtë dhjetëvjeçar 
nuk është mbajtur asnjë diskutim publik.  
 

Me qëllim të forcimit të procesit zgjedhor, më 22 shtator të vitit 2021, pesë ditë para fillimit të 
fushatës zgjedhore, KSHPK përmes një platforme online organizoi debat publik me temë “Zgjedhjet 
Lokale 2021 – Integriteti i procesit zgjedhor dhe integriteti i pjesëmarrësve”. Përveç pjesëmarrësve të 
shumtë, në debat ishin të ftuar edhe gjashtë parti politike (LSDM, VMRO-DPMNE, Aleanca e 
Shqiptarëve dhe Alternativa, PDSH, E Majta [Levica] dhe disa kandidatë të pavarur). Përmes lidhjes së 
internetit kanë qenë të pranishëm edhe përfaqësues të tri partive, por asnjëra prej tyre nuk ka treguar 
interes dhe nuk ka marrë pjesë në debat. 

 
Pas publikimit të Vendimit për shpallje të Zgjedhjeve Lokale 2021, KSHPK ndërmori aktivitete 

me qëllim të organizimit dhe racionalizimit të resurseve minimale me të cilat disponon (njerëzore, 
teknike) për të vendosur monitorim efikas të ligjshmërisë së financimit të fushatës zgjedhore:  

- Në ueb-faqe publikoi një kumtesë për të sqaruar kufizimet ligjore për të gjitha organet dhe 
institucionet shtetërore gjatë procesit zgjedhor; 

- U bë përditësimi i Regjistrit të automjeteve të organeve shtetërore, organeve të vetëqeverisjes 
lokale, ndërmarrjeve publike ose personave tjerë juridikë të cilët disponojnë me kapital 
shtetëror; 

- Publikoi formularin: Deklaratë për dyshime ekzistimi të veprimeve të paligjshme dhe shkelje të 
procesit zgjedhor; 

- Vendosi bashkëpunim me institucione të ndryshme në drejtim të shkëmbimit më të shpeshtë 
dhe kontroll të të dhënave dhe informatave lidhur me financimin e fushatës zgjedhore (me 
Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale të RMV, Agjencinë e Punësimit, Drejtorinë e të 
Ardhurave Publike, SIBK [KIBS], ESHR); 

- Me mbështetje financiare të IFES për mbikëqyrje të aktiviteteve të partive politike në terren, u 
angazhuan 17 mbikëqyrës të cilët mbuluan rreth 40 komuna, si dhe u kontraktuan tre analistë 
për të bërë selektimin, ndërlidhjen, analizën dhe përpunimin e të dhënave të siguruara nga 
mbikëqyrësit dhe nga raportet e dorëzuara nga pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore. 
 

Gjatë këtyre zgjedhjeve vëllimi i aktiviteteve të KSHPK u shtua dukshëm për shkak të faktit se 
neni 33 i Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Kodit Zgjedhor (Gazeta Zyrtare e RMV, nr. 42/20), 
parashihte ndryshimin e nenit 83 të po këtij ligji, e që ka të bëjë me ndryshime të mënyrës së 
financimit të fushatës zgjedhore. Konkretisht, për herë të parë në këto zgjedhje u lejua që fushata 
zgjedhore të financohet edhe nga mjetet që u akordohen partive politike nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, të dedikuara për funksionimin e tyre të rregullt. KSHPK ndërmori aktivitete 
plotësuese për kontrollin dhe përcaktimin e vlerave që partitë politike kanë shfrytëzuar për financimin 
e aktiviteteve të tyre zgjedhore. Si rezultat i këtyre hulumtimeve dhe kontrolleve, KSHPK konstatoi 
këto gjendje, si më poshtë: 

- Partitë parlamentare dhe koalicionet që ato udhëheqin e bëjnë financimin e fushatës 
zgjedhore me mjete nga buxheti, gjegjësisht nga mjetet e planifikuara për reklamim të paguar 
politik dhe nga mjetet e akorduara nga Buxheti i RMV, të dedikura për funksionimin e rregullt 
të partive; 

- Donacionet nga persona juridikë dhe fizikë janë burime dominuese në financimin e 
kandidatëve të pavarur, si dhe të partive që nuk pranojnë mjete të mjaftueshme nga Buxheti i 
RMV. 

 
Grafiku 4 paraqet strukturën e të hyrave të pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore, që janë shpallur 

fitimtarë në zgjedhjet për kryetar komune dhe/ose për këshilltarë, varësisht nga burimet që kanë. 
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Grafiku 4 

 
Për shkak të kontrollit të lartësisë së mjeteve të siguruara për financim të fushatës zgjedhore, 

varësisht nga burimet e tyre, KSHPK e kishte për obligim të sigurojë informata dhe të dhëna për: 
 Lartësinë e donacioneve të pranuara dhe të dhëna për persona juridikë dhe fizikë, donatorë në 

llogari të personave për funksionimin e rregullt partiak gjatë vitit 2020 dhe 2021, në pajtim me 
dispozitat e Regjistrit të donacioneve; 

 Mjetet që Ministria e Drejtësisë i ka transferuar në llogaritë për funksionimin e rregullt të 
partive politike, konform neneve 9 dhe 10 të Ligjit për financimin e partive politike;2 dhe  

 Të dhëna për të ardhurat dhe shpenzimet nga raportet vjetore financiare për vitin 2020. 
 
Kontrollin e këtyre të dhënave KSHPK e kreu duke hulumtuar ueb-faqet e partive politike dhe 
shqyrtimit të raporteve vjetore financiare, e të cilat konform Ligjit për financim të partive politike 
duhet të publikohen në ueb-faqet e tyre: 
 Në vitin 2020, për 59 parti politike janë akorduar mjete për funksionim të rregullt, ndërsa janë 

alokuar mjete 49 partive në vlerë prej 211.754.305 denarëve, përfshirë edhe mjetet për QKAP-
Qendrat Kërkimore-Analitike Partiake (3.426.445 euro); 

 Në vitin 2021, për 57 parti politike janë aprovuar mjete për funksionim të rregullt, ndërsa janë 
alokuar mjete 45 partive politike në vlerë prej 200.688.157 denarëve, përfshirë edhe mjetet për 
QKAP (3.247.381 euro); 

 Gjatë zgjedhjeve lokale të vitit 2021, 31 nga partitë politike kanë pasur faqe aktive në internet, prej 
të cilave: 

o Shtatë nga ato në tërësi kanë plotësuar detyrimet për raportim dhe kanë publikuar 
raportet për donacione të pranuara dhe raportet vjetore; 

                                                           
2 “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 76/2004, 86/2008, 161/2008, 96/2009, 148/2011, 
142/2012, 23/2013 dhe 140/2018 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 294/2020). 
Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë nr. 174/2005 nga 08.03.2006, i shpallur në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, nr. 36/2006. 
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o Tre parti politike kanë publikuar raportet; 
o 18 parti politike nuk kanë publikuar asnjë raport; ndërsa 
o tre parti politike nuk i kanë active ueb-faqet e tyre. 

 
Këto gjendje tregojnë se partitë politike të cilat në çdo cikël zgjedhor luftojnë për të fituar numër sa 

më të madh përfaqësuesish në Kuvend ose në këshillat komunalë apo kryetarë komunash, me qëllim 
që t’i kenë në dispozicion mjetet buxhetore, të kenë hapësirën dominuese në krijimin e politikave dhe 
të miratojnë ligje ose vendime, prapëseprapë ato janë të parat që nuk i respektojnë obligimet që vetë i 
miratojnë. Kjo tregon për një jotransparencë të madhe të partive politike në raport me opinionin 
publik. Në këtë mënyrë, opinionit publik i zvogëlohet mundësia që të jetë i informuar në kohë lidhur 
me atë se sa mjete financiare kanë në dispozicion partitë politike, prej nga i sigurojnë mjetet për 
funksionimin e tyre, dhe më e rëndësishmja, për çfarë i shpenzojnë partitë politike paratë e 
qytetarëve. 

 
Nga analiza e raporteve të publikuara për donacione të pranuara në vitin 2020 dhe 2021, si dhe 

nga donacionet e arkëtuara drejtpërdrejtë në llogari transakcionale, të disa nga pjesëmarrësit në 
zgjedhje është konstatuar si më poshtë: 

 Për një kandidat të pavarur për kryetar komune: 
o 11 donatorë, persona të papunësuar, kanë paguar 629.800 denarë; 
o Për 54 pagesa në vlerë prej 1.834.895 denarë nuk ka të dhëna për personat që kanë 

paguar këto të holla; 
o 48 donatorë kanë paguar 4.224.450 denarë në shuma të ndara, për të cilat ekziston 

dyshimi se të ardhurat e tyre mujore nuk mundësojnë pagesa aq të larta; 
 Për një koalicion: 

o 18 donatorë kanë paguar 1.686.643 denarë në shuma të ndara, për të cilat ekziston 
dyshimi se të ardhurat e tyre mujore nuk mundësojnë kontribute të tilla; 

o 4 donatorë, persona të papunësuar, kanë paguar 244.000 denarë; 
 Një parti politike ka realizuar të hyra në shumë prej 12.000 denarëve, që burojnë nga mjetet 

e parapara për QKAP; 
 Në periudhën e njëjtë, disa persona fizikë paraqiten si donatorë në llogarinë e rregullt të një 

partie politike, por edhe në llogarinë zgjedhore të një kandidati për kryetar komune. Vlera e 
plotë e donacioneve të paguara është në suaza të pragut të lejuar ligjor, por ekziston dyshim 
i bazuar për kapacitetin e tyre financiar. 
  

Për këto gjendje të konstatuara, KSHPK ndërmori veprime plotësuese në drejtim të kontrollit të 
kredibilitetit të donatorit, gjegjësisht nëse donatori është në marrëdhënie të rregullt pune si një burim 
për të dhënë donacion partiak dhe nëse shumat e dhuruara burojnë nga mjetete me të cilat disponojnë 
donatorët, dhe rrjedhimisht te institucionet kompetente parashtroi kërkesë për shqyrtimin e tyre 
kompetent. Këto institucione kanë informuar KSHPK se në bazë të hulumtimeve të tyre, një pjesë e 
dyshimeve më sipër janë verifikuar, një pjesë janë në verifikim e sipër, e pas përfundimit të kontrollit të 
plotë të të dhënave, do të ngrihet iniciativa përkatëse në prokurorinë publike. Mjetet për reklamimin e 
paguar politik nga Buxheti i RMV që janë shpenzuar gjatë Zgjedhjeve Lokale-2021, paraqiten në 
Tabelën 11. 
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Tabela 11: Mjete të paguara për reklamim të paguar politik (në denarë) 
 

Pjesëmarrës në Zgjedhjet Lokale 2021 

Transmetues 
radiodifuzivë 

Internet-portale dhe 
media të shtypura 

Gjithsej mjete të 
paguara 

  me tvsh me tvsh 
Koalicioni “Më e mira për komunën time” 
(Najdobroto za mojata opshtina) 76.263.563 8.208.341 84.471.904 

BDI 56.276.583 13.840.386 70.116.969 
Koalicioni “Me vendosmëri për ndryshime” 
(Оdlluçno za promeni) 68.939.760 18.884.478 87.824.238 

Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa 42.336.498 13.844.611 56.181.109 
Koalicioni “Me vendosmëri për ndryshime” 
(Оdlluçno za promeni)  4.586.566 503.310 5.089.876 

E majta (Levica) 4.477.449  795.328 5.272.777 

PDSH 1.036.723 531.260 1.567.983 

Lëvizja BESA 4.915.996 907.999 5.823.995 

Gjithsej: 258.833.138 57.515.713 316.348.851 
3 % të mjeteve konform nenit 76-d, 

paragrafi 5, alineja 4   6.755.109 

 
Nga kontrolli i të dhënave që kanë prezentuar pjesëmarrësit e zgjedhjeve në raportet e tyre 

financiare, si dhe nga të dhënat e KSHZ, konstatuam se janë paguar mjete për portale në pronësi të 
shoqatës qytetare zase.mk, që konform Ligjit për shoqata është organizatë joprofitabile. Poashtu, 
janë akorduar mjete edhe në llogari të portalit time.mk, që nuk është medium, por agregat lajmesh. 
Kjo ndodh për shkak të faktit se në RMV nuk ekziston ligj për rregullimin e portaleve si medium, e 
madje as në Kodin Zgjedhor, në mungësë të një lex-specialis, nuk janë përcaktuar kritere (struktura 
pronësore ose formati i mediumit) se cilat media mund të regjistrohen për reklamim të paguar politik 
në KSHZ. E gjithë kjo është rezultat i sferës së parregulluar për reklamim përmes portaleve në Kodin 
Zgjedhor. 
 

Nga analiza e bërë e shpenzimeve të paraqitura në raportet e dorëzuara, konstatuam gjendjet si 
më poshtë: 

- BDI ka detyrime të papaguara në vlerë prej 4.031.920 denarëve; është deklaruar se shpenzimet 
e paraqitura janë vetëm për reklama dhe provizione bankare, edhe pse aktivitetet e tyre në 
terren ishin evidente, e nga ana e mbikëqyrësve janë regjistruar tribuna të vendosura, 
shfrytëzim hapësirash për shtabe partiake dhe reklama në fejsbuk në vlerë prej 12.065 euro, që 
si shpenzime nuk janë paraqitur fare; 

- Integra ka detyrime të papaguara në vlerë prej 457.699 denarëve; 
- Kandidatja Danella Arsovska për reklamim përmes fejsbukut, nga mjete personale ka 

shpenzuar 201.405 denarë (3.265 euro), që nuk janë paraqitur në raportet financiare, as si 
donacione, e as si shpenzime. Gjithashtu, shpenzimet në vlerë prej 249.502 denarëve të 
paraqitura në raportin e katërt nuk janë paraqitur si shpenzime në raportin e përgjithshëm 
përfundimtar; 

- Vetëm disa pjesëmarrës në fushatë kanë paraqitur vendndodhjet e shtabeve të tyre partiake.  

Tabela 12 paraqet gjendjen e konstatuar të reklamimit përmes platformës Facebook, nga analiza e 
reklamave të postuara gjatë procesit zgjedhor: 

         Tabela 12: Reklamimi përmes platformës Facebook 
 

Partia politike Paguar në euro 

VMRO 53.998 
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LSDM – të gjitha komitetet komunale 24.676 

BESA 3.990 

Aleanca dhe Alternativa  4.044 

GROM 882 

Arben Shaqiri 313 

Danella Arsovska 3.265 

E Majta (Levica) 13.292 

BDI 12.065 

Me vendosmëri për ndryshime (Odlluçno za 

promeni) 
1.846 

PDSH 727 

Maqedonia e Bashkuar (Edinstvena Makedonija)  2.911 

Integra 4.431 

Maksim Dimitrievski 6.435 

 
Këto të dhëna janë kategorizuar në bazë të përkatësisë politike të personit i cili është evidentuar 

se ka kryer pagesën e reklamimit. Kodi Zgjedhor nuk rregullon mënyrën e reklamimit gjatë fushatës 
zgjedhore në këtë sferë, edhe pse viteve të fundit platforma Facebook përdoret në mënyrë efikase si 
vegël për të ndikuar masivisht mbi trupin votues. Përshtypja e përgjithshme është se kandidatët për 
kryetarë komunash në komunat më të vogla kanë vetfinancuar postimet, ndërsa në komunat më të 
mëdha shpenzimet për kandidatët e partive LSDM dhe VMRO i merr përsipër organizata komunale. 

 
Gjatë periudhës zgjedhore, që zgjati nga 06.08.2021 deri më 7.11.2021, KSHPK hapi 54 lëndë në 

bazë të pretendimeve për veprime joligjore të personave përgjegjës në institucione dhe shkelje të 
neneve 8-а dhe 8-b, paragrafi 1 të Kodit Zgjedhor, si dhe dispozitave nga neni 34 i LPKKI, nga të cilat: 

 3 në bazë të parashtresave nga organizatorë të fushatës zgjedhore; 
 6 janë hapur me vetiniciativë të KSHPK, pas vërejtjeve të bëra në media; dhe 
 45 janë në bazë të denoncimeve të dorëzuara nga denoncues të njohur e të panjohur. 
 
Parashtresa nga organizatorë të fushatës zgjedhore 
 

Këto parashtresa janë dorëzuar nga partitë politike që paraqesin shkelje të dispozitave të Kodit 
Zgjedhor për shkak të rrethanave që krijohen nga paqartësitë e dispozitave, e të cilat i paqartësi ligjore 
i shfrytëzojnë edhe vetë për nevojat e tyre. Parashtresat kanë të bëjnë me: 
 

  Dyshime për shfrytëzim të një hapësire më të madhe kohore për reklamim të paguar politik të 
një kandidati të pavarur për kryetar komune te/ transmetuesit radiodifuzivë, edhe pse 
dispozitat e nenit 75-f, paragrafi 12, alineja 4 për shpërndarjen e hapësirës kohore për 
reklamim të paguar politik, parasheh që “partive politike ose kandidatëve pjesëmarrës të cilët 

nuk janë të përfaqësuar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë mund t’u jepet më së shumti 3% 

nga hapësira reklamuese”. Кjo qasje mbështet edhe nga fakti që tre ditë para fillimit të fushatës 
zgjedhore, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audio-Vizuele miratoi Udhëzuesin për 
reklamimin e paguar politik për zgjedhjet lokale të vitit 2021 , nr. 01-3487/1 nga 24.09.2021, ku 
në pikën 5 theksohet se: “propozuesit e listave që japin mbështetje publike kandidatëve nga 

grupe votuesish për komunat dhe Qytetin e Shkupit, e në të cilat lista nuk kanë kandidatët e tyre, 

mundet një pjesë të kohës së tyre për RPP ta shfrytëzojnë për reklamimin e kandidatëve tjerë, 

duke potencuar qartë se porositës të reklamimit janë ata, e jo kandidatët që ata mbështesin”. 
Vakumi i dukshëm ligjor në Kodin Zgjedhor sa i përket pjesës së paparaparë ligjore lidhur me 
huazimin e hapësirës kohore për reklamim të paguar politik nga një pjesëmarrës në fushatën 
zgjedhore të një kandidati të pavarur pas mbështetjes së deklaruar publike, për shkak të 
përmbajtjes së paqartë ligjore, si dhe autorizimit diskret të padefinuar qartë për miratimin e 
akteve nënligjore, paraqet presedan në mënyrën e rregullimit të reklamimit të paguar politik 
nga ana e ASHMAAV. Në Kodin Zgjedhor nuk është paraparë rregullimi i kësaj çështjeje me 
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akt të veçantë, e për më tepër as Ligji për shërbime mediatike audio dhe audio-vizuele3 nuk i 
jep një të drejtë të tillë ASHMAAV. Në këtë mënyrë, në mënyrë të ligjshme gjenerohen situata 
dhe rreziqe për korrupsion. 

 Dyshime për reklamim në billborde me qiramarrje të një numri më të madh nga ajo që 
parasheh neni 78-а, paragrafi 4 i Kodit Zgjedhor për shpërndarjen e lokacioneve për reklamim 
në billborde, e i cili nen përcakton parim të njëjtë të shpërndarjes mes partive parlamentare 
dhe kandidatëve, si më sipër. Paragrafi 7 thekson se: “Nëse ndonjë parti politike, koalicion ose 

kandidat i pavarur nuk shfrytëzon përqindjen e përgjithshme për qiramarrje të panove dhe 

billbordeve reklamuese apo lokacionet e përzgjedhura, partitë tjera politike dhe kandidatët e 

pavarur kanë të drejtën e qiramarrjes së po këtyre billbordeve”, pa saktësuar nëse lokacionet e 
pashfrytëzuara mund të shfrytëzohen vetëm mes partive nga pozita, ose vetëm mes partive 
nga opozita, apo vetëm mes kandidatëve tjerë. Poashtu, për këtë ndarje nuk parashihen akte 
nënligjore me kritere më të qarta dhe rregulla për mënyrën e shpërndarjes.  

 Dyshime se Qeveria e RMV, në seancën e 111-të të mbajtur më 13.10.2021, me miratimin e 160 
vendimeve për t’u dhënë mbështetje financiare 160 personave juridikë në bazë të Ligjit për 
mbështetje financiare të investimeve, në fakt bën manipulim zgjedhor, keqpërdorim të pozitës 
zyrtare dhe ryshfet zgjedhor. KSHPK konstatoi se pas vendimeve të marra nuk janë kryer 
pagesa gjatë periudhës zgjedhore, që rrjedhimisht nuk paraqet shkelje të nenit 8-a të Kodit 
Zgjedhor. 

 
KSHPK konstaton se për shkak të shpërndarjes së pamjaftueshme, gjegjësisht mënyrës së 

pasaktë të rregullimit të hapësirës reklamuese përmes transmetuesve radiodifuzivë dhe billbordeve, 
vetë dispozitat ligjore paraqesin rrezik korruptiv për shantazhime ndërmjet partnerëve politikë për 
koncesione reciproke, premtime për përfitime, ndarje të funksioneve e ngjashëm, me çka fillon cikli i 
korrupsionit politik. KSHPK ka marrë vendime për refuzimin e këtyre kërkesave.  

 
Procedime me vetiniciativë të KSHPK  

 

Gjatë procesit zgjedhor, KSHPK rregullisht ndiqte shkrimet në media dhe postimet në rrjetet 
sociale, që komentonin marrjen e vendimeve nga organet dhe institucionet shtetërore, aktivitetet dhe 
veprimet e funksionarëve të lartë dhe personave partiakë gjatë aktiviteteve zgjedhore të partive të 
tyre, e në të cilat vërehej rrezik nga keqpërdorimi i funksionit ose mundësi për sjellje korruptive. Në 
bazë të atyre shkrimeve dhe vërejtjeve të drejtpërdrejta, KSHPK me vetiniciativë hapi gjashtë lëndë. 
Pas hetimit të kryer dhe dokumentacionit të siguruar:  
 Nga shqyrtimi i një lënde, Kryetarit të Qeverisë së RMV dhe anëtarit të Qeverisë përgjegjës për 

zbatimin e Kodit për sjellje etike për anëtarët e Qeverisë dhe bartësit e funksioneve publike të 
emëruar nga Qeveria KSHPK i dorëzoi një iniciativë për procedim për verifikimin e përgjegjësisë 
lidhur me shkelje të nenit 13, paragrafi 2 nga kodi i sipërpërmendur; 

 Për tre lëndë u sollën vendime për ndërprerje të procedimeve, sepse nuk përmbajnë elementë 
për shkelje të ndalesave të parapara me nenet 8-a, 8-b, paragrafi 1 nga Kodi Zgjedhor dhe neni 
34 i LPKKI; 

 Për dy lëndë procedimi është në zhvillim e sipër. 
 

 

 

                                                           
3 Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 
184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014, 132/2014, 142/2016, 132/2017, 168/2018, 248/2018 dhe 27/2019, dhe 
“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 42/2020 dhe 77/2021); 
 (1) Gjatë fushatës zgjedhore, transmetuesit radiodifuzivë e kanë për detyrë t’i respektojnë aktet ligjore me të 
cilat rregullohen zgjedhjet në Republikën e Maqedonisë.  
 (2) Agjencia ushtron aktivitete që kanë të bëjnë me zgjedhjet në Republikën e Maqedonisë, konform akteve 
ligjore me të cilat rregullohen zgjedhjet në Republikën e Maqedonisë. 
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Procedime në bazë të denoncimeve nga denoncues të njohur e të panjohur  
 
Në periudhën nga shpallja e zgjedhjeve deri në ditën e votimeve në rrethin e dytë, 06.08.2021–

31.10.2021, në KSHPK u dorëzuan 45 denoncime nga denoncues të njohur dhe anonimë, me 
pretendime për parregullsi zgjedhore, nga të cilat: 

 18 denoncime janë pretendime ku dyshohet për punësime gjatë procesit zgjedhor; 
 10 denoncime janë me pretendime për parregullsi ose aktivitete para dhe gjatë zhvillimit të 

fushatës zgjedhore; 
 Pesë denoncime janë për pretendime për fillimin e aktiviteteve ndërtimore ose ndërtimi 

është në fazë të avancuar; 
 Pesë denoncime janë me pretendime për keqpërdorim të mjeteve buxhetore për nevojat e 

aktiviteteve zgjedhore; 
 Tre denoncime janë me pretendime për aktivitete që mund të konsiderohen si ryshfet; 
 Dy pretendime kanë të bëjnë me probleme me kandidaturat e dorëzuara; 
 Një denoncim është për shpallje konkursesh për punë; dhe 
 Një denoncim është me pretendime të paqarta dhe konfuze. 

 
Pas vlerësimit të rreziqeve nga shkelje të mundshme të ndalesave të parapara me nenet 8-а dhe 8-b të 
Kodit Zgjedhor, si dhe nenit 34 të LPKKI, KSHPK filloi me kontrollin e pretendimeve dhe konstatimin e 
gjendjeve, dhe në bazë të gjetjeve: 

1. Mori 34 vendime, nga të cilat:  
 14 vendime refuzuan denoncimet për shkak të:  

o Moskompetencës së KSHPK (pesë vendime); 
o Pretendime të paqarta (dy vendime); dhe 
o Pretendimet nuk tregojnë shkelje të neneve 8-а, 8-b, paragrafi 1 të Kodit Zhjedhor 

(shtatë vendime); 
 20 vendime kanë të bëjnë për ndërprerje të procedimit:  

o Për dy vendime u ngritën iniciativa para një organi më të lartë për përcaktimin e 
përgjegjësisë së zyrtarëve për shkak se janë konstatuar shkelje të KZ; 

o Një vendim ka të bëjë me ngritjen e iniciativës për procedim penal kundër një 
kandidati për kryetar komune për shkak se një personi tjetër i është ndërprerë 
marrëdhënia e punës; 

o Një vendim për mosndërmarrje masa të mëtejshme për ndryshim të situatës faktike 
– dorëheqje të një funksionari; dhe 

o Pretendimet nuk tregojnë shkelje të neneve 8-а, 8-b paragrafi 1 të Kodit Zgjedhor 
(16 vendime). 

2. Shqyrtimi për tre denoncime zbatohet konform nenit 23 të LPKKI, për shkak të ekzistimit të 
elementëve tjerë që paraqesin shkelje të LPKKI; dhe  

3. Për tetë denoncime shqyrtimi është në zhvillim e sipër.  
 
Të gjitha vendimet e marra janë publikuar në ueb-faqen e KSHPK. 
 
Në përputhje me nenin 36 të Ligjit, KSHPK në shkurt të vitit 2022 në Kuvendin e Republikës së 

Maqedonisë Veriore paraqiti një raport të veçantë mbi dyshimet për keqpërdorim në financimin e 
fushatës zgjedhore të Zgjedhjeve Lokale-2021. Raporti është në dispozicion në ueb-faqen e KSHPK4.  

 

                                                           
4https://dksk.mk/wp-
content/uploads/2022/02/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD-
%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-7.2.2022.pdf 
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Krahas rrethanave të konstatuara më parë, raporti ofron analiza, dobësi të identifikuara dhe 
rreziqe korruptive që burojnë nga mangësitë apo paqartësitë e kornizës ligjore dhe ndikojnë në 
procesin zgjedhor, të përcaktuara në nenet 8-a, Përfaqësimi në Media – neni 75-f, Reklamimi në pano 
dhe billborde – neni 78-a, Financimi i zgjedhjeve – Neni 83, Raportimi gjatë fushatës zgjedhore – nenet 
84-b dhe 85, institucionet kompetente dhe dispozitat sanksionuese. Janë dhënë rekomandime për 
tejkalimin e këtyre situatave, ndër të cilat: 

- dispozitat nga Kapitulli VI. Fushata zgjedhore, nenet 69-a deri në 87 të hiqen nga Kodi 
Zgjedhor dhe të inkorporohen në Ligjin për financimin e partive politike; 

- ridefinimi i ndalesave nga neni 8-a, si dhe të jepet mundësi për diferencimin e tyre në 
varësi të zgjedhjeve (presidenciale, parlamentare, lokale); 

- emërimi i KSHPK si institucion për mbikëqyrjen e aktiviteteve të rregullta dhe zgjedhore të 
partive politike, me mekanizma ligjorë për monitorim të vazhdueshëm dhe me 
mekanizma për sanksionim, ndëshkim dhe sigurimin e burimeve. 

 

3.5. Evidentimi dhe mbikëqyrja e pasurisë  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këto kompetenca duhet të ushtrohen duke mbledhur, evidentuar dhe analizuar të dhënat nga 
formulari Deklarata e pasurisë dhe konfliktit të interesave, i cili duhet të jetë i disponueshëm në formë 
elektronike dhe të dorëzohet në po atë mënyrë. Periudha për miratimin e formës së re të deklaratës së 
pasurisë dhe konfliktit të interesave është 60 ditë nga dita e konstituimit të përbërjes së KSHPK, 
përkatësisht 08.04.2019 (neni 119 i LPKKI). Deri atëherë, në fuqi mbesin aktet e vjetra5.  

 
Edhe pse KSHPK përcaktoi formatin e formularit Deklaratë e pasurisë dhe konfliktit të interesave 

brenda afatit ligjor, në mungesë të softuerit funksional për dorëzimin e deklaratës në formë 
elektronike, edhe në vitin 2021 KSHPK e kishte të pamundur ta zbatojë atë. KSHPK kërkoi që softueri 
të sigurohet nga donatorët për shkak të problemeve që u shfaqën në lidhje me sigurimin e fondeve të 
nevojshme për realizimin e zgjidhjes softuerike dhe pamundësisë që përmes procedurës për prokurime 
publike të realizohet procedura për përzgjedhjen e një operatori ekonomik që do ta zhvillojë një 
zgjidhje të licencuar softuerike pa kufizuar konkurrencën. Duke pasur parasysh rolin proaktiv të 
KSHPK në luftën kundër korrupsionit dhe duke ditur burimet e tij të kufizuara, në tetor të vitit 2021 
Komisioni Evropian siguroi fondet e nevojshme dhe zgjodhi një kompani informatike, e cila filloi me 
programimin e kësaj zgjidhje softuerike. Implementimi i plotë i këtij softueri pritet të fillojë në vitin 
2023. 
 

Për shkak të kushteve dhe rrethanave të cilat u përmendën më sipër, të dhënat mbi pasurinë e 
personave të zgjedhur dhe të emëruar ende dorëzohen në formatin e paraparë me zgjidhjet e vjetra 

                                                           
5 Neni 119 paragrafi 2 i LPKKI: Deri në miratimin e akteve nënligjore të parapara me këtë ligj, do të zbatohen 
aktet nënligjore aktuale, të miratuara në pajtim me dispozitat e Ligjit për parandalimin e korrupsionit (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.28/2002, 46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008, 145/10, 97/15 dhe 
148/15) dhe Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
nr.70/2007, 114/2009, 6/12 dhe153/15). 

Neni 17 i LPKKI: Kompetencat e KSHPK 
 

(10) Evidenton dhe mbikëqyr pasurinë dhe interesat në procedim, konform këtij ligji;  

(11) Përcakton formatin e deklaratave të pasurisë dhe interesave;  

(12) Kryen kontrollë të deklaratave të pasurisë dhe interesave;  

(13) Bashkëpunon me organe tjera shtetërore në sigurimin e informatave të nevojshme 
 



 

  
RAPORTI VJETOR PËR PUNËN E KSHPK PËR VITIN 2021 

 

32 
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit 

ligjore. Noterët dhe përmbaruesit ende nuk paraqesin të dhëna për pasurinë dhe interesat e tyre, 
kryesisht për faktin se këtë obligim duhet ta kryejnë me formularin e ri. 

 
Gjatë vitit 2021, në KSHPK u dorëzuan gjithsej 2006 formularë të pasurisë, të paraqitura në 

Tabelën 13. 
 
Tabela 13: Pasqyra e pyetësorëve të dorëzuar 
 

Baza e dorëzimit të formularëve 2021  2020  2019  
Pyetësorë për zgjedhje/emërim në funksion  

908 607 1004 
Pyetësorë pas përfundimit të funksionit 600 439 479 
Formularë për ndryshim në pasuri 498 473 524 
Gjithsej 2006 1519 2007 

 
Rritja e numrit të formularëve të dorëzuar në vitin 2021 krahasuar me vitin 2020 vjen si pasojë e 

numrit të madh të të porsazgjedhurve dhe personave të cilëve u ka përfunduar funksioni si rezultat i 
zgjedhjeve të rregullta lokale në vitin 2021. 

 
KSHPK në vazhdimësi përpunon pyetësorët e dorëzuar rishtas dhe përditëson të dhënat për 

ndryshimet në pasuri, e në faqen e tij të internetit (www.dksk.org.mk) në vitin 2021 publikoi të dhënat 
nga pyetësorët për 7758 personat e zgjedhur dhe të emëruar. 

 

3.6. Kontroll i të dhënave nga deklaratat e pasurisë dhe interesave 

 

Komisioni Shtetëror është kompetent për të kontrolluar vërtetësinë e të dhënave nga Deklarata e 
pasurisë dhe interesave, në rastet kur shqyrton një lëndë specifike (neni 92 i LPKKI), si dhe në bazë të 
një plani vjetor për mbikëqyrjen e pasurisë dhe konfliktit të interesave (neni 19 i LPKKI). Në janar të 
vitit 2021 u miratua Plani Vjetor për mbikëqyrjen e pasurisë dhe konfliktit të interesave, i cili parasheh 
verifikimin e të dhënave për pasurinë dhe konfliktin e interesave nga deklaratat e këtyre kategorive të 
zyrtarëve: 

-  14 kryetarë komunash në RMV dhe kryetari i komunës së Qytetit të Shkupit; 
- 13 gjykatës të të gjitha gjykatave në territorin e RMV, kryetari i Gjykatës Administrative dhe 

kryetari i Gjykatës së Lartë Administrative dhe 
-  15 anëtarë të Qeverisë së RMV. 
 

Procedimet për lëndët e lartëpërmendura janë në zhvillim e sipër. 
 

Për realizimin e kontrolleve të planifikuara, KSHPK ofron informata dhe të dhëna nga Agjencia për 
Kadastër të Patundshmërive, Ministria e Punëve të Brendshme, Depozituesi Qendror i Letrave me 
Vlerë, Drejtoria e të Ardhurave Publike dhe Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
Nëse paraqiten nevoja, KSHPK siguron informata dhe të dhëna nga institucionet financiare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. Gjatë sigurimit të informatave dhe të dhënave, përveç nga 
Regjistri Qendror i RMV dhe Agjencisë për Kadastër të Patundshmërive, në të cilat sisteme 
shpërndarjeje KSHPK ka qasje të drejtpërdrejtë elektronike, të dhënat nga institucionet e tjera 
mblidhen në letër, gjë që komplikon dhe ngadalëson procesin e kontrollit të të dhënave nga 
pyetësorët e dorëzuar. 

 
Gjatë vitit 2021 KSHPK filloi me kontroll sistemik nëse personat e zgjedhur dhe të emëruar kanë 

vepruar konform obligimeve ligjore dhe në afat prej 30 ditësh nga emërimi, gjegjësisht shkarkimi i 
tyre, kanë dorëzuar deklaratë për pasuri dhe deklaratë të interesave. Efekti nga procedimi i KSHPK në 
periudhën nga 01.01.2021 deri më 31.12.2021, paraqitet në Tabelën 14. 
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     Tabela 14: Pasqyra e kontrollit të kryer të pyetësorëve të plotësuar nga personat zyrtarë 
 

Baza për veprim. 

2021  2020 

M
e 

ve
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n
ic

ia
ti

vë
 

M
e 

d
en

o
n

ci
m

 

G
jit

h
se

j 

M
e 

ve
ti

n
ic

ia
ti

vë
 

M
e 

d
en

o
n

ci
m

 

G
jit

h
se

j 

Mosdorëzimi/Dorëzimit me vonesë i 
pyetësorëve/fornularëve për 
ndryshim të pasurisë – neni 82 ose 85 

753 29 782 35 12 47 
Kontroll i të dhënave nga pyetësorët 
– neni 92 8 22 30 6 20 26 
Plani vjetor për mbikëqyrjen e 
pasurisë dhe interesave për vitin 2021 

45 - 45 42 / 42 
Gjithsej: 806 51 857 83 32 115 

 
Pas kontrollit të kryer administrativ të disa prej deklaratave të dorëzuara, KSHPK: 

• ka lëshuar 86 urdhër-fletëpagesa për kundërvajtje, nga të cilat 85 i referohen mosdorëzimit 
ose dorëzimit me vonesë të deklaratës konform nenit 82 të LPKKI, ndërsa 1 urdhër-
fletëpagesë për kundërvajtje është lëshuar për mosraportimin e rritjes së pasurisë, konform 
nenin 85 të ligjit, 

• Në të njëjtën periudhë, në Komisionin për Kundërvajtje të KSHPK u dorëzuan 29 kërkesa për 
fillimin e procedurave të kundërvajtjes, për shkak të gjobave të papaguara.  

 

Për 91 raste KSHPK ka marrë vendime për ndërprerje të procedurës për shkak se nuk janë konstatuar 
dallime mes të dhënave të deklaruara në deklaratë dhe të dhënave të siguruara nga institucione tjera. 
Për një lëndë në PTHP është ngritur iniciativë për procedim kompetent, për shkak të dyshimeve për 
pasuri të padeklaruar, ndërsa për lëndët tjera kontrolli i të dhënave është në zhvillim e sipër. 

 

3.7 Regjistri i personave të zgjedhur dhe të emëruar 

 
KSHPK mban Regjistër të personave të zgjedhur dhe të emëruar, si një bazë e vetme të dhënash 

për personat e zgjedhur ose të emëruar, personin përgjegjës në një ndërmarrje publike, institucion 
publik ose person tjetër juridik që disponon me kapital shtetëror, noter, përmbarues, zyrtar 
administrativ i kategorisë A të përcaktuar me ligji ose person i punësuar në kabinetet e Presidentit të 
RMV, Kryetarit të Kuvendit të RMV, nënkryetarëve të Kuvendit të RMV, Kryeministrit të Qeverisë së 
RMV, zëvendëskryeministrave të Qeverisë së RMV, ministrave dhe Sekretarit të Përgjithshëm të 
Qeverisë së RMV; me qëllim të kryerjes së detyrave të këshilltarit të veçantë, gjatë përzgjedhjes, 
emërimit, caktimit, përkatësisht punësimit (neni 89 i LPKKI). 

 
Regjistri përditësohet çdo ditë me të dhënat e paraqitura në KSHPK nga persona të autorizuar të 

institucioneve që kanë kompetencën për të bërë zgjedhje dhe emërime, brenda 15 ditëve nga 
zgjedhja, emërimi, gjegjësisht përfundimi i detyrës.  

 
Që nga krijimi i regjistrit6 deri më 31 dhjetor të vitit 2021, janë shënuar të dhëna për 10.811 persona 

të zgjedhur dhe të emëruar, aktualë dhe të mëparshëm. Kjo nuk përfaqëson numrin e saktë të 

                                                           
6 Regjistri është në përdorim që nga viti 2016 
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personave të zgjedhur dhe të emëruar, për shkak të faktit se shumë institucione që kryejnë emërim 
dhe shkarkim, nuk përmbushin detyrimin për t'i raportuar KSHPK. Për atë arsye, KSHPK nuk ka të 
dhëna reale dhe të sakta për numrin e personave të zgjedhur dhe të emëruar, nëse ata ende kryejnë në 
mënyrë aktive funksionin e tyre ose mandati i tyre ka mbaruar, nëse ka ndodhur rizgjedhje dhe të 
ngjashme. 

 
Konsolidimi i Regjistrit të personave të zgjedhur dhe të emëruar ka një rëndësi të madhe për 

KSHPK në drejtim të ushtrimit të kompetencave tjera në lidhje me regjistrimin dhe mbikëqyrjen e 
pasurisë dhe interesave, dhe kontrollimin e të dhënave nga deklaratat e interesave. 

 

3.8 Zhvillimi i procedurave kundërvajtëse  

 
Me Ligjin për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave, KSHPK ka kompetenca të 

mëdha në drejtim të parandalimit të korrupsionit dhe konfliktit të interesave, por edhe mekanizma për 
sanksionimin e personave të zgjedhur, të emëruar dhe personave zyrtarë në rast të veprimeve në 
kundërshtim me dispozitat ligjore. Konform nenit 114 për shkeljet e verifikuara të dispozitave të 
LPKKI, procedurën kundërvajtëse dhe vendosjen e sanksioneve kundërvajtëse e bën Komisioni për 
Kundërvajtje në KSHPK, që zgjihet nga zyrtarët e autorizuar në Sekretariat, me nivel dhe profil 
përkatës arsimimi dhe përvojë të nevojshme pune, nga të cilët të paktën një nga anëtarët është jurist i 
diplomuar me provim të dhënë jurisprudence. 

 

Procedura kundërvajtëse zhvillohet në përputhje me Ligjin për kundërvajtje dhe para se të 
paraqitet kërkesë për fillimin e procedurës, aplikohet procedura e zgjidhjes me pagesë, me lëshimin e 
një urdhër-fletëpagese për kundërvajtje. Zyrtarët e autorizuar mbajnë evidencë për urdhër-
fletëpagesat e lëshuara dhe rezultatin e procedurave të zhvilluara. Formën dhe përmbajtjen e urdhër-
fletëpagësës e përcakton Komisioni Shtetëror. Tabela 15 tregon të dhënat për aktivitetet e Komisionit 
për Kundërvajtje në vitin 2021. 

 

  Tabela 15: Procedimet e Komisionit për Kundërvajtje në vitin 2021 

 

Baza për procedurë kundërvajtëse 31.12.2021 31.12.2020 

Mosdorëzimi/dorëzimi i vonuar i Deklaratës së pasurisë dhe 
mosraportimi i rritjes së pasurisë, nenet 82 dhe 85 të LPKKI 87 80 

Dorëzimi i vonuar i dokumenteve të kërkuara; Kumulimi i 
funksioneve; Mosraportimi i konfliktit të interesit 35 16 

Gjithsej urdhër-fletëpagesa të lëshuara 122 96 

Gjoba të paguara 82 44 

Pagesa të arkëtuara të gjobave në Buxhetin e RMV në 
denarë 1.035.334 472.005 

Procedura kundërvajtëse 44 22 

- Sanksione të shqiptuara – gjoba  24 3 

- Saknsione të shqiptuara – vërjetje 1 - 

- Lirim nga përgjegjësia 10 - 

- Kërkesa të përsëritura për fillimin e procedurës për 
zgjidhje me pagesë 7 3 

- Ndërprerje e procedurës kundërvajtëse me kërkesë 
të KSHPK 1 - 

- Kërkesa të refuzuara 1 4 

- Ankesa në komisionin e shkallës së dytë - 3 
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- Padi në Gjykatën Administrative  4 - 

 

Në bazë të vendimeve që mori Komisioni për Kundërvajtje, janë shqiptuar gjoba kundërvajtëse 
në vlerë të përgjithshme prej 520.610 denarëve. 

 

3.9 Kontrolli i ligjeve dhe akteve nënligjore antikorrupsion 

 
Kontrolli i Legjislacionit Antikorrupsion (KLA), si një mekanizëm kryesor parandalues 

antikorrupsion, zbatohet në shumë vende. Kontrolli i legjislacionit antikorrupsion është një 
kompetencë e re e KSHPK e paraparë me LPKKI dhe e njohur si një masë e fuqishme parandaluese. Me 
këtë kompetencë të përcaktuar me ligj, KSHPK në një procedurë të veçantë, me angazhim, detyrim 
dhe ekspertizë të veçantë, shpreh mendimin e tij për të gjitha projektligjet që i dërgohen për mendim, 
me çka kontribuon në parandalimin në kohë të të gjitha pikave të cenueshme dhe rrezikut për 
korrupsion dhe konfliktit të interesave në normat ligjore.  

 
Rëndësia e KLA shihet si domosdoshmëri dhe si e tillë është inkorporuar edhe në nenin 68 të 

Rregullores së Punës të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë7:  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Zbatimi i kontrolleve bëhet në bazë të Metodologjisë për kontrollin e legjislacionit 

antikorrupsion, e miratuar nga KSHPK në vitin 2016, dhe e cila në bashkëpunim me Transparency 
International Maqedoni u rishikua dhe u azhurnua gjatë vitit 2020. Qëllimi i Metodologjisë është të 
sigurojë zbatim të menjëhershëm, efikas dhe efektiv të kësaj kompetence përmes: 

- definimit të procesit për kontroll të legjislacionit antikorrupsion dhe rezultatet nga procesi i 
realizimit;  

- përcaktimit të fushëveprimit ose objektit të kontrollit antikorrupsion;  
- definimit të rreziqeve për korrupsion dhe konflikt interesash;  
- saktësimit të përmbajtjes së Raportit;  
- organizimit dhe menaxhimit të procesit;  
- definimit të rolit dhe përgjegjësive të secilit pjesëmarrës në proces. 

 
Gjatë vitit 2021, për identifikimin dhe përcaktimin më të shpejtë të dispozitave që përmbajnë 

rreziqe korrupsioni apo konflikt interesi, është zhvilluar dhe instaluar një zgjidhje softuerike për KLA, e 
cila pritet të përshpejtojë, gjegjësisht ta lehtësojë procesin e kontrollit të legjislacionit antikorrupsion. 

 
Në kuadër të kompetencave të veta, në bazë të kërkesave të dorëzuara organeve kompetente, por 

edhe me vetiniciativë, në vitin 2021 KSHPK filloi me kontrollin antikorrupsion të ligjeve si më poshtë: 

                                                           
7 Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 
30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 
83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16 dhe 153/16) 

“Ministritë dhe organet tjera të administratës shtetërore, materialet e dorëzuara Qeverisë për shqyrtim, 

përcaktim ose miratim, paraprakisht ua dorëzojnë për mendim organeve të administratës shtetërore 

kompetente, përkatëse dhe të interesuara dhe organeve të tjera shtetërore, në varësi të natyrës së materialit 

për shqyrtim, e detyrimisht: …Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, të gjithë projektligjet 

që i nënshtrohen vlerësimit të ndikimit legjislativ. Materialet për të cilat nuk është marrë asnjë mendim, nuk 

do të merren parasysh në seancë të grupeve të punës dhe Qeverisë”. 
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- Ligjin për mbrojtje shëndetësore – konkretisht nenin 155-b dhe nenin 163; 

- Ligjin për kopshte fëmijësh, konkretisht për kategoritë e vendeve të punës dhe mënyrën e 

avancimit; 

- Ligjin për Këshill Gjyqësor; 

- Ligjin për zgjidhjen e kontestit me marrëveshje ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut 

dhe Sh.A. Makpetroll. 

- Ligji për automjete, dispozita të caktuara nga neni 64, neni 66 dhe neni 66-а, si dhe dispozita të 

caktuara nga Rregullorja për kontroll teknik të automjeteve dhe Rregullorja për formën dhe 

përmbajtjen e kërkesës për marrjen e autorizimit për kryerjen e kontrolleve teknike të 

automjeteve, dokumentacionin e nevojshëm përcjellës dhe lartësinë e shpenzimeve për këtë 

procedurë; 

- Ligjin për marrëdhënie pune (neni 36 dhe neni 121); 

- Ligjin për lojërat e fatit dhe lojërat argëtuese, konkretisht dispozitat për rregullimin e pagesës në 

dorë; 

- Ligjin për auditim dhe aktet nënligjore që burojnë nga ky ligj, dhe 

- dispozitat e Ligjit për shërbim gjyqësor dhe aktet nënligjore, me të cilat rregullohet punësimi i 

nëpunësve gjyqësorë. 

 

Gjithashtu, KSHPK me kërkesë të institucioneve përkatëse, dha mendime për:  

- Propozim-ligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për ndërmarrjet publike; 

- Propozim-ligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për punë të brendshme; 

- Propozim-ligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për policinë; 

- Propozim-ligjin për auditim, duke ofruar komente për një numër të madh të mangësive brenda 

propozim-tekstit dhe 

- Dispozitat e propozuara lidhur me Evidentimin elektronik të automjeteve nga Propozim-ligji për 

përdorimin dhe disponimin me gjësendet në pronësi shtetërore dhe gjësendet në pronësi 

komunale, për të cilin projekt-ligj KSHPK deklaroi se nuk ka qenë i konsultuar gjatë hartimit të 

propozim-ndryshimeve konkrete të ligjit. 

 

Gjatë periudhës shtator-tetor të vitit 2021, KSHPK dha vërejtje dhe mbajti takime pune me MSHIA, 

për të shqyrtuar vërejtjet e dhëna lidhur me propozim-zgjidhjet e reja për: 

- Ligjin për shërbim të lartë drejtues,  

- Ligjin për të punësuarit në sektorin publik dhe 

- Ligjin për nëpunës administrativë. 

 

3.10 Analizat e rreziqeve për korrupsion të mundshëm në sektorë të ndryshëm 

 
Në bazë të nenit 17 paragrafi 1 pika 17 të LPKKI, KSHPK ka ingerenca të përgatisë analiza të 

rreziqeve të korrupsionit në sektorë të ndryshëm. KSHPK filloi ta ushtrojë këtë kompetencë me 
burimet e veta modeste në vitin 2019, me mbështetjen e disa organizatave dhe institucioneve 
ndërkombëtare, përmes të cilave u angazhuan disa ekspertë për të përcaktuar rreziqet e elementeve 
korruptive dhe ekzistimin e konfliktit të interesit në kornizën ligjore për disa fusha të caktuara. Efektet 
e angazhimit të tyre filluan të tregojnë rezultate në fund të vitit 2020 dhe gjithë vitit 2021. 

 
Në fushën e punësimit, me projektin “Cenueshmëria e legjislacionit nga korrupsioni, vlerësimi i 

praktikave dhe procedurave të punësimit me fokus të veçantë nepotizmin, kronizmin dhe 
klientelizmin” i zbatuar nga Transparency International – Maqedoni, janë analizuar 31 ligje dhe akte 
nënligjore, ndërsa në tetor 2021 u përgatit Raporti Përfundimtar “Vlerësimi i cenueshmërisë së 
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politikave dhe procedurave të punësimit nga korrupsioni, me fokus të veçantë nepotizmin, kronizmin 
dhe klientelizmin”, i cili u publikua në ueb-faqen e KSHPK8 dhe iu dorëzua Qeverisë së RMV si organ 
përgjegjës për koordinimin e aktiviteteve të institucioneve të ngarkuara për realizimin e 
rekomandimeve, masave dhe aktiviteteve të dhëna. Rekomandimet e dhëna kanë për qëllim 
ndryshimin e disa zgjidhjeve ligjore.  

 
Janë përgatitur katër raporte tremujore nga monitorimi i zbatimit të rekomandimeve nga Raporti 

për vlerësimin e cenueshmërisë së korrupsionit në procedurat për punësim në sektorin publik. Të katër 
raportet, përfshi edhe këtë të fundit për periudhën korrik–shtator 2021, janë publikuar në ueb-faqen e 
KSHPK. 

 
Tabela 16 paraqet statusin e zbatimit të rekomandimeve të dhëna. 

                                                           
8 https://dksk.mk/wp-
content/uploads/2020/12/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98.pdf 
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Landscape  ѕа за табелата  бр 
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Ka një progres të dukshëm në zbatimin e rekomandimeve të dhëna. Shumë nga ligjet e 
propozuara janë publikuar në ENER në periudhën e paraparë, por për faktin se ende nuk janë miratuar, 
përqindja e zbatimit të rekomandimeve në këtë periudhë mbetet e ulët. Ende nuk ka një koordinim 
adekuat ndërmjet institucioneve lidhur me monitorimin e zbatimit të rekomandimeve dhe sigurimin e 
të dhënave, përkatësisht nuk është përcaktuar se cilit institucion i dorëzohen materialet lidhur me 
zbatimin e rekomandimeve.  

 
Në suaza të kapaciteteve të veta, KSHPK do të vazhdojë edhe më tutje ta ndjekë implementimin e 

rekomandimeve nga raporti në fjalë. 
 

Në sferën e urbanizmit, me mbështetje financiare të projektit CEP nën ombrellën e USAID, 
Transparency International Maqedoni zbatoi projektin “Vlerësimi i cenueshmërisë nga korrupsioni në 

institucionet dhe autoritetet shtetërore për planifikim hapësinor, urbanizëm dhe ndërtim”, përmes 
analizës së kornizës ligjore në fushat e planifikimit hapësinor, urbanizmit dhe ndërtimit. Analiza është 
përgatitur gjatë muajit tetor të vitit 2021, ndërsa Raporti u publikua në ueb-faqen9 e KSHPK. Si shkaqe 
për gjendjet e konstatuara përmenden këto, si më poshtë: 

- Sinkronizimi i pamjaftueshëm i ligjeve, jotransparenca e punës së pushtetit lokal, nuk ka kontroll 
të punës së komunave, margjinalizim i sektorit civil.  

- Përfaqësim i pamjaftueshëm në debate publike dhe transparencë e pamjaftueshme gjatë 
hartimit të akteve nënligjore, ndryshime dhe plotësime të shumta të ligjeve, si dhe zbrazëtira të 
shumta juridike përmes miratimit të rregulloreve, që me automatizëm paraqesin rrezik për 
korrupsion. 

- Transparencë e pamjaftueshme, procedurat për përpilimin dhe miratimin e planeve urbanistike 
nuk janë të definuara qartë. 

- Angazhim i pamjaftueshëm i shërbimeve inspektoriale dhe nevoja për forcimin e kapaciteteve të 
tyre, si në nivel qendror, ashtu edhe në nivel lokal. Dënimet nuk janë të ashpra, e poashtu duhet 
të ekzistojnë edhe dispozita me të cilat do të definohet dëmi i shkaktuar. 

- Nivel i lartë i të drejtave diskrete në pushtetin lokal; auditimi i punës së përgjithshme financiare 
nuk bëhet në mënyrë objektive dhe profesionale. 

- Mbrojtje e pamjaftueshme e mjedisit jetësor: fokusi i pushtetit lokal është urbanizimi dhe 
miratimi i PDU, pa i kushtuar vëmendje zonave të gjelbërta.  

- Ekzistojnë më shumë ligje dhe akte nënligjore, me të cilat rregullohet një fushë e njëjtë apo e 
ngjashme, por normat ligjore nuk janë të harmonizuara dhe vjen deri te një kundërshtim të 
ligjeve. 

 
Me mbështetje financiare të Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni, Instituti për Demokraci 

“Societas Civilis” zbatoi projektin “Mbikëqyrja e lëmive të rrezikshme për korrupsion – mjedisi jetësor”, 

përmes kontrollit antikorrupsion të Ligjit për mjedisin jetësor. Raporti është përgatitur gjatë muajit 
dhjetor të vitit 2021 dhe është publikuar në ueb-faqen e KSHPK 10.   

 

                                                           
9 https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/12/analiza-na-pravnata-ramka-vo-oblastite-na-prostornoto-
planira%D1%9Ae-urbanizmot-i-gradezhnishtvoto-so-mozhni-riziczi-od-korupczi%D1%98a-i-
metodologi%D1%98a-za-slede%D1%9Ae-na-preporakite.pdf 
 
10 https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/12/analiza-na-pravnata-ramka-vo-oblastite-na-prostornoto-
planira%D1%9Ae-urbanizmot-i-gradezhnishtvoto-so-mozhni-riziczi-od-korupczi%D1%98a-i-
metodologi%D1%98a-za-slede%D1%9Ae-na-
preporakite.pdfhttps://dksk.mk/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1
%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%82/ 
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Një pjesë e konkluzave dhe rekomandimeve të kontrollit antikorrupsion kanë të bëjnë me: 
- definicione të pasakta, përfshirjen e më shumë subjekteve në vendimmarrje dhe kompetenca 

të ndara, dhënie lejesh, autorizime diskrete, financim, zgjedhje dhe shkarkime drejtorësh, 
mbikëqyrje inspektoriale; 

- ekzistimin e autorizimeve të mëdha diskrete gati për të gjitha procedurat, kërkesat, mënyra 
dhe kushtet e marrjes së lejeve, si dhe afatet të cilat përcaktohen me liri të plotë diskrecionale 
të ministrit që udhëheq me ministrinë përkatëse të mjedisit jetësor, i cili që ka mundësinë t’i 
definojë të gjitha këto në mënyrë më të detajuar;  

- lirinë e madhe që gëzon ministri për sa i përket krijimit të mënyrës së procedurave, formës së 
aplikimeve dhe mënyrës së dhënies së lejeve, arkëtimit të tarifave dhe përcaktimit të 
procedurave të plota të parashikuara me ligj, si dhe vendimmarrjes në procedura, që është në 
thelb rreziku kryesor për korrupsion dhe konflikt interesash, i detektuar në këtë ligj;  

- dispozitat jo mjaftueshëm të sakta, që kanë të bëjnë me obligimet e organeve tjera shtetërore 
dhe njësive të vetëqeverisjes lokale, si dhe kriteret dhe standardet që duhet t’u përmbahen 
gjatë realizimit të projekteve infratsrukturore, sidomos ato që kanë të bëjnë me planifikimin 
urbanistik, si dhe ndërtimin e centraleve për prodhim të energjisë elektrike;  

- nevojën për të fuqizuar mbikëqyrjen inspektoriale dhe mbikëqyrjet tjera sa i pëket zbatimit të 
ligjit, me qëllim të zbatimit efikas të këtij ligji dhe mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit 
jetësor, dhe  

- nevojën për saktësim të qartë në cilat raste palët pjesëmarrëse mund të inicojnë kontest 
gjyqësor. 

 
Në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, janë propozuar 

ndryshime dhe plotësime të kornizës ligjore për mbrojtjen e mjedisit jetësor, në drejtim të 
përmirësimit të kornizës nacionale ligjore dhe parandalimit të korrupsionit.  

 
Një pjesë nga gjendjet e konstatuara më lartë tani më perceptohej si gjendje me rrezik për 

korrupsion dhe konflikt interesi, që KSHPK i përfshiu në Strategjinë Nacionale dhe për të cilat propozoi 
masa, aktivitete dhe afate përkatëse për tejkalimin e tyre. 

 

3.11 Aktivitete për edukimin dhe ndërgjegjësimin lidhur me fenomenin e korrupsionit dhe 

konfliktit të interesave  

 
Me nenin 17, paragrafi 1, pika 19 të LPKKI, KSHPK ka kompetencë të ndërmarrë aktivitete në 

fushën e edukimit dhe ndërgjegjësimit për korrupsionin dhe konfliktin e interesave. Gjatë vitit 2021, 
përmes fushatave dhe debateve publike, KSHPK ngriti nivelin e vetëdijes publike për integritetin e 
dobët apo të pamjaftueshëm të zyrtarëve dhe institucioneve të sektorit publik gjatë procesit të 
vendimmarrjes, që janë të një rëndësie të madhe për të gjithë ne si qytetarë. 
 

Projekti: “Edukimi antikorrupsion i nxënësve në shkollat e mesme” 

 
Në gjysmën e parë të vitit 2021 përfundoi projekti “Edukimi antikorrupsion i nxënësve të 

shkollave të mesme”, i nisur në vitin 2019. Pavarësisht distancës së krijuar sociale dhe mësimit në 
distancë, projekti ka arritur të edukojë dhe të përfshijë në mënyrë të sigurt më shumë se 600 nxënës të 
shkollave të mesme në gjithë vendin lidhur me temën e luftës kundër korrupsionit. Pilot-ligjeratat 
ndikuan pozitivisht në përmirësimin e njohurive të përgjithshme të nxënësve për antikorrupsionin dhe 
ndërtimin e integritetit personal. Nxënësit gjithashtu morën pjesë në një anketë për të matur njohuritë 
dhe perceptimet e tyre për korrupsionin, para dhe pas pilot-ligjeratave dhe rezultatet nga ky hulumtim 
iu dorëzuan Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës si një nismë për inkorporimin e përmbajtjes 
antikorruptive në të gjitha nivelet e arsimit formal, për ç’gjë Ministria shprehu qëndrim pozitiv. 

 
Projekti u realizua nga organizata qytetare Instituti për Demokraci – IDSCS, Ministria për Arsim 

dhe Shkencë dhe Enti për Zhvillim të Arsimit.  
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Në qershor të vitit 2021, procesi i edukimit filloi edhe në njësitë e vetëqeverisjes lokale, me trajnime 

për zbatimin e sistemit të integritetit të bartësve të funksioneve publike lidhur me detyrimet e tyre për 
zbatimin e sistemit të integritetit dhe zbatimin e Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve në institucionet e 
tyre. Me qëllim të zbatimit efikas të sistemit të integritetit, KSHPK kërkoi nga komunat që të caktojnë 
nga një zyrtar për integritet. Deri në fund të vitit 2021, 60 komuna kanë emëruar persona për integritet 
dhe kanë nënshkruar Politikën për Integritet, që paraqet dokument thelbësor në formë deklarate dhe 
është udhëzues për përmirësimin e integritetit institucional në nivel komunal. 

 
Procesi i të mësuarit është një proces i vazhdueshëm që duhet të realizohet në një afat më të 

gjatë. Për atë qëllim KSHPK gjatë vitit 2021 përgatiti “Politikën për integritetin e organeve dhe 
institucioneve shtetërore të sektorit publik”, që ta planifikojë dhe drejtojë procesin e edukimit për 
zbatimin e sistemit të integritetit edhe kah institucionet e pushtetit qendror, paralelisht me njësitë e 
vetëqeverisjes lokale. Dokumentet që u përgatitën për këtë qëllim, janë të publikuara në ueb-faqen e 
KSHPK11. 

 
Gjatë muajit qershor të vitit 2021, në kuadër të aktiviteteve të projektit IPA II “Promovimi i 

transparencës dhe përgjegjshmërisë në administratën publike”, KSHPK organizoi një sërë trajnimesh 
online për të ngritur nivelin e zbatimit të Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve. Këto trajnime kontribuan 
në forcimin e ndërgjegjësimit dhe perceptimit për rëndësinë e sinjalizimit të mbrojtur, si një nga 
mekanizmat më të rëndësishëm për luftën kundër korrupsionit. Trajnimet u ndanë në disa sesione: 
trajnime për personat e autorizuar për pranimin e denoncimeve nga sinjalizuesit (për sinjalizim të 
mbrojtur të brendshëm dhe të jashtëm), si dhe trajnime të veçanta për administratën publike me 
qëllim avancimin e njohurive të tyre në këtë drejtim. 

Procesi i vlerësimit të rreziqeve për korrupsion dhe konflikt interesi është një parakusht i 
rëndësishëm për përmbushjen e elementeve të sistemit të integritetit. Si pjesë e projektit dhe 
aktiviteteve për forcimin e sistemit të integritetit, KSHPK përgatiti një “Metodologji për vlerësimin e 
rreziqeve të korrupsionit institucional”, me të cilën institucionet do të duhet të identifikojnë dhe 
vlerësojnë rreziqet e korrupsionit, si dhe t'i vlerësojnë dhe monitorojnë rregullisht ato. Për të 
punësuarit e KSHPK u organizua një trajnim, ndërsa në të ardhmen do të ketë trajnime për të 
punësuarit në institucionet tjera, sepse njohuritë që do të përvetësohen përmes procesit edukativ janë 
vendimtare për zbatimin cilësor të sistemit të integritetit. 
 

Organizimi i debateve publike 

 

Pas reagimeve të publikut, mediave, organizatave të shoqërisë civile të specializuara në fusha të 
veçanta lidhur me rrethana të caktuara që konsiderohen si shkak i rrezikimit apo cenimit të të drejtave 
të garantuara me Kushtetutë për pacenueshmërinë e pronës personale, të drejtën për ajër të pastër, të 
drejtën për gjykim të drejtë, e të cilat të drejta qytetarët i gëzojnë gjithnjë e më pak për shkak të 
zgjidhjeve të dobëta ligjore dhe lidhjeve ndërmjet politikës dhe biznesit, nxiti KSHPK që gjatë vitit 
2021 të organizojë disa debate publike: 

 
 Debat publik për “Rregullimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje”, mbajtur më 

25 maj 2021; 

                                                           
11 https://dksk.mk/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE/ 
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 Debat publik me temë “Hulumtime dhe anketa për situatën në gjyqësor”, mbajtur më 15 korrik 

2021; 

 Debat publik “Zgjedhjet Lokale 2021 – Integriteti i procesit zgjedhor dhe integriteti i 

pjesëmarrësve”, mbajtur më 22 shtator 2021; 

 Debat Publik – “Gjendja e mjedisit – menaxhimi i mbeturinave”, mbajtur me 4 nëntor 2021 

Në muajin dhjetor KSHPK filloi aktivitetet për organizimin e dy debateve tjera publike, për të 
diskutuar kornizën ligjore në fushën e arsimit të lartë dhe në fushën e planifikimit urban, të cilat edhe u 
zhvilluan në dhjetor të viti 2021. 

Në debatet publike u ftuan dhe në mënyrë aktive morën pjesë ekspertë të njohur të fushës, 
profesorë universitarë, ministra dhe drejtorë të institucioneve përkatëse, organizata të shoqërisë 
civile, gazetarë dhe palë tjera. Si rezultat i këtyre debateve, u përcaktuan disa konkluza të cilat iu 
përcollën ministrive përkatëse si pika kritike që duhet të merren parasysh dhe të tejkalohen gjatë 
përpilimit të zgjidhjeve të reja ligjore ose ndryshimit të atyre ekzistuese. 

 
Fushata për integritet 

 

Zhvillimi i fushatave është një mënyrë e mirë për të përfshirë një target grup të caktuar, duke i 
dërguar grupit mesazhe të qarta, që njëkohësisht senzibilizon edhe publikun e gjerë. 

 
Fushata për Integritet është një nga aktivitetet e radhës, i realizuar nga KSHPK në kuadër të 

projektit IPA 2 “Promovimi i transparencës dhe përgjegjshmërisë në administratën publike”. Strategjia 
e komunikimit për zbatimin e Fushatës për Integritet që u përgatit në vitin 2020, ka për synim këto 
grupe: 

• Publikun e gjerë – përfaqësues të të gjitha grupeve etnike, religjioneve, etnive, gjinisë, moshës, 
arsimit, të punësuarit dhe të papunët, me fjalë tjera, komunikim që mund të ketë shtrirje të 
gjerë dhe të jetë i kuptueshëm për të gjithë;  

• Përfaqësuesit e mediave – gazetarë, redaktorë dhe pronarë të mediave, me vëmendje të 
veçantë gazetarët hulumtues dhe mediat hulumtuese;  

• Studentët dhe të rinjtë – nxënësit e arsimit fillor, e shkollave të mesme, me theks të veçantë tek 
studentët universitarë si politikëbërës të ardhshëm, afaristë të ardhshëm, ekspertë, 
shkencëtarë, artistë të së ardhmes dhe pjesëmarrës aktivë në të ardhmen e shoqërisë;  

• Vendimmarrësit dhe politikëbërësit publikë, si dhe të punësuarit në sektorin publik në: Qeveri, 
ministri, institucione qeveritare, kompani shtetërore, agjenci, institucione, vetëqeverisje lokale 
– komuna, kompani në pronësi të komunave, si dhe në gjykata. Aktivitetet e komunikimit në 
mënyrë indirekte do t'u referohen nëpunësve shtetërorë;  

• Shoqëria civile: Organizatat joqeveritare – veçanërisht ato që merren me antikorrupsion, 
transparencë dhe të drejtat e njeriut, gjegjësisht shoqata qytetare, organizata që shpërndajnë 
fonde përmes programeve të ndryshme vendase dhe ndërkombëtare. 
 

Me këtë fushatë u zhvilluan një sërë aktivitetesh që dhanë rezultate konkrete: 
 Postimi i rregullt i mesazheve në kanalet e mediave sociale për rëndësinë e integritetit dhe 

etikës, me qëllim edukimin e publikut të gjerë dhe opinionin publik. 
 Edukimi i më të vegjëlve për rëndësinë e integritetit personal dhe ilustrime përmes një loje 

interaktive të organizuar në kopshtin zoologjik të Shkupit, me titull “Fundjava e Harabelit në 
kopshtin zoologjik të Shkupit”, ndërsa prindërve iu shpërndanë fletushka informative për të 
këto fenomene në përgjithësi dhe për atë se ku mund të raportojnë keqpërdorimet apo 
korrupsionin. 

 Promovimi i vlerave nga Kodi i Nëpunësve Administrativë, në formën e deklaratave të vlerave 
universale për definimin e ushtrimit të detyrave publike, mjaftueshëm fleksibile për t'u zbatuar 
në të gjitha fushat e politikave, mjediset institucionale dhe sferën individuale. KSHPK përgatiti 
edhe një material të veçantë për këtë aktivitet, si pjesë përbërëse e sistemit të integritetit. 
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 Organizimi i një debati publik me temën “Integriteti në arsimin e lartë – nxitja e luftës kundër 
korrupsionit”. 
 

3.12 Zbatimi i Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve – LMS 

 
 Me respektimin e parimeve të ligjshmërisë, transparencës, llogaridhënies dhe përgjegjësisë, duke 

përmbushur dispozitat e nenit 15 paragrafi (2) të Ligjit për sinjalizuesit12, KSHPK, në kuadër të këtij 
raporti, për tri vite me radhë paraqet Raportin Vjetor për denoncime të pranuara nga sinjalizues në 
vitin 2021, si pjesë përbërëse e Raportit Vjetor për punën e KSHPK për vitin 2021. 

 
Me Ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve (më tutje në tekst: LMS), u vendos një sistem mbrojtjeje me 

qëllim të nxitjes dhe inkurajimit të sinjalizimit, përkatësisht krijimin e një sistemi raportimi, gjegjësisht 
zbulimin e dyshimeve ose njohurive të arsyeshme se është kryer, po kryhet ose ka mundësi të kryhet 
një veprim i dënueshëm, joetik ose veprim tjetër i paligjshëm ose i palejueshëm, që cenon ose rrezikon 
interesin publik. 

 
Ky raport paraqet aktivitetet që ndërmerr KSHPK dhe institucionet tjera të sektorit publik në lidhje 

me zbatimin e LMS dhe akteve nënligjore, që nga fillimi i zbatimit të LMS deri më 31 dhjetor 2021. 
 

Norma ligjore    
   
   Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve u miratua më 09.11.2015 dhe filloi të zbatohej më 18.03.2016. Për 

zbatimin e tij, u miratuan akte nënligjore13, të cilat rregullojnë mënyrën e veprimit në lidhje me 
sinjalizimin e mbrojtur të brendshëm dhe të jashtëm në institucione nga sektori publik dhe privat. 
Zbatimi i akteve nënligjore që burojnë prej tij, filloi së bashku me zbatimin e ligjit më 18.03.2016. 
 

Veprimet e KSHPK në zbatimin e LMS 

 

   Duke vepruar në përputhje me kompetencat e përcaktuara në LMS dhe aktet nënligjore që burojnë 
prej tij, KSHPK ndërmori aktivitete konkrete për krijimin e një sistemi të mbrojtjes së sinjalizuesve, 
kështu që duke filluar nga prilli i vitit 2016, u emërua një person i autorizuar për pranim të 
denoncimeve të sinjalizuesve, për sinjalizim të mbrojtur të brendshëm dhe sinjalizim të mbrojtur të 
jashtëm, konform kushteve të parapara. Poashtu është miratuar një procedurë e brendshme për 
mënyrën dhe procedurën e pranimit të denoncimeve nga sinjalizuesit, e cila është publikuar në ueb-
faqen e KSHPK. 

 
Që nga fillimi i zbatimit të LMS dhe akteve nënligjore që burojnë nga ai ligj, në Kuvendin e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut janë dorëzuar raporte vjetore për denoncimet e pranuara nga 
sinjalizuesit për vitet 2016, 2019 dhe 2020, të publikuara në ueb-faqen e KSHPK (dy raportet e fundit 
janë pjesë përbërëse e Raportit Vjetor për punën e KSHPK). Për shkak të mosfunksionimit të KSHPK, 
në Kuvendin e RMV nuk janë dorëzuar raporte vjetore për vitet 2017 dhe 2018.  

 
Regjistri i personave të autorizuar për pranimin e denoncimeve nga sinjalizues 

 
Me Ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, në nenet 4 dhe 5, institucionet dhe personat juridikë nga 

sektori privat janë të detyruar të caktojnë persona të autorizuar për të pranuar denoncime nga 

                                                           
12 Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr.196/2015, 35/18 
13 Rregullore për sinjalizim të mbrojtur të brendshëm në institucionet e sektorit publik; Rregullore për sinjalizim 
të mbrojtur të jashtëm dhe Rregullore për udhëzime lidhur me miratimin e akteve interne për sinjalizim të 
mbrojtur të brendshëm në subjekt juridik të sektorit privat. 
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sinjalizues për sinjalizim të mbrojtur të brendshëm, e të cilët poashtu e kanë për obligim të dorëzojnë 
në KSHPK raporte gjashtëmujore për denoncimet e pranuara nga sinjalizuesit. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
Duke filluar nga 18 marsi i vitit 2016, institucionet nga sektori publik dhe privat paraqesin pranë 

KSHPK njoftime për persona të autorizuar, të caktuar për pranimin e denoncimeve nga sinjalizues në 
këto institucione, duke bashkangjitur edhe të dhënat e tyre për kontakt. Në pajtim me detyrimet e 
parashikuara në nenin 17, paragrafi 1, pika 21 i LPKKI, e duke u bazuar në të dhëna të pranuara nga 
institucionet përkatëse, KSHPK krijoi një Regjistër të personave të autorizuar për pranimin e 
denoncimeve nga sinjalizues, i cili regjistër përditësohet rregullisht. Tabela 16 tregon numrin e 
institucioneve që kanë vepruar konform LMS. 
 

   Tabela 16: Numri i institucioneve dhe personave të autorizuar konform LMS 
 

Viti 
Numri i 

institucioneve 

Numri i 
institucioneve 
me persona të 

autorizuar 

Numri i 
personave të 

autorizuar 
Në % 

2020  1324 113 115 8,5% 

2021 1324 178 179 13,44% 

  

Në mars të vitit 2021 Qeveria e RMV miratoi Planin për luftë kundër korrupsionit – “Veprimi 21”, ku 
në Pikën 9 – Caktimi i personit të autorizuar për pranimin e denoncimeve nga sinjalizues, udhëzohen të 
gjitha organeve të administratës shtetërore që nuk kanë statusin e organit të administratës shtetërore 
dhe rekomandohen të gjitha njësitë e vetëqeverisjes lokale të caktojnë një person të autorizuar për 
pranimin e denoncimeve nga sinjalizuesit, në mënyrë që të etablohet sinjalizimi i mbrojtur i 
brendshëm, në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, ndërsa gjitha informatat në 
dispozicion të publikohen në ueb-faqet e tyre. 

 
Nga inspektimi i ueb-faqeve të institucioneve, rezulton se shumica prej tyre kanë vepruar sipas 

udhëzimeve të Qeverisë dhe kanë krijuar sistemin e sinjalizimit të mbrojtur të brendshëm14, por nuk e 
kanë përmbushur obligimin për raportim në KSHPK, përkatësisht nuk kanë dorëzuar njoftimin për 
personin e autorizuar me të dhënat e tij të kontaktit, e për këtë arsye Regjistri i personave të 
autorizuar, i cili përditësohet rregullisht në KSHPK, përmban të dhëna të pakta për një numër të vogël 
të institucioneve, gjë që vërehet edhe në Tabelën 16.   

 

Raportimi për denoncimet e pranuara nga sinjalizues  

                                                           
14 Është caktuar një person i autorizuar për pranimin e denoncimeve nga sinjalizues, janë publikuar të dhënat e 
kontaktit për personat e autorizuar që pranon denoncimet nga sinjalizues, e poashtu janë publikuar procedurat e 
brendshme për sinjalizimin e mbrojtur të brendshëm.  

Neni 15 i Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve:  

“Të autorizuarit, përkatësisht udhëheqësit e institucioneve, gjegjësisht personat juridikë në sektorin 
publik te të cilët paraqiten denoncime në përputhje me nenet 4 dhe 5 të këtij ligji, janë të detyruar t'i 
paraqesin Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit raporte gjashtëmujore për denoncime 
të pranuara nga sinjalizues”.  
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Institucionet në sektorin publik janë të obliguara të paraqesin raporte gjashtëmujore për pranimin e 

denoncimeve nga sinjalizues, të cilat duhet të përmbajnë të dhëna të përgjithshme statistikore dhe të 
dhëna për lëndë të hapura pas sinjalizimeve të pranuara, konform nenit 15 të LMS. Megjithëse 
detyrimi për të paraqitur raporte gjashtëmujore nuk vlen për subjektet e sektorit privat, vihet re që një 
numër i tyre paraqesin raporte gjashtëmujore me vetiniciativë. Tabela 17 tregon numrin e raporteve të 
paraqitura në KSHPK, sipas viteve. 

 
Tabela 17: Raporte të dorëzuara gjashtëmujore në KSHPK 
 

Viti 
Periudha 

 

Insititucione të 

sektorit publik 

Persona 

juridikë nga 

sektori 

privat 

Gjithsej 

Institucione që 

kanë pranuar 

denoncime 

Denoncime 

të 

paraqitura 

2020 
01.01-30.06 54 6 60 5 10 
01.07-31.12 66 7 73 3 11 

2021 
01.01-30.06 75 8 83 4 25 
01.07-31.12 75 7 82 3 19 

 
Krahasimi i të dhënave për raportet e dorëzuara me të dhënat nga Regjistri, tregon se megjithëse 

shumica e institucioneve kanë krijuar një sistem të sinjalizimit të brendshëm të mbrojtur, ato nuk e 
kanë përmbushur detyrimin për të paraqitur një raport në KSHPK, sepse nuk kanë pranuar denoncime 
nga sinjalizues. 

 
Duhet theksuar se gjatë viteve të fundit, gjegjësisht vitin 2020 dhe 2021, disa institucione kanë 

raportuar vazhdimisht se janë duke pranuar denoncime nga sinjalizues përmes kanalit të sinjalizimit të 
mbrojtur të brendshëm, gjë që flet për faktin se qytetarët janë inkurajuar dhe i denoncojnë 
njohuritë/dyshimet për sjellje të paligjshme tek institucionet, që nënkupton një progres në pranimin 
dhe përdorimin e këtij instrumenti si një mënyrë mjaft e mirë për mbledhjen e informatave nga 
institucionet, e që poashtu u mundëson edhe të reagojnë në mënyrën e duhur ndaj parregullsive të 
paraqitura. Me këtë arrihet qëllimi i vetë instrumentit – sinjalizim i mbrojtur, gjegjësisht sigurimi i 
mbrojtjes sistematike të sinjalizuesve, të cilët kështu inkurajohen të denoncojnë parregullsi në punën e 
institucioneve. 

 
          Numri i vogël i raporteve gjashtëmujore në vitin 2021 tregon se institucionet nuk janë 

mjaftueshëm të përkushtuara në përmbushjen e detyrimeve të tyre të parashikuara me LMS dhe aktet 
nënligjore që burojnë nga ky ligj. 
 

 
Analiza e raporteve të pranuara gjashtëmujore   

 
Në raportet e dorëzuara gjashtëmujore për gjysmën e parë të vitit 2021, katër (4) institucione 

raportuan se personat e autorizuar në ato institucione pranuan gjithsej 25 denoncime nga sinjalizues, 
në bazë të të cilave janë ndërmarrë veprime dhe masa, konform Ligjit për mbojtje të sinjalizuesve dhe 
akteve nënligjore. 
 

Në gjysmën e dytë të vitit 2021, tre (3) institucione raportuan se pranuan 19 denoncime nga 
sinjalizues dhe se kanë vepruar në përputhje me ligjin.   

 
Krahasuar me vitet paraprake, të dhënat nga viti 2021 tregojnë se ka një përmirësim të vogël në 

zbatimin e LMS për sa i përket sinjalizimit të mbrojtur të brendshëm. Duke u nisur nga fakti që LMS 
parasheh dy kanale kryesore të sinjalizimit të mbrojtur, sinjalizimin e mbrojtur të brendshëm (në të 
gjitha institucionet e sektorit publik) dhe sinjalizimin e mbrojtur të jashtëm (MPB, prokurori publik 
kompetent, KSHPK, Avokati i Popullit), rritja e numrit të denoncimeve të dorëzuara përmes kanalit për 
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sinjalizimin e brendshëm, tregon se qytetarët janë më të inkurajuar për të përdorur mundësinë e 
sinjalizimit të dyshimeve për paligjshmëri ose parregullsi në funksionimin e institucioneve publike, gjë 
që paraqet një progres të vogël në zbatimin e LMS. 
 

Institucionet që në kuadër të sinjalizimit të brendshëm pranuan denoncime nga sinjalizues, kanë 
informuar se kanë vepruar në përputhje me ligjin, kanë ndërmarrë veprime konkrete për të 
kontrolluar pretendimet e sinjalizimeve dhe kanë ndërmarrë masa konkrete konform ligjit. 

 
 

Veprimet e KSHPK lidhur me denoncimet e pranuara nga sinjalizues 

   

Besimi i shtuar i opinionit publik në punën e KSHPK, ka kontribuar në rritjen e interesit të 
qytetarëve për mënyrën e sinjalizimit që garanton LMS. 

 
Personi i autorizuar i KSHPK për pranimin e denoncimeve nga sinjalizues, si dhe anëtarë tjerë të 

KSHPK, në mënyra të ndryshme përmes konmunikimit të drejtpërdrejtë në takime, punëtori, 
konferenca ose deklarata në media, i prezentuan publikut më të gjerë informata të shumta për 
mënyrën se si KSHPK proceson këto sinjalizime. Si rezultat i kësaj qasjeje viteve të fundit (2019-2021) 
u paraqitën sinjalizues (konfidencialë ose anonimë), të cilët i dorëzuan KSHPK një numër të 
konsiderueshëm denoncimesh, që dyshonin për sjellje të paligjshme, të dënueshme, joetike ose të 
palejueshme në institucionet ku ata punojnë ose kanë punuar më parë, ose të cilat informata i kanë 
kuptuar në një mënyrë tjetër (duke kryer shërbime të caktuara ose përmes një bashkëpunimi tjetër 
fitimprurës). Sinjalizimi i shtuar në KSHPK është rezultat i frikës së bazuar për pasoja të dëmshme për 
sinjalizuesit ose të afërmit e tyre, që ata mund t’i pësojnë në raste sinjalizimi të brendshëm, si dhe për 
shkak të dyshimit se brenda institucioneve ku ata punojnë ose ku kanë qenë të punësuar, ankesat e 
tyre nuk do të shqyrtohen. 

 
 
Përmbajtja e denoncimeve të pranuara  

 
Në vitin 2021 në KSHPK u dorëzuan 9 denoncime me dyshime për veprime joligjore, të 

palejueshme dhe joetike, e të cilat u pranuan nga persona përgjegjës ose zyrtarë tjerë në institucionet 
ku punojnë sinjalizuesit. Të gjitha informatat e dorëzuara nga sinjalizues në KSHPK i takojnë 
sinjalizimit të mbrojtur të jashtëm, gjegjësisht janë sinjalizime që përmbajnë pretendime për njohuri 
apo dyshime për veprime joligjore që janë kryer nga persona përgjegjës ose zyrtarë në institucione 
tjera të sektorit publik, që tregon se qytetarët i besojnë KSHPK. 

 
 

 Forma dhe mënyra e pranimit të denoncimeve 

 

Sipas Rregullores për sinjalizimin e mbrojtur të jashtëm në institucionet e sektorit publik, 
sinjalizuesi mund të përcjellë një sinjalizim të mbrojtur të jashtëm, gojarisht në procesverbal ose me 
shkrim te një person i autorizuar. Analiza e denoncimeve të pranuara nga sinjalizuesit, tregoi se nga 
gjithsej 9 denoncimet e pranuara, 

 - tetë denoncime janë dorëzuar me shkrim përmes postës dhe 
-  një denoncim me shkrim, përmes postës elektronike.                                  
 
 

Të dhëna për anonimitet/konfidencialitet të sinjalizuesve 

 

LMS e përkufizon sinjalizuesin si një person që me qëllim të mirë, përcjell një informatë të 
mbrojtur, por që nuk është i detyruar ta vërtetojë qëllimin e mirë dhe saktësinë e asaj përmbajtjeje. 
Sinjalizuesi është i mbrojtur me ligj dhe ka konfidencialitet të garantuar.  
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Lidhur me të dhënat mbi anonimitetin ose konfidencialitetin, nga 9 denoncimet e pranuara, pesë 

prej tyre janë dorëzuar nga sinjalizues konfidencial (identiteti i tyre dihet nga personi i autorizuar për 
pranimin e denoncimeve nga sinjalizues), ndërsa katër informata janë dorëzuar nga sinjalizues 
anonimë. 

 
 
 
 

Kategoria e personave që janë bërë sinjalizues 

 

Sipas kategorizimit të përkufizuar të personave që mund të paraqiten si sinjalizues, konform nenit 
2, paragrafi (3) të LMS: 

- katër sinjalizues janë persona që janë në marrëdhënie pune në institucionin përkatës, 
gjegjësisht në personin juridik për të cilin denoncojnë; 

- një sinjalizues ka qenë shfrytëzues i shërbimeve të institucionit për të cilin ka denoncuar dhe 
- katër sinjalizues janë anonimë dhe kategoria e tyre nuk mund të përcaktohet, sipas nenit 2, 

paragrafit (3) të LMS.    
 

Veprime të ndërmarra    

 
Konform LMS, institucionet ku mund të kryhet sinjalizimi i mbrojtur i jashtëm, janë të detyruara që 

brenda kompetencave të tyre të shqyrtojnë informatën e pranuar, të mbrojnë të dhënat personale të 
sinjalizuesit, përkatësisht të dhënat që mund të zbulojnë identitetin e sinjalizuesit, i cili informon në 
mënyrë anonime ose konfidenciale, ndërsa për masat e ndërmarra të lajmërojnë sinjalizuesin pa 
vonesë, jo më vonë se 15 ditë nga data e pranimit të denoncimit. 

 
Duke vepruar në përputhje me kompetencat e tij, personi i autorizuar për sinjalizim të mbrojtur të 

jashtëm në KSHPK, hapi nëntë (9) lëndë për të cilat vlerësoi përmbajtjen e sinjalizimeve veç e veç dhe 
solli konkluza për kontrollimin e pretendimeve që ato përmbajnë, si dhe prezentoi konstatimet për 
gjendjen faktike. Për këtë arsye, në institucione tjera dorëzoi gjithsej 12 kërkesa për: 

 
- shqyrtim kompetent në institucione të ndryshme: për inspektim/kontrollim/mbikëqyrje të 

operacioneve financiare/zbatimin e normave ligjore në institucionin publik për të cilin është 
sinjalizuar;  

- mbledhjen e të dhënave dhe informatave në institucione të ndryshme: në Ministrinë e Punëve 
të Brendshme, Inspektoratin Shtetëror të Punës, Inspektoratin Shtetëror Administrativ, etj. 
  

Gjatë fazës së mbledhjes dhe shkëmbimit të të dhënave dhe dokumentacionit përkatës lidhur me 
denoncimet e dorëzuara nga sinjalizuesit, u realizua një bashkëpunim më i ngushtë ndërinstitucional 
ndërmjet personave të autorizuar në KSHPK dhe institucioneve tjera, gjë që ka rëndësi të madhe për 
zbatimin e suksesshëm të LMS në praktikë dhe sigurimin e mbrojtjes sistematike të sinjalizuesve. Në 
disa raste është konstatuar se pretendimet e denoncimeve janë nën kompetencë juridike të dy ose 
më shumë institucioneve, që me automatizëm ka imponuar veprimin e njëkohshëm në dy 
institucione të personave të autorizuar për pranimin e denoncimeve nga sinjalizuesit, me qëllim të 
konstatimit të drejtë të gjendjes faktike. Si rezultat i veprimeve të tilla janë ndërmarrë masa konkrete 
dhe janë dhënë propozime për tejkalimin e dobësive dhe parregullsive të evidentuara në rastet e 
denoncuara. 

 
Gjithashtu, gjatë fazës së verifikimit administrativ të pretendimeve të përfshira në denoncimet e 

sinjalizuesve, personi i autorizuar për pranimin e denoncimeve të sinjalizuesve ka qenë në komunikim 
të vazhdueshëm me sinjalizuesit konfidencialë, të cilët janë informuar rregullisht për rrjedhën e 
shqyrtimit të denoncimeve të tyre, si dhe për rezultatin nga procedimi i denoncimeve në fjalë. 
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Statusi i lëndëve dhe efektet nga procedimet 

 

Tabela 18 tregon efektet e procedimeve të KSHPK në lidhje me lëndët e hapura pas denoncimeve 
nga sinjalizues, deri më 31 dhjetor të vitit 2021.  

 
 
 
 
 
 
Tabela 18: Procedimet e KSHPK në bazë të denoncimeve nga sinjalizues 
 

Përshkrim i aktivitetit 
Procedime në 

vitin 2021  
 Procedime në 

vitin 2020 
Procedime në 

vitin 2019 
Numri i denoncimeve të pranuara 9 6 19 
Numri i denoncimeve për të cilat janë hapur lëndë 9 6 19 
PROCEDIME TË KSHPK    
Sinjalizim i dorëzuar për shqyrtim të mëtejshëm 
në institucione tjera të sinjalizimit të mbrojtur të 
jashtëm, konform LMS 

 

1  
Vendime të marra   9 17 *  

- Pretendime të pavërtetuara 5 12   
- Nuk ka bazë ligjore për shqyrtim nga 

KSHPK 
 

4  
- Ndryshim në gjendjen faktike  4   
- Me kërkesë të parashtruesit, lënda u 

dorëzua për shqyrtim të rregullt në 
KSHPK 

 

1  
Shqyrtimi i KSHPK është në zhvillim e sipër 8 5  
INICIATIVA TË DORËZUARA    
Iniciativë e dorëzuar organit përkatës për 
konstatimin e përgjegjësisë së një zyrtari dhe 
Iniciativë në PPRMV 

 1 
 

1  
Sugjerime me udhëzime lidhur me masat dhe 
veprimet që duhet të ndërmirren ndaj një personi 
përgjegjës në institucion; shqyrtimi i lëndës nga 
KSHPK është në zhvillim e sipër 

 

1  

 * Denoncime në vitin 2019, të cilat janë proceduar në vitin 2021 

 

Në vitin 2021, pas verifikimit të pretendimeve dhe gjendjes faktike të vërtetuar në pesë (5) raste, 
KSHPK ka konstatuar se pretendimet nuk janë vërtetuar dhe ka vendosur se nuk ka elemente për 
veprim të mëtutjeshëm në rastet konkrete për të cilat janë njoftuar edhe sinjalizuesit, ndërsa në katër 
(4) raste pas verifikimit të pretendimeve është konstatuar ndryshim i gjendjes faktike dhe KSHPK nuk 
ka elemente për veprime të mëtutjeshme. 

3.13 Shqyrtimi i kërkesave për qasje në informata me karakter publik 

 
Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, si një nga të drejtat themelore të Qytetarit nga korpusi i 

“të drejtave dhe lirive qytetare dhe politike”, garanton qasje të lirë në informata, lirinë për të pranuar 
dhe për të transmetuar informata. 

 
Duke u nisur nga parimi i karakterit publik të përfshirë në LPKKI, e duke pasur parasysh që publiku 

dhe modeli i funksionimit të hapur në punë janë në të mirë të transparencës së masave dhe 



 

  
RAPORTI VJETOR PËR PUNËN E KSHPK PËR VITIN 2021 

 

49 
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit 

aktiviteteve që ndërmerr KSHPK, lëndët për qasje të lirë në informata me karakter publik trajtohen me 
një përkushtim të veçantë profesional. 

Kështu, gjatë vitit 202, në KSHPK u dorëzuan 31 kërkesa për qasje në informata me karakter publik 
dhe ato u shqyrtuan brenda afatit të përcaktuar me ligj. Nga gjithsej 31 kërkesa për qasje në informata 
me karakter publik, 30 kërkesa morën përgjigje pozitive, ndërsa një kërkesë u refuzua, sepse 
parashtruesi nuk ka bërë asnjë ankesë në agjencinë kompetente. 

3.14 Zbatimi i rekomandimeve të GRECO-s nën kompetenca të KSHPK   

 
Raundi i pestë i vlerësimeve të GRECO-s15 trajton parandalimin e korrupsionit dhe promovimin e 

integritetit të pushtetit qendror (pozitat më të lartë ekzekutive) dhe agjencive të zbatimit të ligjit. Në 
Raportin për Maqedoninë e Veriut të miratuar në vitin 2019, janë dhënë 23 rekomandime, të cilat 
kryesisht i referohen personave dhe institucioneve nga pushteti ekzekutiv dhe nga Ministria e Punëve 
të Brendshme, gjegjësisht Drejtoria për Siguri Publike, por edhe për KSHPK, ashtu si edhe në 
vlerësimet e mëparshme të GRECO-s, si institucion që duhet të sigurojë përmbushjen e 
rekomandimeve specifike. 

 
Për të përmbushur Rekomandimin VI të Raportit – “Rregullat për zbulimin dhe menaxhimin ad-hoc 

të konfliktit të interesave, duhet të plotësohen me udhëzime dhe masa praktike për zbatimin e tyre, siç 

janë trajnimi i dedikuar, këshillimi dhe ngritja e vetëdijes së personave që kryejnë funksionet më të larta 

ekzekutive”, KSHPK përpiloi një “Udhëzues Praktik për rregullat për zbulimin dhe menaxhimin ad-hoc 
të konfliktit të interesave për anëtarët e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut” që u 
prezentua para Kryeministrit dhe ministrave në muajin dhjetor të vitit 2020, përmes një trajnimi online 
në formë punëtorie. Përveç kësaj, për Kryeministrin, zëvendëskryeministrin përgjegjës për luftë 
kundër korrupsionit, Ministrin e Drejtësisë, Ministrin për Transport dhe Lidhje (dhe të gjithë 
këshilltarët e tyre) dhe për drejtorët e ndërmarrjeve të formuara nga qeveria, KSHPK organizoi gjashtë 
konsultime lidhur me temën e konfliktit të interesave. 

 
Në raportin e tij, GRECO përshëndet përgatitjen e një udhëzuesi praktik me udhëzime të qarta për 

ata që mbajnë postet më të larta ekzekutive se si të identifikojnë konfliktet e interesit, si të reduktojnë 
shfaqjen e tyre, si të kërkojnë këshilla për një dilemë etike dhe kujt t'ia raportojnë konfliktet reale. 
GRECO pret që ky udhëzues t'u prezantohet të gjithë anëtarëve të Qeverisë dhe se për të gjithë 
drejtuesit e lartë, përfshirë të gjithë anëtarët e Qeverisë, do të organizohen iniciativa ndërgjegjësimi, si 
trajnime dhe këshillime. GRECO konkludon se Rekomandimi VI është zbatuar pjesërisht. 

 
Në lidhje me Rekomandimin nr. X (i) “të sigurojë pavarësi të mjaftueshme operacionale të policisë në 

raport me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe të sigurojë që në praktikë (ii) të ndërmerren masa 

përkatëse për t’u siguruar që detyrat individuale të punonjësve të policisë u përshtaten rregullave 

ekzistuese të integritetit dhe paanshmërisë për të kryer funksionet e tyre në praktikë në mënyrë politikisht 

neutrale (p.sh. nëpërmjet ndërgjegjësimit, trajnimit, sanksioneve, etj.)” dhe Rekomandimin Nr. XIV (i) 

“Rishikimi i Kodit Etik të policisë, në konsultim të gjerë me një spektër të tërë palësh interesi, duke përfshirë 

stafin e policisë në të gjitha nivelet, përfaqësuesit e tyre dhe shoqërinë civile, me qëllim që të konsolidohen 

dispozitat ekzistuese dhe të ofrohet udhëzim praktik gjithëpërfshirës për çështjet etike, duke përfshirë 

integritetin, konfliktin e interesit, dhuratat dhe parandalimin e korrupsionit”. Edhe pse zbatimi i këtyre 
rekomandimeve është përgjegjësi e Ministrisë së Punëve të Brendshme, KSHPK prapëseprapë është 
maksimalisht e përfshirë në organizimin dhe realizimin e trajnimeve për shkak të përkushtimit të tij që 
këto trajnime dhe punëtori të mbahen në vazhdimësi, në mënyrë që në kontinuitet të forcohet 
vetëdija për integritetin dhe sjelljen etike të personave të interesuar. 

 

                                                           
15 Grup shtetesh për luftë kundër korrupsionit, i formuar në vitin 1999 nga Këshilli i Evropës 
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GRECO konstaton se Rekomandimi X nuk është zbatuar, ndërsa Rekomandimi XIV është zbatuar 
pjesërisht. 

 

 

 

 

 

4 VLERËSIM I GJENDJES SË KORRUPSIONIT DHE LUFTËS KUNDËR KORRUPSIONIT NË VEND 

 
Raportet, vlerësimet dhe hulumtimet e organizatave ndërkombëtare dhe vendore, si dhe organeve 

dhe komisioneve, paraqesin dokumente relevante për vlerësimin e gjendjes së korrupsionit në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut. 

 
Në radhë të parë sigurisht është Raporti i Komisionit Evropian për progresin e RMV për vitin 2021, 

ku theksohet se Maqedonia e Veriut ka një nivel të caktuar të përgatitjes, respektivisht është 
mesatarisht e përgatitur për fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Edhe pse 
është arritur progress i shënuar në konsolidimin e historikut të hetimit, ndjekjes penale dhe ndëshkimit 
penal të çështjeve të korrupsionit në nivelet e larta, prapëseprapë korrupsioni është i përhapur në 
shumë fusha dhe kërkon një qasje më proaktive nga të gjithë faktorët e përfshirë në parandalimin dhe 
luftimin e korrupsionit. 

 
Lidhur me KSHPK, Raporti thekson se Komisioni është veçanërisht proaktiv në parandalimin e 

korrupsionit dhe ka hapur një numër të konsiderueshëm lëndësh, përfshirë ato që kanë të bëjnë me 
zyrtarë të lartë nga i gjithë spektri politik. Miratimi i Strategjisë Nacionale për parandalimin e 
korrupsionit dhe konfliktit të interesave 2021-2025 dhe Plan Veprimit nga Kuvendi i RMV, llogaritet si 
konsolidim i përkushtimit të vendit për parandalimin e korrupsionit dhe sanksionimin e sjelljeve 
korruptive. Si moment pozitiv vlerësohet mbështetja që ka KSHPK nga Qeveria e RMV, duke siguruar 
kushtet dhe mjetet e nevojshme për funksionimin e Komisionit, por edhe më tej mbesin rekomandimet 
për përmirësimin e funksionimit të KSHPK përmes akordimit të mjeteve shtesë për angazhimin e 
kuadrove profesionale. 

 
Raporti i Transparency International lidhur me indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2021 

shënon progres në luftën kundër korrupsionit. Sipas listës së publikuar, e cila vlerëson progresin e 
vendit në luftën kundër korrupsionit, Maqedonia e Veriut është në vendin e 87-të me 39 pikë indeksimi, 
për dallim nga viti i kaluar kur ishte në vendin e 111-të me 35 pikë indeksimi. Sondazhi përfshin 180 
vende të botës dhe indeksi i perceptimit të korrupsionit matet në një shkallë nga 0 në 100, ku 100 është 
vlera më e lartë dhe tregon nivelin më të ulët të korrupsionit. 

 
Siç thuhet në Raport, përmirësimi i pozitës së RMV është për shkak të faktit se “vendi ka ndërmarrë 

hapa për të ndjekur penalisht për korrupsion zyrtarë të lartë dhe për të forcuar organet e pavarura 

mbikëqyrëse (KSHPK). Qeveria gjithashtu miratoi një axhendë dhe plan veprimi kundër korrupsionit, të 

zhvilluar në konsultim me shoqërinë civile dhe i cili përfshinte masa të qarta për luftë kundër krimit të 

organizuar, reformë zgjedhore dhe gjyqësore, si dhe preku fenomenin e nepotizmit, kronizmit dhe ndikimin 

në procedurat e punësimit në pozicione publike”. 

 
KSHPK ka dalur publikisht me një sërë rekomandimesh për përmirësimin e procedurave të 

punësimit në sektorin publik, eliminimin e nepotizmit, klientelizmit dhe kronizmit, duke përfshirë këtu 
edhe emërimin e menaxherëve dhe anëtarëve të bordeve mbikëqyrëse dhe drejtuese. Këto 
rekomandime ende nuk janë inkorporuar në legjislacionin përkatës dhe në raste individuale nuk 
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mjafton bashkëpunimi i disa institucioneve shtetërore për të siguruar të dhënat apo për të zbatuar 
rekomandimet e Komisionit. 

 
Por pavarësisht progresit të dukshëm, zbatimi i ngadaltë apo moszbatimi i disa rekomandimeve të 

dhëna në Raportin e Komisionit Evropian, ndikon në krijimin e një perceptimi negativ për luftën kundër 
korrupsionit. Është më se e qartë se moszbatimi i rekomandimeve vazhdon të krijojë rrethana për të 
cilat opinioni publik reagon më së shumti dhe janë rezultat i: 

- mungesës së besimit ndërmjet partive politike në Kuvendin e RMV dhe kultura dhe praktikat e 
dobëta demokratike në Kuvend; 

- zvarritjes në zbatimin e Strategjisë për reformë të administratës publike dhe Programit të 
reformës së menaxhimit të financave publike;  

- zbatimit të ngadaltë të Strategjisë së reformës në gjyqësor, reformës së Këshillit Gjyqësor dhe 
Këshillit të Prokurorëve Publikë; 

- sistemit të pazhvilluar për procedurë objektive punësimi, të bazuar në kritere meritore dhe 
objektive për shkak të rishikimit të gjatë të Ligjit për nëpunësit administrativë, Ligjit për të 
punësuarit publik dhe mosmiratimit të ligjit të ri për shërbimin e lartë drejtues; 

- zbatimit të rregullave kontradiktore në Ligjin për punët e brendshme, të cilat mundësojnë 
përjashtimin e të punësuarve nga dispozitat e Ligjit për nëpunës administrativë; 

- kontratat me afat të caktuar dhe kontratat mbi vepër vazhdojnë të përdoren për punësimin e 
personave të përzgjedhur paraprakisht në sektorin publik, duke anashkaluar kriteret e 
përcaktuara në Ligjin për nëpunës administrativë; 

- plotësimit të një numri postesh të larta drejtuese me persona me status “ushtrues detyre” për 
një kohë të gjatë; 

- reagimit të dobët të institucioneve për mbrojtjen e të drejtave pronësore, për shkak të kaosit 
në fushën e urbanizmit, ndërtimit dhe ndotjes së mjedisit jetësor; 

- mosgatishmërisë së personave që bëjnë prokurimet publike për t'i përdorur mekanizmat e 
Ligjit për prokurime publike, në mënyrë që të sigurojë konkurrencë më të madhe dhe 
shpenzim ekonomik të mjeteve buxhetore. 

 
E gjithë kjo tregon se situata me korrupsionin është serioze dhe nevojiten hapa të mëtejshëm për të 

forcuar kapacitetet materiale-teknike dhe njerëzore të institucioneve kompetente, pavarësinë dhe 
qasjen proaktivite në funksionimin e tyre.  
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5 Aktivitete për përmirësimin e cilësisë së punës 

5.1 Sigurimi i kushteve për punë të KSHPK 

Gjatë vitit 2021, KSHPK përfundimisht zgjodhi çështjen e hapësirave për punë. Me Vendimin 40-
2357/1 të Qeverisë së RMV për ndërprerjen dhe dhënien në shfrytëzim të përhershëm të pronave të 
patundshme të datës 16.02.2021, KSHPK fitoi të drejtën e shfrytëzimit të një prone të patundshme në 
rrugën “Presveta Bogorodica nr. 3”, me sipërfaqe prej 2429 m2. Për faktin se objekti ishte i planifikuar 
dhe i destinuar për një institucion tjetër (Fakultetin e Arteve Dramatike), KSHPK duhej të bënte 
përshtatjen dhe rirregullimin e një pjese të objektit, e pas këtyre intervenimeve, në qershor të vitit 
2021 KSHPK filloi punën në ambientet e reja.  

Me këto aktivitete KSHPK përmbushi një nga tre qëllimet strategjike – përmirësimin e kushteve 
hapësinore për funksionimin e këtij institucioni. 

Pas zhvendosjes në ambientet e reja, për nevojat e KSHPK u vunë në funksion pajisjet 
kompjuterike të siguruara në vitin 2019 përmes fondeve IPA të Komisionit Evropian dhe këto 
paraqiten si rritje e mjeteve materiale në bilancin e vitit 2021. 

5.2 Edukimi i të punësuarve të KSHPK 

 

Për shkak të rritjes së numrit të të punësuarve në Sekretariat, por edhe përmirësimit të strukturës 
drejtuese, me qëllim të rritjes së efikasitetit në punë, gjatë vitit 2021 të punësuarve iu mundësuan 
trajnime përkatëse: 

- Trajnim për vlerësimin e rrezikut institucional për korrupsion; 
- Punëtori me temë “Komunikimi i drejtuar drejt zgjidhjeve”; 
- Trajnim rajonal për më shumë pjesëmarrës lidhur me mbrojtjen e sinjalizuesve – në kuadër të 

projektit rajonal të Sekretariatit të RAI “Ndërprerje e heshtjes: Fuqizimi i politikave dhe kultura 
e prezervimit në Ballkanin Perëndimor dhe në Moldavi”, në organizim të Seketariatit të RAI – 
trajnim online; 

- Trajnim ndërkombëtar për konceptin e integritetit dhe integritetin sektorial, si dhe vlerësimin 
e rreziqeve për korrupsion – trajnim online; 

- Trajnim për rëndësinë e raporteve të auditimit në luftën kundër korrupsionit dhe trajnim për 
praktikat e mira të analizës së raporteve të auditimit, si dhe rëndësisë së qeverisjes së mirë dhe 
luftës kundër korrupsionit, projekti: “Forcimi i kapaciteteve institucionale në luftë kundër 
korrupsionit”, në organizim të Transparency International – online; 

- Trajnim me temë “Hyrje në systemin për mbrojtje të interesave financiare të BE në RMV”; 
- Trajnim për përgatitjen e sistematizimit dhe ndryshimi i sistematizimit të vendeve të punës në 

institucionet e sektorit publik, i organizuar për anëtarët e Rrjetit të njësive organizative për 
menaxhimin e burimeve njerëzore; 

- Trajnim për konflikt interesi dhe Ligjin për mbrojtje të sinjalizuesve, projekti: “Forcimi i 
kapaciteteve institucionale në luftën kundër korrupsionit”, në organizim të Transparency 
International – Maqedoni; 

- Shkolla verore për praktikantë më të rinj kundër korrupsionit, në organizim të Sekretariatit të 
RAI; 

- Trajnim – punë në ekip për të punësuarit e KSHPK, në kuadër të projektit: “Promovimi i 
transparencës dhe përgjegjësisë në administratën publike”’, në organizim të ProTRACCO, i 
mbajtur në Ohër; dhe 

- Tryezë e rrumbullakët për gjendjen me prokurimet publike në vend.   

5.3  Zgjidhjet softuerike 
 

Në kuadër të aktiviteteve të Këshillit të Evropës për mbështetjen e disa institucioneve shtetërore 
në drejtim të sundimit të ligjit dhe reformës së administratës publike përmes projekteve të IPA, për 



 

  
RAPORTI VJETOR PËR PUNËN E KSHPK PËR VITIN 2021 

 

53 
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit 

nevojat e KSHPK u krijuan më shumë zgjidhje softuerike që do të mundësojnë komunikim më të mirë 
të KSHPK me institucione tjera dhe poashtu do të përmirësojnë efikasitetin e tij. Disa nga këto zgjidhje 
filluan të përdoren në vitin 2021, ndërsa pjesa tjetër pritet të jetë plotësisht funksionale gjatë vitit 
2022. 

 
 Zgjidhja softuerike – Mbikëqyrja e Strategjisë Nacionale për Parandalimin e Korrupsionit 

dhe Konfliktit të Interesit 2021-2025 

Ky ueb-aplikacion u zhvillua për nevojat e KSHPK për monitorimin e zbatimit të aktiviteteve të 
parapara me Strategjinë Nacionale, duke shfrytëzuar përvojën pozitive të monitorimit softuerik të 
programeve shtetërore nga vitet e kaluara. Qëllimi i këtij aplikacioni është që përmes dorëzimit në 
kohë të raporteve nga organet dhe institucionet përgjegjëse për zbatimin e masave dhe aktiviteteve 
konkrete, të merren informacione dhe të dhëna se si, në çfarë mase dhe në çfarë afati kohor janë 
realizuar aktivitetet e planifikuara. Për këtë qëllim, institucionet kanë caktuar persona për komunikim 
me KSHPK. Për këta persona KPSHK siguroi trajnim dhe qasje në sistem. Bazuar në këto informata, 
zgjidhja softuerike do të gjenerojë raporte periodike për nivelin e zbatimit të Strategjisë Nacionale në 
tërësi, të dhëna për nivelin e zbatimit sipas fushave, sektorëve, si dhe realizimin e aktiviteteve për çdo 
institucion veç e veç. 

Në zhvillim e sipër është analiza dhe vlerësimi i masave dhe aktiviteteve të zbatuara me afat 
realizimi deri në fund të vitit 2021, pas së cilës KSHPK do të përgatisë Raport Vjetor për zbatimin e 
Strategjisë Nacionale. 

 Zgjidhja softuerike – Kontrolli i Legjislacionit Antikorrupsion 

Duke njohur nevojën për një instrument shtesë që do të lehtësojë procesin e rishikimit të 
legjislacionit antikorrupsion, në kuadër të projektit IPA 2 me kërkesë të KSHPK u zhvillua një 
instrument elektronik që do të detektojë fjalë kyçe si paralajmërues për rreziqe të mundshme për 
korrupsion në përmbajtjen e ligjeve të cilat kontrollohen. 

Ky instrument është funksional, por për funksionimin e tij të plotë dhe efikasitet më të madh të 
veprimtarisë, është e nevojshme të lidhet sa më shpejt me Qeverinë e RMV, në mënyrë që ajo të mund 
të japë mendim për të gjitha projektligjet e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në 
një afat shumë të shkurtë kohor. 

 Zgjidhja softuerike – Aplikacion celulari për antikorrupsion 

Poashtu në kuadër të projektit IPA 2, me realizimin e fushatës për integritet, është krijuar 
aplikacioni për telefon cellular, i cili ka për qëllim informimin e qytetarëve për aktivitetet e KSHPK dhe 
përmes të cilit do të mund të realizohen anketa dhe hulumtime të opinionit publik për zhvillimet 
aktuale në fushën e antikorrupsionit. 

 
Megjithëse tashmë i zhvilluar, ky aplikacion ende nuk është në funksion për shkak të 

përmirësimeve shtesë. 
 
 Zgjidhja softuerike – Mbrojtje e sinjalizuesve 

 
Me kërkesë të KSHPK, në kuadër të projektit IPA 2 është zhvilluar një zgjidhje softuerike për të 

automatizuar veprimet e institucioneve në raste sinjalizimi të mbrojtur të jashtëm. Softueri mundëson 
komunikimin ndërmjet sinjalizuesit dhe personit të autorizuar për mbrojtje të jashtme në KSHPK, që 
mundëson mbrojtjen e plotë të denoncuesit (pa komunikim fizik). Zgjidhja softuerike u ofrohet edhe 
institucioneve tjera, që sipas Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve janë institucione kompetente për 
raportim të jashtëm: Këshillit Inspektues (përfshirë të gjitha inspektoratet), MPB, Prokurorit Publik, 
Avokatit të Popullit. Disa prej tyre tashmë kanë nënshkruar një Memorandum Bashkëpunimi dhe janë 
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dakorduar ta shkarkojnë dhe instalojnë zgjidhjen softuerike16. Gjithashtu, kjo zgjidhje softuerike do të 
avancohet me opcion shtesë, me Regjistrin e personave për sinjalizim të brendshëm.  

 
Zgjidhja softuerike është promovuar në konferencën për shtyp, gjatë promovimit të fushatës për 

integritet. 
 

 Zgjidhja softuerike – Sistem për menaxhimin e dokumenteve dhe monitorimit të 
performancës (Document Management System and Performance Monitoring System, 
DMS & PMS) 

 
Me qëllim të avancimit të punës së KSHPK, gjatë vitit 2021 filloi të zhvillohet zgjidhja softuerike – 

sistem i menaxhimit të dokumenteve, që është një sistem elektronik për monitorimin e lëvizjes së 
inventarit dhe dokumenteve brenda institucionit përkatës. Kjo zgjidhje softuerike është instaluar dhe 
për të punësuarit janë organizuar trajnime për përdorimin e këtij sistemi, ndërsa nga data 01.01.2022 
filloi periudha e testimit, para se të vihet plotësisht në përdorim. 

Kjo zgjidhje softuerike është plotësuar me një sistem për monitorimin e performancës së çdo 
departamenti dhe sektori, përmes sigurimit automatik të të dhënave nga secili prej tyre dhe 
monitorimit të periudhave të caktuara. Të dhënat përpunohen në raporte specifike, sipas nevojave dhe 
kërkesave. Kjo pjesë e zgjidhjes softuerike është gjithashtu në periudhë testimi dhe së shpejti do të 
jetë plotësisht funksionale. 

 Zgjidhja softuerike – Portal komunikimi 

Me qëllim të promovimit të transparencës në punë si qasje strategjike shoqërore dhe themel i 
qeverisjes së mirë, KSHPK është duke punuar në zhvillimin e një zgjidhje softuerike – portal 
komunikimi, i cili synon të ofrojë informata të sakta dhe në kohë për të gjitha institucionet, me qëllim 
që ato të veprojnë ose bashkëpunojë për tema që kanë të bëjnë me parandalimin dhe luftën kundër 
korrupsionit. 

Përfitimet e funksionimit të këtij portali për KSHPK janë: 
- komunikimi në kohë dhe i drejtpërdrejtë me të gjitha institucionet, si ato të pushtetit qendror 

ashtu edhe ato të pushtetit lokal, përmes koordinatorëve të emëruar; 
- informimi në kohë i të gjitha institucioneve për aktivitetet e KSHPK; 
- realizimi i anketave për fusha specifike; 
- realizimi i trajnimeve online; 
- publikimi i qëndrimeve nga kompetenca e KSHPK; 
- mbajtja e takimeve. 

 

Pritet që kjo zgjidhje softuerike të jetë funksionale deri në fund të muajit mars 2022.  

 
 Zgjidhja softuerike – Regjistri i personave të zgjedhur dhe të emëruar, dorëzimi elektronik 

i deklaratës së pasurisë dhe interesave, publikimi i tyre, sistemi i mbledhjes së të dhënave 
nga institucionet e tjera, përpunimi i tyre, moduli i menaxhimit të dokumenteve dhe 
mirëmbajtja e gjithë sistemit 

 
Me miratimin e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (“Gazeta Zyrtare 

e RM”, nr. 12/2019, i datës 19.01.2019), në drejtim të ushtrimit të kompetencave të tij dhe në pajtim 

                                                           
16 Këshilli Inspektorial, Avokati i Popullit, Inspektorati Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale, Inspektorati Shtetëror 
Sanitar dhe Shëndetësor, Drejtoria për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, Inspektorati Shtetëror i Punës, 
Arkivi Shtetëror, Agjencia për Ushqim dhe Veterinari, Drejtoria për Siguri nga Radiacioni 
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me nenin 25 të ligjit, KSHPK ka qasje në të dhënat që mbahen në organe dhe institucione tjera, duke 
shkëmbyer të dhëna përmes ueb-platformave dhe pajisjeve për ruajtjen e të dhënave. Në bazë të kësaj 
dispozite ligjore, KSHPK ka qasje elektronike dhe mund të përdorë falas të dhënat nga regjistrat e 
mbajtur në 22 institucione. Gjithashtu në përputhje me nenin 82, paragrafi 5 e të njëjtit ligj, deklarata e 
pasurisë dhe interesave duhet të dorëzohet në mënyrë elektronike dhe këto të dhëna duhet të 
publikohen. 

Pas përpjekjeve të pasuksesshme për zhvillimin e këtij softueri në vitin 2019 dhe 2020, KSHPK 
siguroi mbështetje nga BE përmes projektit IPA 2 – Transparenca dhe llogaridhënia e administratës 
publike dhe në nëntor të vitit 2021 filloi zhvillimi i tij. Zgjidhja softuerike pritet të jetë plotësisht 
funksionale në nëntor të vitit 2022. 
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6 Bashkëpunimi me institucione tjera  

 

Një nga prioritetet e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit është bashkëpunimi 
proaktiv në nivel nacional dhe ndërkombëtar. 

 
Nevoja për bashkëpunim ndërkombëtar është imponuar nga zhvillimi modern teknologjik, ku 

parandalimi dhe lufta kundër korrupsionit bëhet kusht sine qua non, për shkak të përhapjes së 
korrupsionit, një fenomen që nuk njeh kufij. 

 
Synimi për një sukses më të madh në luftën kundër korrupsionit, aplikimi i standardeve dhe 

veglave të reja në procesin e parandalimit të korrupsionit, në një farë mënyre varet nga shkalla e 
bashkëpunimit të vendosur ndërkombëtar. Për të vepruar pa probleme dhe në vazhdimësi në procesin 
e politikave kundër korrupsionit, nga suksesi i përkrahjes ndërkombëtare varet zhvillimi i ardhshëm i 
organeve shtetërore dhe kapaciteteve për mënyrën e të vepruarit dhe parandalimin e korrupsionit. 

 
Bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe organizatat ndërkombëtare, fokusi i të cilave është 

mbështetja e luftës kundër korrupsionit, ka vazhduar edhe më me intenzitet dhe sukses gjatë vitit 
2021. Praktika e vendosur e komunikimit online me partnerë nga organizatat e shoqërisë civile dhe 
institucionet ndërkombëtare, e imponuar shkaku i rekomandimeve për mbrojtje nga pandemia e 
Covid-19 nuk ka reduktuar numrin e projekteve, që në vitin 2021 filluan të japin rezultate konkrete ose 
ishin në fazë realizimi. 

6.1 Bashkëpunimi me organizata të shoqërisë civile 
 

Platforma e organizatave të shoqërisë civile për luftë kundër korrupsionit   

 
 Platforma e organizatave të shoqërisë civile për luftë kundër korrupsionit, e formuar nga 16 
organizata të shoqërisë civile17, i dha përkrahje të parezervë KSHPK në realizimin e kompetencave të 
parapara me Ligjin për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave dhe Ligjit për 
sinjalizuesit. Në lidhje me funksionimin e KSHPK dhe realizimin e projekteve, kjo platformë siguroi 
mbështetje financiare nga burime të ndryshme:  
 
Transparency International – Maqedoni (TIM) 

 
Me mbështetje financiare nga CEP – USAID, Transparency International Macedonia realizoi 

projektin “Përkrahje për kapacitetin dhe punën e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit”, 

duke realizuar tre trajnime multidisiplinare: tutorial për të punësuarit e KSHPK për analiza të kornizës 
ligjore dhe analizën e llogarive e pasqyrave bankare (aspektet financiare dhe kontrollet), forcimin e 
kapaciteteve të KSHPK përmes përgatitjes së një udhëzuesi për KSHPK lidhur me konfliktin e interesit 
dhe zhvillimin e një procedure standarde për bashkëpunim më efikas ndërmjet ESHR dhe KSHPK, si 
dhe shkëmbim të informatave. 
 

 

                                                           
17 Asociacioni për iniciativa demokratike, Instituti për demokraci Societas Civilis Shkup, Qendra për hulumtime 

të shoqërisë civile, Koalicioni për gjykim të drejtë, Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, MOST, 

Metamorfozis, Instituti Ohri, Transparency International – Maqedoni, Transparencë Maqedoni, Fondacioni 

Shoqëri e Hapur – Maqedoni, Forumi CSID, Qendra për komunikim qytetar, Qendra për hulumtimin dhe krijimin 

e politikave, EVROTINK – Qendra për strategji evropiane, Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut, SCOOP – 

Qendra për gazetari investigative 
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Asociacioni për Iniciativa Demokratike (ADI) dhe Koalicioni i Shoqatave Qytetare “Të gjithë për 

një gjykim të drejtë” (Site za praviçno sudenje) 

 

Projekti: Monitorimi dhe përmirësimi i kapaciteteve të institucioneve në përballjen me krimin e organizuar 

dhe korrupsionin 

 

 Asociacioni për Iniciativa Demokratike dhe Koalicioni i Shoqatave Qytetare “Të gjithë për një 
gjykim të drejtë” (Site za praviçno sudenje) në shkurt të vitit 2019 filluan me zbatimin e Projektit 
“Monitorimi dhe përmirësimi i kapaciteteve të institucioneve në përballjen me krimin e organizuar 
dhe korrupsionin”, në kuadër të të cilit subjekte vlerësimi të transparencës ishin: Komisioni Shtetëror 
për Parandalimin e Korrupsionit, Prokuroria Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe 
Korrupsionit, si dhe Prokuroria Speciale Publike për ndjekjen e krimeve që kanë lidhje me përgjimin e 
paligjshëm të komunikimeve (PSP). 
 
 Në kuadër të këtij projekti janë përgatitur katër raporte për transparencën e institucioneve të 
përmendura (përveç PSP). Konkretisht, në shtator të vitit 2021 është publikuar Raporti i katërt dhe i 
fundit nga analiza e situatës lidhur me transparencën e institucioneve të monitoruara, përgjegjëse 
për parandalimin e korrupsionit, për periudhën janar-qershor të vitit 2021. 
 

6.2  Bashkëpunimi me organizata ndërkombëtare 
 

Mbështetja për KSHPK nga bashkësia ndërkombëtare nuk mungoi, kështu që gjatë vitit 2021, me 
mbështetje të drejtpërdrejtë filloi realizimi i shumë aktiviteteve, të cilat plotësojnë disa kompetenca të 
rëndësishme të KSHPK. 

 
Bashkëpunimi me Agjencinë Kombëtare Italiane Kundër Korrupsionit – ANAC 

 
Duke qenë të vetëdijshëm për faktin se korrupsioni shkatërron strukturat ekonomike dhe sociale, 

dhe degradon mirëqenien e popujve dhe kombeve anembanë botës, si dhe për rëndësinë e 
parandalimit dhe luftimit të korrupsionit ndërkombëtar që mund të përmirësohet përmes 
bashkëpunimit ndërmjet institucioneve në përputhje me ligjet dhe rregulloret e vendeve, e poashtu 
duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe nevojën për të zbatuar 
instrumentet e ratifikuara juridike ndërkombëtare kundër korrupsionit, në veçanti Konventën e OKB 
kundër korrupsionit dhe mekanizmat e saj të auditimit, në gusht të vitit 2021 Agjencia Kombëtare 
Italiane Kundër Korrupsionit (ANAC) dhe KSHPK nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi për: 

- Përmirësimin e kanaleve të zbulimit dhe mekanizmave për mbrojtje të sinjalizuesve, duke 
forcuar kornizën juridike dhe angazhimin institucional;  

- Forcimin e kapacitetit të shoqërisë civile për të mbështetur sinjalizuesit përmes avokimit të 
politikave publike, edukimit publik, ndihmës juridike dhe mbështetjes së sinjalizuesvenë forma 
të ndryshme; dhe  

- Ndërgjegjësimin e publikut, veçanërisht të të rinjve, për rëndësinë e luftës kundër korrupsionit 
dhe edukimin e publikut për mekanizmat e mbrojtjes së sinjalizuesve. 

 
Në kuadër të projektit, Sekretariati i RAI mbajti dy trajnime vjetore rajonale, ku KSHPK ishte 

pjesëmarrëse aktive. Në këto trajnime u shkëmbyen përvojat dhe ekspertiza nga i gjithë rajoni. 
 
Direktiva e Bashkimit Evropian për mbrojtjen e personave që raportojnë shkelje të ligjit të BE, e 

miratuar në vitin 2019, i ka dhënë një shtysë të re mbrojtjes efektive të sinjalizuesve edhe në Evropën 
Juglindore. Si kontribut në këtë proces, Sekretariati i RAI kreu një analizë të mangësive të ligjeve për 
mbrojtjen e sinjalizuesve në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi, e cila shqyrton nëse dhe në çfarë mase 
standardet e Direktivës së BE janë përfshirë në ligjet për mbrojtjen e sinjalizuesve në disa prej këtyre 
vendeve. Për të arritur ndikim afatgjatë dhe qëndrueshmëri të përpjekjeve, procesi i zhvillimit të 
analizës së mangësive ishte shumë konsultativ, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve 
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publike, KSHPK dhe Ministrisë së Drejtësisë. Dokumenti paraqet një vlerësim shumë të dobishëm për 
hapat të ardhshëm në ndryshimin e ligjit tonë për mbrojtjen e sinjalizuesve. Aktivitetet e RAI janë të 
publikuara në ueb-faqen e KSHPK18.  

 
Misioni i OSBE në Shkup 

Bashkëpunimi afatgjatë me Misionin e OSBE në Shkup ka vazhduar edhe në vitin 2021, si rezultat i 
Memorandumit për Bashkëpunim, të nënshkruar ndërmjet OSBE dhe KSHPK, për realizimin e 
aktiviteteve të përbashkëta gjatë periudhës 2020-2022: 

 Avancimi i transparencës së KSHPK: U bënë përshtatje të caktuara të faqosjes dhe përmbajtjes 
së ueb-faqes së KSHPK; u ofruan shërbime konsulence për përzgjedhjen e temave dhe publikimin 
e tyre në ueb-faqe, si dhe PR shërbime për monitorimin e mediave; u përkthyen dokumente të 
përzgjedhura kundër korrupsionit, për t'u siguruar që materiali është i strukturuar dhe i publikuar 
në ueb-faqen e KSHPK. 

 Fuqizimi i integritetit në nivel të njësive të vetëqeverisjes lokale–NJVL: Me personat për 
integritet në NJVL janë përgatitur dokumentet “Politika e integritetit në nivel lokal” dhe 
“Udhëzuesi për zbatimin e politikës së integritetit të njësive të vetëqeverisjes lokale”. 61 komuna 
nënshkruan politikën e integritetit dhe emëruan një zyrtar për integritet. Politikat e nënshkruara 
dhe personat e emëruar janë të publikuara në ueb-faqen e KSHPK. 

 Hulumtimi i opinionit publik për perceptimin e grave lidhur me ekzistimin e formave gjinore 
të korrupsionit në RMV: Bazuar në gjetjet e dokumentit për aspektet gjinore të korrupsionit në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut, nga viti 2020 u përgatit një analizë e legjislacionit 
ndërkombëtar dhe vendor, e në bashkëpunim me NJVL, institucionet shtetërore përkatëse dhe 
organizatat e shoqërisë civile kanë propozuar dispozita për ndryshimin e legjislacionit nacional. 

 Angazhimi i një eksperti ligjor nacional për rishikimin e ligjeve ekzistuese antikorrupsion, të 
cilat rregullojnë mbrojtjen e mjedisit jetësor në mënyrë që të identifikohen zbrazëtirat specifike 
të legjislacionit nacional, që krijojnë hapësirë për shfaqje korrupsioni në këtë fushë. 

Këshilli i Evropës 

Në kuadër të bashkëpunimit të vendosur me projektin kundër krimit ekonomik, i cili zbatohet nga 
Këshilli i Evropës në kuadër të Programit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë (që filloi në 
vitin 2019), gjatë vitit 2021 filloi të realizohet iniciativa e KSHPK për hartimin dhe miratimin e një ligji 
krejtësisht të ri për origjinën e pasurisë. Për nevojat e këtij aktiviteti nga dy ekspertë të Këshillit të 
Evropës u përgatit një studim për miratimin e një ligji të këtillë, që tregoi se ekziston nevoja për 
ndryshime të disa ligjeve aktuale, si dhe nevoja për konfiskim (të ashtuquajtur, konfiskim civil) pa 
vendim gjyqësor për një ndëshkim të tillë. 

 
Hartimi i ligjit zhvillohet në disa faza: krahas studimit të përgatitur, është formuar një grup pune 

me përfaqësues të lartë nga të gjitha institucionet përkatëse. Një draft version tashmë është 
përgatitur dhe në periudhën në vijim do të ndahet për komente dhe vërejtje me sektorin joqeveritar 
dhe privat, si dhe me komunitetin akademik. 

 
Në gjysmën e dytë të vitit 2021, në kuadër të të njëjtit projekt për të punësuarit e Departamentit të 

KSHPK u organizua trajnim për monitorimin e pasurisë dhe interesave. Trajnimi u organizua brenda 
hapësirave të reja, ku eksperti i Këshillit të Evropës dhe stafi i KSHPK diskutuan tema me interes për 
këtë department, si për shembull mënyra e identifikimit të treguesve të pastrimit të parave dhe 
korrupsionit, pasqyrat bankare, pasqyrat financiare, produkte specifike bankare që mund të 
keqpërdoren për korrupsion dhe pastrim parash. Të punësuarit e departamentit, së bashku me 
ekspertin e Këshillit të Evropës shqyrtuan edhe raste reale, të hapura nga KSHPK, ku janë njohtuar për 
së afërmi me procesin e identifikimit të korrupsionit. 
                                                           
18 https://dksk.mk/%d1%80%d0%b0%d0%b8/ 
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Në vigjilie të muajit kushtuar luftës kundër korrupsionit (dhjetor), KSHPK në bashkëpunim me 

Ministrinë e Drejtësisë, në kuadër të të njëjtit projekt organizuan tryezën e rrumbullakët me temë: 
“Standardet për organet, politikat dhe praktikat parandaluese antikorrupsion, sipas Konventës së 
Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit (nenet 5 dhe 6)”. Në tryezën e rrumbullakët morën pjesë 
përfaqësues të institucioneve vendase dhe organizatave të shoqërisë civile në fushën e parandalimit të 
korrupsionit si dhe përfaqësues të delegacioneve dhe organizatave të huaja dhe ndërkombëtare, me 
ç’rast u prezentuan detyrimet që burojnë nga neni 5 dhe neni 6 i Konventës së Kombeve të Bashkuara 
kundër korrupsionit, harmonizimi i legjislacionit dhe praktikat e mira dhe sfidat në zbatimin e 
standardeve për organet dhe politikat parandaluese antikorrupsion. 

 
Projekti: IPA II – Mbështetje reformës së administratës publike 

 
Ndërtimi i sistemit të integritetit te të punësuarit në administratë 
  

Duke u udhëhequr nga kompetencat e tij ligjore në përputhje me Ligjin për parandalimin e 
korrupsionit dhe konfliktit të interesit, KSHPK luan rol kyç në ndërtimin e sistemit të integritetit të të 
punësuarve në administratë dhe në kontinuitet punon në zbatimin dhe avancimin e tij. KSHPK ndër 
vite punon në zhvillimin e: 

• Integritetit individual; 
• Integritetit institucional; dhe 
• Integritetit sektorial,  

përmes zbatimit të masave dhe aktiviteteve të parapara me Strategjinë Nacionale për parandalimin e 
korrupsionit dhe konfliktit të interesave, me Plan Veprimi 2021-2025. 
 

Në gjysmën e dytë të vitit 2021, KSHPK hartoi dhe miratoi Politikën e integritetit, së bashku 
me Udhëzimet për zbatimin e politikës së integritetit për organet shtetërore dhe institucionet e 
sektorit publik, por edhe udhëzues të veçantë për vetëqeverisjen lokale, të harmonizuar me specifikat 
e kompetencave të tij. Me qëllim të prezantimit dhe implementimit të suksesshëm të sistemit të 
integritetit, KSHPK përpiloi edhe një Metodologji për monitorimin e zbatimit të sistemit të integritetit, 
e në ndërkohë është duke u zhvilluar edhe një zgjidhje softuerike për monitorimin e sistemit të 
integritetit. Hapi i radhës do të jetë zbatimi i sistemit të integritetit në pesë pilot-institucione, e pas 
trajnimeve dhe pjesës tutoriale, do të mblidhen të dhëna për zhvillim dhe veprim të mëtejshëm në 
zbatimin dhe monitorimin e sistemit të integritetit. 

 
Sistemi i integritetit bazohet në elementë që në njëfarë mënyre përfaqësojnë standarde integriteti: 

• Mbrojtja e interesit publik dhe parandalimi i konfliktit të interesave; 
• Respektimi i kodit etik është ngusht i lidhur me pozitën e zyrtarit; 
• Menaxhimi i burimeve njerëzore bazuar në një sistem meritash dhe kualifikimesh; 
• Menaxhimi i dedikuar, racional dhe efikas i burimeve publike; 
• Transparenca dhe qasja në informatat me karakter publik; 
• Sinjalizimi i mbrojtur dhe 
• Menaxhimi i cilësisë. 

 
Për të kuptuar dhe zbatuar më lehtë sistemin e integritetit në institucione, për disa prej këtyre 

elementeve tashmë janë përgatitur udhëzues, doracakë dhe formularë (shabllone), e për disa janë 
ende në përgatitje. Në kuadër të këtyre dokumenteve janë zhvilluar “Udhëzimet për përgatitjen e 
kodeve të etikës në punën institucionale”, për shkak të nevojës që çdo institucion të ketë kodin e vet 
etik, të hartuar dhe miratuar nga strukturat drejtuese, sepse ky kod përcakton kornizën e sjelljes së 
punonjësit në një institucion, duke marrë parasysh situatat e ndryshme në të cilat ato mund të gjenden 
(në raste të ofrimit ryshfet, një dhuratë me vlerë më të lartë se vlera e lejuar, shpërdorim i detyrës 
zyrtare, etj.). 
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Në vitin 2021 u përgatit edhe Udhëzimi për përgatitjen e aktit të brendshëm për përdorimin e 
automjeteve zyrtare dhe udhëtimet zyrtare. 

 
Në vitin 2021 filloi zhvillimi i udhëzimeve për hartimin e një akti të brendshëm për menaxhimin e 

konfliktit të interesit dhe udhëzimi për trajtimin e dhuratave, përfitimeve dhe mikpritjes. Gjithashtu, 
në përgatitje e sipër është një manual i veçantë për zyrtarët e integritetit lidhur me zbatimin e 
suksesshëm të detyrave që ka: monitorimi i respektimit të rregulloreve, ngritja e vetëdijes dhe 
edukimit, informimi dhe bashkëpunimi me KSHPK. 

 
 Forcimi i kapaciteteve teknike të KSHPK  
 
 Efikasiteti i KSHPK në masë të madhe varet nga komunikimi dhe bashkëpunimi i ndërsjellë me 
organet dhe institucionet shtetërore për sigurimin në kohë të dokumenteve dhe dëshmive të 
nevojshme. KSHPK vite me radhë përballet me mungesën e zgjidhjeve të duhura softuerike që 
zvogëlojnë efikasitetin e funksionimit të KSHPK. Për këtë qëllim, me mjetet e siguruara në kuadër të 
këtij projekti, gjatë vitit 2021 për nevojat e KSHPK filloi zhvillimi dhe implementimi i disa zgjidhjeve 
softuerike: 

 Menaxhimi i Dokumenteve dhe Monitorimi i Performancës – Sistemi i Menaxhimit të 
Dokumenteve dhe Sistemi i Monitorimit të Performancës DMS & PMS < Document 
Management System and Performance Monitoring System; 

 Portali i komunikimit; 
 Sistemi i integritetit; 
 E-mësimi; 
 Mbrojtja e sinjalizuesve; 
 Monitorimi i zbatimit të Strategjisë Nacionale; 
 Kontrolli i legjislacionit antikorrupsion; 
 Aplikacioni celular – Antikorrupsion; 
 Regjistri i personave të zgjedhur dhe të emëruar, dorëzimi elektronik i deklaratës së pasurisë 

dhe interesave, publikimi i tyre, sistemi i mbledhjes së të dhënave nga institucionet e tjera, 
përpunimi i tyre, moduli i menaxhimit të dokumenteve dhe mirëmbajtja e të gjithë sistemit 
(softueri pritet të jetë plotësisht funksional deri në nëntor të vitit 2022 ). 

 
Performancat e secilës zgjidhje softuerike përshkruhen ndaras në Pikën 5.3. të këtij Raporti. 

 
IPA - Riorganizimi i administratës shtetërore 
Komponenti 2 - Përmirësimi i kornizës së kompetencave diskrecionale 

 
Në fund të vitit 2021, në kuadër të këtij projekti u finalizua realizimi i Komponentit 2 – Përmirësimi 

i kornizës së kompetencave diskrecionale. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është optimizimi i kornizës së 
përgjithshme institucionale, përmirësimi i punës së shërbimeve publike dhe forcimi i etikës, 
integritetit, transparencës dhe llogaridhënies së administratës publike. Projekti mundësoi një analizë 
të: 

- normës që rregullon dhënien e llojeve të ndryshme të lejeve dhe licencave, që kanë ndikim në 
mjedisin jetësor; 

- pjesës së legjislacionit që përcakton të drejtat dhe përgjegjësitë individuale të qytetarëve 
(tatimet, të drejtat pronësore) 

- pjesës së legjislacionit që trajton punësimin në fusha të veçanta. 
 

Pritet që në vitin 2022 të fillojë zbatimi i rekomandimeve nga analiza e kryer nga institucionet 
kompetente në koordinim me Qeverinë e RMV, ndërsa monitorimin e zbatimit do ta bëjë KSHPK. 

 
IPA 2020 – “Mbështetje e BE për sundimin e ligjit” - 

Komponenti 3 - Lufta kundër korrupsionit 
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Gjatë vitit 2021, filloi një projekt i ri pesëvjeçar IPA 2020 (janar 2021 – janar 2026) “Mbështetje 
e BE për sundimin e ligjit”, me katër komponentë që do t’i dedikohen përmirësimit dhe avancimit të 
funksionimit të disa institucioneve. KSHPK është përfituesi kryesor i rezultateve të komponentit 3, 
qëllimi i të cilit është të ofrojë mbështetje strategjike dhe metodologjike për KSHPK, për të forcuar 
pavarësinë, efektivitetin dhe efikasitetin e tij në përputhje me mandatin që i takon me ligj. 

Qëllimet që do të arrihen me këtë projekt varen nga: 
 Mbështetja në hartimin e akteve nënligjore që burojnë nga Ligji për lobim (miratuar në qershor të 

vitit 2021) dhe krijimin e një regjistri elektronik të lobistëve. Gjatë vitit 2021 është zhvilluar një 

plan ndërgjegjësimi për lobimin; janë përgatitur dhe publikuar propozim-aktet nënligjore në ueb-

faqen e KSHPK, si dhe propozim-akte të brendshme për lobim. Gjithashtu, së bashku me KSHPK, 

ka filluar zbatimi i aktiviteteve të lartpërmendura me pilot-institucione të përzgjedhura në nivel 

qendror dhe lokal; 

 Përmirësimi i kontrollit dhe forcimi i verifikimit të deklaratave të pasurisë, të deklaruara nga 

persona të zgjedhur dhe të emëruar;  

 Krijimi dhe zbatimi i një ueb-platforme që do të mundësojë transparencën e partive politike dhe 

pjesëmarrësve në fushatat zgjedhore për sa i përket financimit të funksionimit të tyre të rregullt 

dhe financimit të fushatave zgjedhore. Pritet që kjo platformë t’i mundësojë publikut dhe KSHPK 

një bazë solide të të dhënave dhe informatave për përmbushjen e kompetencave të tij në fushën 

e parandalimit të korrupsionit në politikë; 

 Krijimi dhe zbatimi i E-tracker – sistemit për monitorimin, ndërlidhjen dhe publikimin e pasurisë, 

interesave dhe të dhënave për mjetet e shfrytëzuara nga Buxheti i RMV nga persona apo zyrtarë 

të zgjedhur dhe të emëruar në subjektet që disponojnë me kapital shtetëror;  

 Sponsorizimi i studimeve master në Akademinë Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit (IACA) në 

Laksenburg, Austri, për zhvillimin profesional të të punësuarve në institucione të ndryshme 

shtetërore dhe të pavarura, për tema që lidhen me luftën kundër korrupsionit dhe ndërtimin e 

integritetit. Në shtator të vitit 2021 u përzgjodhën katër studentë – të punësuar në Komisionin 

Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Entin Shtetëror për Revizion, Policinë Financiare dhe 

te Avokati i Popullit. 

 
 

7 Buxheti, bilanci vjetor dhe financimi  
 

Mjetet për funksionimin e KSHPK sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut 

përmes llogarisë buxhetore 020036004663719, që funksionon si përdorues i buxhetit të linjës së parë, 

përmes Thesarit të Ministrisë së Financave,. 

Tabela 19 tregon fondet e planifikuara nga Buxheti i RMV për nevojat e KSHPK gjatë viteve 2020 

dhe 2021. 

 
Tabela 19: Buxheti i KSHPK 

 

Zëri 

2021 2020 

Buxheti Realizimi 
Realizimi 
i buxhetit 

në %  
Buxheti Realizimi 

Realizimi 
i buxhetit 

në % 
40 – Rroga dhe 
kompensime 

30,339,000 28,008,681 92.3 25,461,000 24,771,136 97.3 
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42 – Mallra dhe 
shërbime 

12,100,000 5,846,385 48.3 7,770,000 6,120,513 78.8 

46 – Transfere 360,000 56,876 15.8 18,000 15,000 83.3 

48 – Shpenzime 
kapitale 

3,718,000 1,997,540 53.7 500,000 237,102 47.4 

Gjithsej:  46,517,000 35,909,482 77,2 33,749,000 31,143,751 92,3 

 

Shuma e zvogëluar e mjeteve të planifikuara në vitin 2021 krahasuar me vitin 2020, është për 
shkak të pasojave të krizës Kovid-19, rialokimit të mjeteve te përdorues tjerë me Rebalancin e buxhetit 
për vitin 2021, si dhe kufizimit të prokurimeve. 

 

Tabela 20 tregon shpenzimet e planifikuara gjatë vitit 2021 sipas qëllimeve dhe shpenzimeve 
individuale nga zërat e shpenzimeve. 

 

Tabela 20: Shpenzime të planifikuara dhe të realizuara të KSHPK 

 

Shpenzime 
2021 2020 

Buxheti Realizimi Buxheti Realizimi 

Rroga bazë 21,885,000 19,889,282 18,451,000 17,791,763 

Kontribute për sigurim social 8,094,000 7,822,399 7,010,000 6,979,373 

Kompensime 360,000 297,000 0 0 
Shërbime rruge dhe shpenzime 
ditore 500,000 388,016 800,000 680,543 

Shërbime komunale, ngrohje, 
komunikim dhe transport 3,500,000 2,320,454 2,270,000 2,159,578 

Materiale dhe inventar i imët 800,000 553,797 940,000 446,375 

Riparime dhe mirëmbajtje 3,800,000 782,056 800,000 405,947 

Shërbime të kontraktuara 3,000,000 1,630,656 2,400,000 2,386,808 

Shpenzime tjera rrjedhëse 500,000 171,406 560,000 41,262 

Transfere të ndryshme 360,000 56,876 18,000 15,000 

Blerje të pajisjeve dhe makinave 238,839 133,839 0 0 

Objekte ndërtimore 0 0 0 0 

Objekte tjera ndërtimore 3.268,781 1,693,781 400,000 211,496 

Mobilje 210,000 169,920 0 0 

Investime dhe mjete jomateriale 380 0 100,000 25,606 

GJITHSEJ: 46,517,000 35,909,482 33,749,000 31,143,751 

 

Shumica e mjeteve të planifikuara kanë për qëllim pagimin e rrogave, tatimeve dhe kontributeve 
të rrogave për 34 nëpunës civilë dhe shtatë anëtarë të zgjedhur të Komisionit. 

 

Janë shpenzuar mjete për funksionimin e përditshëm të Komisionit, gjegjësisht për të paguar: 
shpenzimet e udhëtimit për anëtarët e Komisionit, shërbimet komunale, ngrohje, komunikim dhe 
transport, postë, telefon, internet, shërbimet për përkthimin e materialeve, kopjim, printim dhe botim, 
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sigurimit të pasurive të patundshme, angazhimin e një personi të jashtëm për të mirëmbajtur pajisjet 
dhe softuerin që KSHPK ka në dispozicion, angazhimin e dy personave të jashtëm për ekspertizë të 
jashtme, në përputhje me nenin 28 të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konflikteve të 
interesit, dhe të ngjashme. 

 

Në dhjetor të vitit 2020, u miratua plani për prokurime publike, i cili gjatë vitit 2021 pësoi tre 
ndryshime për shkak të zvogëlimit të mjeteve si rezultat i efekteve të krizës Kovid-19, por edhe për 
shkak të nevojës për rikonstruimin e mjediseve që shfrytëzon KSHPK. Nga 20 prokurime të 
planifikuara, gjatë vitit 2021 janë realizuar njëmbëdhjetë procedura, në vlerë të përgjithshme prej 
2.683.307 denarë përfshirë TVSH-në, ndërsa nëntë prokurimet e mbetura nuk u realizuan. Pjesa më e 
madhe e mjeteve të planifikuara për prokurim publik, 11.000.000 denarë të dedikuara për blerjen e 
zgjidhjes softuerike – “Regjistri i personave të përzgjedhur dhe të emëruar, dorëzim elektronik i 
deklaratës së pasurisë dhe interesave, publikimi i tyre, sistemi i mbledhjes së të dhënave nga 
institucionet tjera, përpunimi i tyre, moduli i menaxhimit të dokumenteve dhe mirëmbajtja e të gjithë 
sistemit” mbeti e pashfrytëzuar dhe u kthye në Buxhetin e RMV për qëllime të tjera, sepse për 
implementimin e këtij softueri KSHPK siguroi mbështetje financiare nga Komisioni Evropian përmes 
projektit IPA-2. Përgatitja e zgjidhjes softuerike është në zhvillim e sipër. 

 

 

8 PËRFUNDIMET 
 

Për shkak të pandemisë së Kovid-19, gjatë vitit 2021 mbeti në fuqi një pjesë e rregullave të veçanta 
për punë dhe lëvizje, të përcaktuara nga Qeveria e RMV, si mënyrë funksionimi të rregullt të të gjitha 
subjekteve, si nga sektori publik, ashtu edhe nga ai privat, përfshirë edhe KSHPK, që u reflektua edhe 
në dinamikën e punës së KSHPK. 

 
KSHPK mori në përdorim një hapësirë solide për punë, vuri në funksion të plotë pajisjet e dhuruara 

kompjuterike, rriti numrin e të punësuarve, përmirësoi strukturën menaxhuese të Sekretariatit dhe me 
ndihmën e donatorëve filloi të zhvillojë zgjidhjet e nevojshme softuerike për ushtrimin e 
kompetencave të caktuara. Disa nga këto zgjidhje softuerike janë vënë në përdorim dhe pjesa tjetër do 
të jetë në funksion në vitin 2022. 

 
Viti 2021 nuk solli ndryshime të rëndësishme në legjislacion dhe nuk zvogëloi keqpërdorimet me 

zgjidhjet ligjore për shkak të dispozitave të pasakta apo të paqarta, kështu që ndikimet në vijë 
partiake, familjare apo miqësore në fushën e punësimit në sektorin publik mbetën edhe më tutje mjaft 
të theksuara. 

 
Ende ka shpërdorim të funksioneve dhe kompetencave diskrecionale në dhënien e licencave, 

miratimeve, kontratave të ndryshme, krijimin e kushteve për favorizimin e kompanive e të ngjashme. 
Ndërtimet pa leje të tokave shtetërore dhe private që mundësohen nga dispozitat e ligjeve në fushën e 
urbanizmit, ndërtimit, mjedisit jetësor, mosveprimi i shërbimeve inspektoriale dhe klientelizmi i tyre 
ndaj qendrave të pushtetit politik dhe elitave të biznesit, nuk u lë vend qytetarëve që të mbrojnë të 
drejtat e tyre të garantuara me kushtetutë për mundësi të barabarta punësimi, të drejtën për 
mbrojtjen e pronës dhe të drejtën për një mjedis të pastër jetësor as para gjykatave përkatëse. 

 

 Denoncimet nga fusha e korrupsionit që ka pranuar KSHPK në vitin 2021, më së shumti u 
referohen këtyre fenomeneve, si dhe dyshimeve për mënyrën si gjyqtarët dhe prokurorët publikë 
ushtrojnë profesionin e tyre. 
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Funksionimi transparent i KSHPK, potencimi i vazhdueshëm i rëndësisë së integritetit si në nivel 
individual ashtu edhe në atë institucional dhe promovimi i disa projekteve në këtë fushë, kontribuan në 
rritjen e ndërgjegjësimit për rëndësinë e integritetit si hap i parë në parandalimin e konfliktit të 
interesit dhe korrupsionit. Trajnimet për të punësuarit në disa institucione shtetërore dhe fushatat e 
realizuara në të njëjtën lëmi, kanë ndikuar tek zyrtarët për ngritjen e vetëdijes për konflikte të 
mundshme interesi, gjë që rezultoi me 85 kërkesa për mendim në KSHPK. 

 
Zhvillimi i Zgjedhjeve Lokale–2021 sërishsolli në pah praktikën e ndryshimit të Kodit Zgjedhor pak 

para mbajtjes së tyre. Në këtë mënyrë, ndryshimet e fundit nga shtatori i vitit 2021 mundësuan që nga 
Buxheti i RMV të sigurohen dhe akordohen më shumë mjete për reklamimin e paguar politik për 
mediat elektronike dhe portalet e internetit, ndërkohë që kaosi i reklamimit në billborde dhe portalet e 
përmendura më lartë, mbetet i parregulluar dhe hapësirë për korrupsion politik. 

 

KSHPK rregullisht përditëson dhe publikon të dhënat për pasurinë e personave të cilët janë të 
obliguar të dorëzojnë Deklaratë pasurie dhe konflikt të interesave, e në përputhje me planet vjetore 
kryen edhe kontrollin e tyre në kuadër të kapaciteteve të tij. 

 

Bashkëpunimi i KSHPK me organizatat e shoqërisë civile është forcuar dhe përmirësuar 
vazhdimisht, si dhe është materializuar maksimalisht mbështetja që KSHPK pranon nga agjencitë dhe 
organizatat ndërkombëtare për realizimin e fushatave, organizimin e trajnimeve për të punësuarit dhe 
më e rëndësishmja, ofrimin e zgjidhjeve të nevojshme softuerike për zbatimin e rregullt të 
kompetencave të tij. 

 

Përkundër të gjitha sfidave, si në nivel shtetëror ashtu edhe në nivel institucional, anëtarët e 
KSHPK vlerësojnë se gjatë vitit 2021 komisioni ka vazhduar të ushtrojë me efikasitet kompetencat e tij 
brenda kapaciteteve që kishte në dispozicion. 
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9 Shtojca 
 

Iniciativa për fillim të procedurës për ndjekje penale lidhur me lëndët nga fusha e 
korrupsionit 

Shtojca 1 

Iniciativat para organeve kompetente për fillimin e procedimeve për verifikimin e 
përgjegjësisë së personave zyrtarë 

Shtojca 2 

Iniciativat e dorëzuara për përgjegjësinë dhe shkarkimin e zyrtarëve, për shkak të 
ekzistimit të konfliktit të interesave 

Shtojca 3 

Bilanci Vjetor për vitin 2021 Shtojca 4 

 

 


