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LISTA E SHKURTESAVE  
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D+  Organizata joqeveritare Demokracia Plus 

DSAK  Departamenti Special Anti-Korrupsion 

DHKEK    Drejtoria për Hetimin e Korrupsionit dhe Krimeve Ekonomike, Policia 

FIU  Financial Investigation Unit  

FLSA  Financial Laë Smart Agency  

GSJP  Grupi për Studime Juridike dhe Politike  

GJK  Gjykata Kushtetuese  

GJTH  Gjykata Themelore 

IKAP  Instituti Kosovar për Administratë Publike  

IKD  Instituti Kosovar për Drejtësi  

IPK  Inspektorati Policor i Kosovës 

KDI  Kosovo Democratic Institute  

KEK  Korporata Energjetike e Kosovës  

KGJK  Këshilli Gjyqësor i Kosovës  

KPK  Këshilli Prokurorial i Kosovës 

KPPK  Kodi i Procedurës Penale të Kosovës 

KQZ  Komisioni Qendror Zgjedhor  

KRPP  Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik  

LDC  Leadership and Development Consultancy  

MAP  Ministria e Administratës Publike 

MASHT Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë  

MD  Ministria e Drejtësisë 

MDA  Menagment Development Aosiacion  

MF  Ministria e Financave  

MFSK  Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës  

MMPH Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

MPB  Ministria e Punëve të Brendshme 

MSH  Ministria e Shëndetësisë 

MTI  Ministria e Tregtisë dh Industrisë 

NJIF  Njësia e Inteligjencës Financiare 

NJPMNP Njësia për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike 

OE  Operator Ekonomik 

OSBE  Organizata për Siguri dhe bashkëpunim në Europë  

OSHP  Organi Shqyrtues i Prokurimit  

PECK II  Project Against Economic Crime in Kosovo II 

PK  Policia e Kosovës 

PPK  Prokuroria Publike Komunale 

PPQ  Prokuroria Publike e Qarkut  

PSRK  Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës  

PSH  Prokuroria e Shtetit  
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PTH                Prokuroria Themelore  

QKSPEZH Qendra e Kosovës për Siguri Publike Edukim dhe Zhvillim  
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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  

 

Në mbështetje të Nenin 12 të Ligjit Nr. 03/L-159 për Agjencinë Kundër Korrupsionit, Agjencia 

paraqet Raportin Vjetor të Punës për vitin paraprak tek Kuvendi i Republikës së Kosovës, pranë 

Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e 

Agjencisë kundër Korrupsionit. Qëllimi i Raportit Vjetor është paraqitja e aktiviteteve, të 

arriturat dhe sfidat e AKK-së për vitin 2018.  

 

Aktivitetet në të cilat është përqendruar ky raport janë si në vijim:    

 Zbatimi i kornizës ligjore në fushën e kundër korrupsionit; 

 Parandalimi ose eliminimi shkaqeve të korrupsionit përmes procesit të deklarimit të 

pasurisë së zyrtarëve të lartë publik dhe regjistrimi i dhuratave të pranuara, publikimi i 

regjistrave të formularëve të deklarimit të pasurisë nga zyrtarët e lartë publik në web-

faqen zyrtare të AKK-së,  

 Parandalimi i konfliktit të interesit dhe parandalimi i korrupsionit në aktivitetet e 

Prokurimit Publik;  

 Përcjellja e kallëzimeve penale në prokuroritë kompetente, përcjellja e kërkesave për 

fillimin e procedurës disiplinore për shkeljet e dyshuara administrative, monitorimi i 

zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit Kundër Korrupsionit;  

 Edukimi i zyrtarëve publik dhe qytetarëve mbi kornizën ligjore dhe mekanizmat aktual  

përgjegjës për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. 

Raporti Vjetor i Punës paraqet përpjekjet e institucionit në parandalimin dhe luftimin e rasteve 

të korrupsionit si dhe vetëdijesimin e publikut me qëllim të krijimit dhe promovimit të rendit 

dhe sundimit të ligjit. Ky raport pasqyron po ashtu raportet e Agjencisë dhe institucioneve tjera, 

sidomos me ato të zbatimit të ligjit, në drejtim të përcaktimit të prioriteteve të qarta për zbatimin 

e kornizës ligjore me qëllim - luftimin dhe parandalimin e korrupsionit, promovimin e 

transparencës dhe forcimin e integritetit institucional.  

 

Për qëllimet e raportimit, Raporti Vjetor i Punës mbulon periudhën 1 janar deri 31 dhjetor 2018. 
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II. PËRSHKRIMI I INSTITUCIONIT 

 

Agjencia është themeluar në korrik të vitit 2006, ndërsa është funksionalizuar më 12 shkurt 

2007. Sipas Ligjit Nr. 03/L-159 për Agjencinë kundër Korrupsionit, AKK është organ i pavarur 

dhe i specializuar për zbatimin e politikave shtetërore për luftimin dhe parandalimin e 

korrupsionit në Kosovë.  

 

Fushëveprimi i Agjencisë është i përqendruar në hetimet dhe aspektet administrative. Këtë 

mandat AKK e realizon përmes procesit të deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, 

deklarimit dhe regjistrimit të dhuratave të zyrtarëve publik, parandalimit të rasteve të konfliktit 

të interesit në ushtrimin e funksionit publik, monitorimit të aktiviteteve të prokurimit publik, 

hartimin dhe monitorimin e zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit kundër Korrupsionit, 

hetimin dhe zbulimin e rasteve me natyrë të korrupsionit, përpjekjet për parandalimin e 

fenomenit të korrupsionit si dhe vetëdijesimin e publikut në hapat progresiv drejt krijimit të një 

shoqërie ku sundon rendi dhe ligji.   

 

Legjislacioni aktual kundër korrupsionit, mbi bazën e të cilit AKK edhe i zhvillon aktivitetet e 

saj parasheh masat kundër korrupsionit brenda fushës së veprimit të Strategjisë dhe Planit të 

Veprimit kundër Korrupsionit, veçanërisht në fushën e hetimeve paraprake të korrupsionit, 

analizimin dhe eliminimin e shkaqeve të korrupsionit, jo pajtueshmërinë mes mbajtjes së 

posteve publike dhe kryerjes së aktiviteteve fitimprurëse për personat zyrtar, kufizimet në 

lidhje me pranimin e dhuratave të lidhura me kryerjen e detyrës zyrtare, mbikëqyrjen e pasurive 

të tyre si dhe të personave në lidhje të afërt me ta dhe kufizimet në lidhje me subjektet 

kontraktuese që marrin pjesë në tenderët publik.  

 

2.1 Korniza ligjore 

 

Gjatë realizimit të mandatit dhe ushtrimit të kompetencave, AKK bazohet në kornizën ligjore 

primare dhe sekondare. 

 

Korniza ligjore primare bazike, por që nuk kufizohet vetëm, sipas së cilës AKK realizon 

mandatin është si në vijim: 

 

- Ligji Nr. 03/l-159 për Agjencinë Kundër Korrupsionit; 

- Ligji Nr. 04-L-050 për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të 

lartë publik dhe deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për të gjithë personat 

zyrtar;  

- Ligji Nr. 04/L-228 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04-L-050 për deklarimin, 

prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik dhe deklarimin, 

prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për të personat zyrtar; 

- Ligji Nr. 06/L-011 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit 

publik. 

 

Aktet nën-ligjore në bazë të të cilave është organizuar puna e AKK dhe të cilat janë të miratuara 

nga AKK janë si në vijim: 

 

- Rregullore Nr. 01/2013 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të 

punës në Agjencinë Kundër Korrupsionit; 

- Kodi Nr. 03/2013 i etikës për nëpunësit e Agjencisë Kundër Korrupsionit; 
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- Rregullore Nr. 01/2014 e punës e Agjencisë Kundër Korrupsionit; 

- Rregullore Nr. 02/2014 për organizimin, funksionalizimin dhe menaxhimin e arkivit të 

Agjencisë Kundër Korrupsionit; 

- Rregullore Nr. 01/2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr. 01/2014 e 

punës e Agjencisë Kundër Korrupsionit. 

 

 

2.2 Organizimi i brendshëm 

 

Agjencia ka të punësuar 40 zyrtarë, duke përfshirë Drejtorin e Agjencisë. Organizimi i 

brendshëm është i rregulluar me Rregulloren Nr. 01/2013 për organizimin e brendshëm dhe 

sistematizimin e vendeve të punës në Agjencinë Kundër Korrupsionit. Sipas kësaj Rregullore, 

Agjencia është e ndarë në këto departamente dhe divizione:  

1. Departamentin për Luftimin e Korrupsionit ka të punësuar 11 zyrtarë dhe është 

përgjegjës për zhvillimin e procedurave të hetimit paraprak të rasteve të dyshimit për 

korrupsion, analizimin e të dhënave statistikore dhe të dhënave të tjera për gjendjen e 

korrupsionit në Kosovë, hartimin dhe monitorimin e zbatimit të Strategjisë dhe Planit 

të Veprimit kundër Korrupsionit, si dhe raportimin për zbatimin e detyrave të Agjencisë 

të përcaktuara nga dokumentet tjera strategjike. 

2. Departamentin për Parandalimin e Korrupsionit ka të punësuar 15 zyrtarë dhe është 

përgjegjës për mbikëqyrjen e pasurisë, mbikëqyrjen e dhuratave, parandalimin e 

konfliktit të interesit dhe parandalimin e korrupsionit në prokurimin publik dhe 

korrupsionit në tërësi.  

3. Divizionin për Punë të Përgjithshme dhe Financa ka të punësuar 5 zyrtarë dhe është 

përgjegjës për menaxhimin dhe përkujdesjen për burimet materiale, ofrimin e 

shërbimeve administrative, menaxhimin e financave dhe buxhetit si dhe logjistikën e 

Agjencisë. 

4. Zyrën për Mbështetje, Bashkëpunim dhe Informim ka të punësuar 4 zyrtarë dhe 

është përgjegjës për ofrimin e mbështetjes profesionale dhe tekniko-administrative për 

personelin e Agjencisë.  

Organogrami i AKK është paraqitur në mënyrë grafike në Shtojcën I.  

Në kuadër të AKK-s, konform dispozitave ligjore të shërbimit civil, janë të themeluara: 

Komisioni Disiplinor dhe Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave. Komisione 

këto të cilat nuk kanë pranuar asnjë ankesë gjatë vitit 2018. 
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III. DEPARTAMENTI PËR LUFTIMIN E KORRUPSIONIT  

 

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit Nr. 03/L-159 për Agjencinë Kundër Korrupsionit dhe 

legjislacionit sekondar, Departamenti për Luftimin e Korrupsionit në kuadër të AKK-së, fushë-

veprimtarinë e saj e kryen përmes (1) zbatimit të kornizës ligjore, (2) hartimit dhe monitorimit 

të zbatimit të Strategjisë Kombëtare Kundër Korrupsionit dhe Planit të Veprimit, (3) avancimit 

të kornizës ligjor dhe (4) vetëdijesimit të publikut.    

 

3.1 Zbatimi i ligjit  

Në kuadër të AKK, përgjegjës për aspektet e zbatimit të Ligjit është Departamenti për Luftimin 

e Korrupsionit, i cili në kuadër të veprimtarisë së tij organizon këto aktivitete:  

 

 Zhvillimin e hetimeve paraprake lidhur me dyshimet e supozuara për korrupsion në ato 

raste kur nuk iniciohet procedurë penale nga ndonjë mekanizëm tjetër;  

 

 Përcjelljen e rasteve të hetuara tek prokuroria publike kompetente për procedim penal 

të mëtutjeshëm, si dhe përcjelljen e kërkesave për fillimin e procedurës disiplinore në 

lidhje me rastet e dyshuara për shkelje administrative; 

 

 Bashkëpunimin me të gjitha autoritetet vendore dhe ndërkombëtare të ngarkuara për 

zbatimin e ligjit gjatë procedurave hetimore që kryhen nga këto autoritete. 

 

3.2 Zhvillimi i hetimeve  

Prioritet i Departamentit për Luftimin e Korrupsionit gjatë kësaj periudhe raportuese ka qenë 

pranimi, inicimi sipas detyrës zyrtare dhe hetimi paraprak i rasteve të dyshuara të korrupsionit.  

Si rrjedhojë janë hetuar raste të raportuara nga qytetarët, po ashtu edhe raste të cilat janë iniciuar 

sipas detyrës zyrtare kur AKK ka ardhur deri te informacionet e bazuara për veprime korruptive 

të mundshme. 

 

Sa i përket rasteve të hetuara me dyshimin për veprime korruptive, si dhe lidhur me vendimet 

finale gjatë kësaj periudhe raportuese, në vijim do të japim pasqyrën e përgjithshme.  

 

3.3 Rastet e paraqitura në AKK për vitin 2018 

AKK gjatë vitit raportues nga qytetarët ka pranuar informacione në lidhje me dyshimet për 

veprime korruptive përmes mënyrave të ndryshme të raportimit. Qytetarët mund të raportojnë 

rastet e dyshuara për korrupsion në disa mënyra të raportimit. Raportimi i drejtpërdrejtë përmes 

linjës telefonike pa pagesë 0800 10 800, raportimi përmes postës dhe përmes e-mailit (formës 

online) nga www.akk-ks.org. Për personat të cilët me mirëbesim kanë zbuluar informacionin 

për ekzistencën e korrupsionit dhe me qëllim të pengimit të pasojave të dëmshme ndaj tyre, 

AKK ka mundësuar që ata t’i paraqesin rastet e dyshuara të korrupsionit në mënyrë anonime 

me qëllim të ruajtjes së identitetit të raportuesve dhe inkurajimin e qytetarëve për raportimin e 

këtyre rasteve. 

Gjatë vitit 2018, AKK ka zhvilluar procedurën e hetimeve paraprake në gjithsej 390 raste, prej 

të cilave 139 janë bartur nga viti paraprak, kurse gjatë vitit 2018 janë pranuar edhe 251 raste. 

Prej tyre 114 raste, janë përcjellë në Prokurori, Polici dhe Administratën Tatimore të Kosovës 

për procedim të mëtutjeshëm, 12 raste janë përcjellë në organet kompetente administrative me 

kërkesë për fillimin e procedurës disiplinore, 162 raste janë mbyllur, ndërsa 102 raste janë në 

http://www.akk-ks.org/
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procedurë. Numri i përgjithshëm i informacioneve anonime të trajtuara është 30. Gjatë vitit 

raportues Agjencia ka trajtuar gjithsej 149 raste të iniciuara sipas detyrës zyrtare (ex-officio).  

Grafiku i mëposhtëm pasqyron  procedimin e 390 rasteve të trajtuara gjatë vitit 2018. 

 
Grafiku 1.  Pasqyrimi i procedimit të rasteve të trajtuara gjatë vitit 2018 

 

3.4 Rastet e përcjella te institucionet kompetente për procedim 

Gjatë periudhës raportuese në institucionet kompetente për procedim të mëtutjeshëm janë 

përcjellë 114 informata dhe kallëzime penale.  

Prej tyre në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit janë përcjellë 105 kallëzime penale, për të cilat 

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit ka njoftuar se ato janë deleguar në kompetencë të prokurorive 

respektive.  

Në DHKEK janë përcjellë 5 informata, ndërsa 3 informata janë përcjellë në Prokurorinë e 

Shtetit dhe 1 informatë në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK). 

Në dymbëdhjetë (12) raste, pas përfundimit të procedurave hetimore paraprake, është 

konstatuar se nuk ka të dhëna të mjaftueshme apo/dhe dyshim të arsyeshëm se rasti mund të 

përbëjë vepër penale, por është dyshuar për shkelje administrative. Agjencia këto raste i ka 

përcjellë tek organet kompetente administrative me kërkesën për fillimin e procedurës 

disiplinore.   

Vlera e dëmit të shkaktuar sipas rasteve të përcjella në Prokuroritë kompetente, Polici dhe ATK 

nga rasti në rast nuk është arritur të saktësohet. 

 

3.5 Personat e dyshuar për veprime korruptive  

AKK, në 114 rastet e përcjella në prokuroritë publike, Policinë e Kosovës dhe ATK për 

procedim të mëtutjeshëm penal pas konstatimeve se ka të dhëna të mjaftueshme apo/ dhe 

dyshim të arsyeshëm për përfshirjen në veprime korruptive, ka denoncuar 121 persona. Prej 

tyre 114 janë përcjellë në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit dhe 7 persona në DHKEK- Policia 

e Kosovës. Ndërsa një informatë e cila është përcjellë në Administratën Tatimore të Kosovës, 

AKK nuk ka arritur të bëjë identifikimin e personave dhe rastin e ka përcjellë vetëm me 

pretendim.  

102
114

162

12

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Rastet në Procedurë Kallëzimet Penale Rastet e Mbyllyra Shkelje Administrative



RAPORTI VJETOR I PUNËS 2018 - AKK 

 

 
9 

AKK gjithashtu gjatë periudhës raportuese ka përcjellë 12 raste në organet kompetente 

administrative me kërkesë për fillimin e procedurës disiplinore kundër 22 personave zyrtarë të 

institucioneve të Republikës së Kosovës. 

Grafiku në faqen pasuese pasqyron numrin e kallëzimeve penale dhe numrit të personave të 

përfshirë për rastet që janë referuar te institucionet përkatëse. 

 

 
Grafiku 2. Pasqyrimi i Kallëzimeve Penale dhe numrit të personave të përfshirë të përcjella te institucionet 

përkatëse 

 

3.6 Rastet e përcjella sipas strukturës së veprave penale  

Në mesin e 114 rasteve të përcjella në Prokurori, DHKEK- Policia e Kosovës dhe ATK për 

procedim të mëtutjeshëm, në disa prej tyre janë të përfshira dy e më shumë vepra penale. Veprat 

penale i përkasin kryesisht kapitullit XXXIV Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër 

detyrës zyrtare sipas Kodit Penal të Kosovës. Ndërsa në 5 raste (4 DHKEK dhe 1 në ATK), për 

veprimet e dyshuara nuk është arritur që të kualifikohen se çfarë figure të veprës penale 

paraqesin, për shkak të tejkalimit të mundësisë dhe kompetencës hetimore të Agjencisë. 

Struktura e veprave penale të përcjella në institucionet kompetente dhe niveli i zyrtarëve të 

dyshuar, është si në vijim: 

 Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër 

materiale ose i detyrimeve financiare - Numrin më të madh të rasteve të përcjella në 

Prokurori e përbëjnë veprimet e sanksionuara sipas nenit 437 të Kodit Penal të Kosovës. 

 Keqpërdorimi i Pozitës apo autoritetit zyrtar - Nga numri i përgjithshëm i rasteve të 

përcjella në Prokuroritë dhe DHKEK- Policia e Kosovës, numrin e dytë më të madh të 

tyre e përbëjnë veprimet korruptive të parapara sipas nenit 422 të KPK-së. Në një rast 

kjo vepër penale është shoqëruar edhe me vepra tjera penale si: Konflikti i Interesit 

(neni 424 të Kodit Penal të Kosovës) . 

 Konflikti i interesit - Sipas kësaj vepre penale të përcaktuar në nenin 424 të Kodit 

Penal të Kosovës në Prokurorinë kompetente është përcjellë një (1) rast. 
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Personat e përfshirë në këto raste i përkasin niveleve të ndryshme si: Deputet, zëvendës 

ministër, këshilltarë të ministrave, ambasador, këshilltarë e sekretarë në ambasada, kryetarë të 

komunave, kryesues të kuvendeve komunale, këshilltarë të asambleve komunale, kryesues, 

zëvendës kryesues dhe anëtarë të këshillit drejtues në universitetin publik, dekanë dhe 

prodekanë në fakultete të universiteteve publike, gjyqtarë, auditorë, drejtorë në agjenci 

ekzekutive në kuadër të ministrive, anëtarë të këshillave drejtues të institucioneve vartëse në 

kuadër të ministrive, drejtorë departamentesh në ministri, menaxherë dhe zyrtarë të prokurimit, 

drejtorë të drejtorive në komuna, zyrtarë financiarë në nivel lokal, drejtorë klinikash, drejtorë 

e anëtarë bordesh të ndërmarrjeve publike, sekretarë ndërmarrjesh publike, etj. 

Pas zhvillimit të procedurës së hetimeve paraprake, Agjencia gjatë periudhës raportuese ka 

nxjerrë opinion të cilin e ka adresuar te institucioni relevant në Republikën e Kosovës, si në 

vijim: 

- Opinion lidhur me marrjen e masave për rregullimin e procedurës për vijimin e 

specializimit në kuadër të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, për kandidatët të 

cilët financohen nga buxheti i Komunës, si dhe për kandidatët të cilët punojnë me 

kontratë të rregullt pune në Qendra të Mjekësisë Familjare. 

Sa i përket 12 rasteve të përcjella me kërkesa për fillim të procedurave disiplinore nga ana e 

AKK-së, institucionet kompetente administrative në 3 raste kanë shqiptuar masën disiplinore 

vërejtje verbale, në 2 raste kanë shqiptuar masën disiplinore vërejtje me shkrim, ndërsa në 2 

raste institucionet kompetente kanë refuzuar kërkesat e AKK-së për marrjen e masave 

disiplinore me arsyetimin se nuk janë plotësuar kushtet për shqiptimin e ndonjë mase 

disiplinore të paraparë me Rregulloren nr.04/2011 për Procedurat Disiplinore në Shërbimin 

Civil dhe në 2 raste të tjera janë duke u zhvilluar procedurat disiplinore përderisa për 3 raste të 

tjera AKK nuk ka marr ndonjë informatë.   

 

3.7 Karakteristikat e shkeljeve të konstatuara gjatë hetimeve paraprake  

AKK ka zhvilluar procedurën e hetimeve paraprake në lidhje me dyshimet për veprime 

korruptive, pra në lidhje me veprat penale nga kapitulli XXXIV i KPK-së - Korrupsioni zyrtar 

dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare. Përkundër një angazhimi të përgjithshëm 

institucional veprat penale të korrupsionit vazhdojnë të përbëjnë numrin më të vogël të veprave 

të hetuara nga organet e ndjekjes, por njëkohësisht përbëjnë edhe veprat penale për të cilat më 

së paku janë shqiptuar dënime. 

Karakteristikë e rasteve të hetuara që kanë të bëjnë me veprën penale Keqpërdorim i Pozitës 

apo autoritetit zyrtar nga neni 422 të KPK-së, është shfrytëzimi i detyrës apo autoritetit zyrtar 

nga personi zyrtar i cili me veprim apo mosveprim shkel ligjet e aplikueshme me qëllim 

përfitimi të çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër, apo me qëllim të shkaktimit të dëmit 

për personat tjerë apo biznesin e caktuar, ose që seriozisht shkel të drejtat e personit tjetër, 

tejkalon kompetencat dhe nuk i përmbush detyrat zyrtare.  

Veprimet apo mos veprimet e përmendura i referohen shkeljeve si:  

 

 Dhënie me qira të pronës së paluajtshme Komunale subjekteve të caktuara politike me 

çmim shumë të ultë dhe në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. 

 Avancimi  i zyrtareve të caktuar pa u respektuar dispozitat përkatëse në fuqi.   

 Përzgjedhje të personelit dhe angazhim i bashkëpunëtoreve të jashtëm pa i plotësuar 

kriteret e parapara dhe në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. 
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 Paraqitja e kërkesës për furnizim me mallra dhe lejimi i furnizimit nga buxheti i 

institucionit publik pa vlerësimin e nevojës për një furnizim të tillë ku është vërtetuar 

se i njëjti mall nuk është investuar  në projektin për të cilin është kryer furnizimi.   

Vepra penale Keqpërdorim i Pozitës apo Autoritetit Zyrtar kur është shoqëruar edhe me vepra 

tjera penale të lartë cekura i karakterizon edhe rastet e hetuara për shkelje të tjera si: marrje të 

vendimeve për pagesa të stimulimeve për efektshmëri në punë, etj.  

Disa veprime tjera të cilat e karakterizojnë këtë vepër penale për shkak të natyrës së tyre nuk 

janë prezantuar për faktin se publikimi i tyre do të mund të dëmtonte procesin e mëtutjeshëm 

të hetimeve. 

Konflikti i Interesit - nga neni 424 të KPK-së, është vepër penale e re e cila është përcaktuar 

në Kodin Penal të Kosovës i cili ka hyrë në fuqi nga 01 Janar 2013, kjo vepër penale është 

karakterizuar me marrjen pjesë të personit zyrtar personalisht në nënshkrimin e akt emërimit 

për vëllain e tij në pozitën Menaxher Personeli, në institucionin e udhëhequr nga personi zyrtar.   

Mos deklarimi ose deklarimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër 

materiale ose i detyrimeve financiare - nga neni 437 të KPK-së, po ashtu është vepër penale e 

re e cila është përcaktuar në Kodin Penal të Kosovës i cili ka hyrë në fuqi nga 1 Janar 2013. 

Karakteristikë e rasteve të hetuara të cilat kanë të bëjnë me këtë vepër penale është mos 

deklarimi i pasurisë brenda afateve të përcaktuara kohore sipas ligjit në fuqi (sipas deklarimit 

të rregullt vjetor, deklarimit me marrjen e detyrës, deklarimi pas mbarimit apo shkarkimit nga 

funksioni dhe sipas kërkesës së AKK-së) dhe mosparaqitja e të dhënave të kërkuara si 

paluajtshmëria, pasuria e luajtshme në vlerë mbi tremijë (3000) Euro, zotërimi i aksioneve në 

shoqëri tregtare, letrave me vlerë, parave të kursyera në bankë dhe në institucione tjera 

financiare, detyrimeve financiare ndaj personave fizik dhe juridik dhe të hyrave vjetore, si dhe 

falsifikimi apo raportimi i rremë i tyre. 

 

3.8 Rastet e përcjella sipas vitit të kryerjes së veprimit të dyshuar korruptiv  

Në periudhën raportuese, rastet për të cilat gjatë hetimeve AKK ka gjetur prova për vërtetimin 

e dyshimeve për veprime korruptive e të cilat janë përcjellë për procedim penal të mëtutjeshëm 

në institucionet kompetente, i takojnë viteve të ndryshme të kryerjes së tyre, duke filluar nga 

viti 2014-2018. 

 

3.9 Pushimi i hetimeve dhe hedhja poshtë e rasteve  

AKK ka vazhduar të bashkëpunojë ngushtë me institucionet e zbatimit të ligjit. Prokuroria e 

Shtetit, në bazë të mandatit të saj ka vazhduar të kërkojë prova shtesë për të shkuar përtej 

dyshimit të arsyeshëm dhe të bazuar në lidhje me konstituimin e elementeve të veprës penale. 

Përkundër progresit në raport me kallëzimet penale të AKK-së, edhe gjatë kësaj periudhe 

raportuese, Prokuroritë kanë hedhur poshtë kallëzimet penale apo kanë pushuar hetime për një 

numër të rasteve.  

Dispozitat ligjore në fuqi parashohin rastet e pushimit të hetimeve dhe hedhjes poshtë të rasteve 

të iniciuara në fazën e hetimeve. Rastet janë hedhur poshtë nga Prokuroria në bazë të disa 

arsyeve:  

 

1. Dyshimet e ngritura nga AKK në lidhje me kryerjen e veprës penale me natyrë 

korruptive nuk përbëjnë vepër penale dhe se rastet e evidentuara janë shkelje 

administrative; 
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2. Kallëzimeve Penale të paraqitura nga AKK iu ka skaduar afati i ndjekjes penale ose/dhe 

është bërë parashkrimi i veprës penale; 

3. Nuk është vërtetuar dashja e drejtpërdrejtë se zyrtari i lartë publik ka kryer veprën për 

të cilën AKK ka paraqitur kallëzimin penal;  

Te vepra penale ‘mos deklarim ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i 

dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare’ arsyetimi për pushimin e hetimeve nga ana 

e Prokurorisë ka qenë:  

1. Mungesa e njohurive të zyrtarit të lartë publik se duhet të deklarojë edhe pasurinë e 

anëtarëve të familjes, apo edhe atë se ajo pasuri është fituar gjatë kohës sa ka qenë 

zyrtar i lart publik;  

2. Mos njoftimi me kohë i zyrtarit të lartë publik nga pikat kontaktuese lidhur me 

obligimet e tyre ligjore për deklarim të pasurisë; 

3. Zyrtari i lartë publik ka qenë në vizitë jashtë shtetit; 

4. Suspendimi i personit kontaktues ka vonuar dorëzimin e formularëve të AKK-së, etj. 

5. Angazhimet e zyrtarit të lartë kanë qenë arsye e vonesës së paraqitjes së formularit të 

deklarimit të pasurisë në AKK brenda afatit të rregullt ligjor; 

Ndër të tjera, arsye e Aktgjykimeve Refuzuese nga ana e Gjykatave në lidhje me rastet e 

iniciuara kanë qenë tërheqja e prokurorëve nga aktakuzat e ngritura nga ta.  

 

3.10 Aspekte rreth trajtimit të rasteve në gjykatë 

Nga informacionet e pranuara nga Gjykatat respektive lidhur me rastet e dyshuara për 

korrupsion sipas aktakuzave të ngritura nga Prokuroritë kompetente mbi bazën e kallëzimeve 

penale të AKK-së, jemi njoftuar lidhur me vendimet e tyre se për 90 aktakuza  janë nxjerr 56 

Aktgjykime dënuese, 14 aktgjykime liruese, 18 Aktgjykime refuzuese dhe 2 Aktvendime për 

hedhje poshtë. Për 3 raste Gjykata e Apelit ka refuzuar ankesën e të akuzuarve ku ka vërtetuar 

Aktgjykimet dënuese të Gjykatave Themelore në Gjakovë, Gjilan dhe Mitrovicë, ndërsa për 1 

rast Gjykata e Apelit ka pranuar ankesën e të akuzuarit dhe të njëjtën lëndë e ka kthyer në 

rigjykim në Gjykatën Themelore në Prishtinë, po ashtu për 1 rast e ka pranuar ankesën e 

Prokurorit të Shtetit si të bazuar dhe të njëjtën lëndë e ka kthyer në rigjykim në Gjykatën 

Themelore në Prishtinë. 

Në mënyrë tabelore këto të dhëna sipas gjykatave duken kështu: 
 

Nr. Institucioni  Aktgjykim 

dënues 

Aktgjykim 

lirues 

Aktgjykim 

refuzues 

Aktvendim për 

hedhje poshtë 

1 GJTH. Prishtinë 38 4 15 - 

2 GJTH. Prizren  1 3 3 - 

3 GJTH. Gjilan  5 2 - 2 

4 GJTH. Gjakovë  7 1 - - 

5 GJTH. Mitrovicë 3 2 - - 

6 GJTH Pejë 1 1 - - 

7 GJTH Ferizaj 1 1 - - 

GJITHSEJ: 56 14 18 2 

Tabela 2. Vendimet e gjykatave përkitazi me Nenin 437 të KPK 

Me aktgjykime dënuese Gjykatat kanë shqiptuar kryesisht dënime me kusht (dënime me gjobë 

dhe burgim), ndërsa ka raste kur janë shqiptuar edhe vërejtje gjyqësore. Dënimet me gjobë janë 

shqiptuar në shumë prej 100 euro deri në 2000 euro, ndërsa dënimet me burg në kohëzgjatje 

prej 2 muajve deri në 6 muaj. Dënimet me gjobë është caktuar që të paguhen kryesisht pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimeve dhe në disa raste me këste prej 4 deri në 7 këste, me 

mundësinë e revokimit në dënim me burg, ku 20 euro do të llogaritet me një ditë burgimi në 

rast se i akuzuari nuk e paguan atë dhe e njëjta nuk mund të ekzekutohet me detyrim. Dënimet 
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me burgim Gjykatat i kanë shqiptuar si dënime me kusht duke urdhëruar që ato mos të 

ekzekutohen nëse të dënuarit nuk kryejnë vepër tjetër penale për kohën e verifikimit kryesisht 

në afat prej 1 dhe 2 viteve, apo i kanë shndërruar në dënime me gjobë. Ka raste kur Gjykata ka 

shqiptuar dënim me burgim efektiv, e të cilat me marrëveshje në mes Gjykatës dhe të dënuarve 

janë zëvendësuar me dënim me gjobë. 

Aktgjykimet dënuese i referohen veprës penale nga neni 437 të Kodit Penal të Kosovës, ku 45 

raste për mos deklarim të pasurisë sipas paragrafit 1 të këtij neni, përkatësisht 25 raste janë për 

mos deklarim të rregullt vjetor të pasurisë, 3 raste për mos deklarim me marrjen e detyrës, 17 

raste për mos deklarim pas mbarimit nga funksioni dhe 11 raste për deklarim të rremë të 

pasurisë apo mos paraqitje të të dhënave të kërkuara në deklaratë sipas paragrafit 2 të këtij neni, 

përkatësisht 2 për mos paraqitje të saktë të të hyrave vjetore, 6 për mos paraqitje të biznesit 

(zotërimit të aksioneve në shoqëri tregtare), 1 për mos paraqitje të saktë të pasurisë së luajtshme 

(veturë) dhe 2 për mos paraqitje të saktë të pasurisë së paluajtshme.  

Me aktgjykime lirues, në 5 raste Gjykatat kanë liruar nga akuzat të akuzuarit për mos deklarim 

të pasurisë, përkatësisht 4 raste për mos deklarim të rregullt vjetor të pasurisë dhe 1 për mos 

deklarim pas mbarimit nga funksioni, si dhe në 7 raste për deklarim të rremë të pasurisë apo 

mos paraqitje të të dhënave të kërkuara në deklaratë, përkatësisht 3 raste për mos paraqitje të 

saktë të të hyrave vjetore, 2 për mos paraqitje të biznesit (zotërimit të aksioneve në shoqëri 

tregtare) dhe 2 për mos paraqitje të saktë të pasurisë së paluajtshme si dhe 2 për veprën penale 

Keqpërdorimi i pozitës apo Autoritetit Zyrtar nga neni 422 përkatësisht Shpërdorim i pozitës 

zyrtare ose i autorizimit nga neni 339 të KPPK-së. 

Aktgjykime refuzuese janë nxjerrë në 18 raste, 17 për veprën penale nga neni 437 të Kodit 

Penal të Kosovës, përkatësisht 12 nga paragrafi 1 i këtij neni (6 për mos deklarim në afat të 

rregullt, 3 për mos deklarim me marrjen e detyrës dhe 3 për mos deklarim pas mbarimit nga 

funksioni), si dhe 5 nga paragrafi 2 i këtij neni (3 për mos deklarim të saktë të të hyrave vjetore, 

1 për mos paraqitje të biznesit (zotërimit të aksioneve në shoqëri tregtare) dhe 1 për mos 

paraqitje të saktë të pasurisë së luajtshme (veturë), ndërsa, 1 për veprën penale Shpërdorim i 

pozitës zyrtare ose i autorizimit nga neni 339 të KPPK-së. 

Aktvendim për hedhje poshtë është nxjerrë në 1 rast për veprën penale Shpërdorim i pozitës 

zyrtare ose i autorizimit nga neni 339 të KPPK-së për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes 

penale dhe është pushuar procedura, dhe në 1 rast për mos deklarim të rregullt vjetor të pasurisë 

me arsyetimin se nuk ka prova të mjaftueshme për dyshim të bazuar për veprën penale. 

 

3.11 Rastet e mbyllura  

Gjatë kësaj periudhe raportuese AKK pas zhvillimit të procedurave hetimore paraprake ka 

mbyllur 162 raste. Arsyet për mbylljen e tyre janë si vijon:  

 139 raste janë mbyllur për shkak se pas zhvillimit të procedurës së hetimeve paraprake 

është konstatuar se nuk ka të dhëna të mjaftueshme apo/dhe dyshim të bazuar se rasti 

mund të përbëjë vepër penale apo shkelje administrative; 

 6 raste janë mbyllur në pajtim me kornizën ligjore në fuqi, për shkak se Agjencia nuk 

ka pas kompetencën për zhvillimin e procedurës së hetimeve paraprake; dhe 

 17 raste janë mbyllur për shkak se ka qenë duke u zhvilluar procedurë penale nga 

organet kompetente, ku prej tyre: 3 raste nga Prokuroria Speciale, 5 nga Prokuroria 

Themelore në Prishtinë, 2 raste nga Prokuroria Themelore në Gjakovë, 1 raste nga 

Prokuroria Themelore në Gjilan, 1 rast nga Prokuroria Themelore në Ferizaj, 5 raste 

nga DHKEK-Policia e Kosovës.  
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IV PARANDALIMI I KORRUPSIONIT 

 

4.1 Deklarimi, kontrolli i pasurisë dhe deklarimi i dhuratave 

 

Baza ligjore në të cilën AKK e mbështet punën e vet për mbikëqyrjen e pasurisë së zyrtarëve 

të lartë publikë është e definuar në Ligjin nr. 04/L-050 për Deklarimin, Prejardhjen dhe 

Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin 

e Dhuratave për të Gjithë Personat Zyrtarë, si dhe Ligjin nr. 04/L-228 për Ndryshimin dhe 

Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-050 për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të 

Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për të gjithë 

Personat Zyrtarë. 

AKK mbikëqyrë pasurinë e zyrtarit të lartë publik në bazë të informacionit të dorëzuar nga 

zyrtarët e lartë publik në formular të posaçëm, i cili është përgatitur nga AKK në pajtim me 

ligjin në fuqi. Formularët duhet të  plotësohen nga zyrtarët e lartë publik dhe të dorëzohen në 

AKK. 

 

4.2 Llojet e deklarimit të pasurisë 

Ligji Nr. 04/L-050 për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë të zyrtarëve të lartë 

publik dhe deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për të gjithë personat zyrtarë dhe 

Ligji Nr. 04/L-228 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-050 përcakton këto lloje 

të deklarimeve: 

 Deklarimi i rregullt vjetor; 

 Deklarimi me marrjen e detyrës;  

 Deklarimi sipas kërkesës së Agjencisë; 

 Deklarimi pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni. 

Deklarimi i rregullt vjetor - Zyrtarët e lartë publik kanë për obligim deklarimin e rregullt vjetor 

të pasurisë gjatë tërë kohës së punës në shërbimin publik dhe në afate të përcaktuara me ligj. 

Zyrtarët e lartë publik detyrohen të deklarojnë gjendjen e pasurive të tyre në AKK, nga 1 deri 

më 31 mars të çdo viti për vitin paraprak nga 1 janar deri më 31 dhjetor. Për këtë periudhë 

kohore ose deklarimin e rregullt vjetor për vitin 2018 kanë pasur për obligim që ta bëjnë 

deklarimin e pasurisë së tyre 4737 zyrtar të lartë publik. Prej këtij numri të përgjithshëm e kanë 

deklaruar pasurinë 4660, ose 98.37 %, pasurinë nuk e kanë deklaruar 77 zyrtar të lartë publik 

(46 kanë deklaruar pasurinë pas afatit; 25 nuk kanë deklaruar pasurinë; 6 nuk kanë deklaruar 

pasurinë me arsye) apo 1.63%. 

Për periudhën raportuese gjendja e përgjithshme e procesit të deklarimit të rregullt vjetor të 

pasurisë paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
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Institucionet 

 

 

Numri i 

zyrtarëve 

 

Të deklaruar 

 

Nuk kanë deklaruar 

 

Deklarimet 

 

Përqindjet 

Kanë 

deklaruar 

pasurinë 

pas afatit  

Nuk e kanë 

deklaruar 

pasurinë 

Mos 

deklarimi 

me arsye 

Përqindjet 

Presidenca 19 19 100% 0 0 0 0% 

Kuvendi 154 153 99.35% 1 0 0 0.65% 

Qeveria 1470 1437 97.75% 21 9 3 2.25% 

Gjykatat 433 430 99.30% 1 0 2 0.70% 

Prokurorit 204 202 99.01% 2 0 0 0.99% 

Institucionet e 

Pavarura 

485 483 99.58% 2 0 0 0.42% 

Komunat e 

Kosovës 

1616 1582 97.89% 17 16 1 2.11% 

Ndërmarrjet 

Publike 

356 354 99.43% 2 0 0 0.57% 

Gjithsej: 4737 4660 98.37% 46 25 6 1.63% 

Tabela 3. Deklarimi i rregullt vjetor  

Deklarimi me marrjen e detyrës së zyrtarëve të lartë publik  - Zyrtarët e lartë publik të cilët 

fillojnë punën në shërbimin publik në mënyrë të plotë dhe reale deklarojnë me shkrim pasurinë 

e tyre brenda afatit ligjor. Zyrtari kontaktues është i detyruar që brenda afatit pesëmbëdhjetë 

(15) ditor ta njoftoj AKK për fillimin apo përfundimin e punës së zyrtarit të lartë publik, ndërsa 

zyrtari i lartë publik ka për obligim deklarimin e pasurisë brenda periudhës 30 ditësh nga dita 

e marrjes së detyrës. 

Gjatë vitit raportues kanë pasur për obligim deklarimin e pasurisë me marrjen e detyrës 280 

zyrtar të lartë publik, 278 zyrtar të lartë publik kanë deklaruar pasurinë, ndërsa 2 zyrtar të lartë 

publik nuk kanë deklaruar pasurinë.  

Gjendja e përgjithshme e procesit të deklarimit të pasurisë me marrjen e detyrës për vitin 2018 

paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

 
Institucionet Numri i 

zyrtarëve 

Kanë deklaruar 

pasurinë  

Nuk kanë deklaruar 

pasurinë 

Përqindjet 

% 

Presidenca 0 0 0 100% 

Kuvendi 0 0 0 100% 

Qeveria 122 120 2 98.36% 

Gjykatat 0 0 0 100% 

Prokurorit 0 0 0 100% 

Institucionet e 

Pavarura 

41 0 0 100% 

Komunat e Kosovës 84 0 0 100% 

Ndërmarrjet 

Publike 

33 0 0 100% 

Gjithsej: 280 278 2 99.28% 

Tabela 4. Deklarimi me marrjen e detyrës 

Deklarimi sipas kërkesës së Agjencisë  - AKK në çdo kohë mund të kërkojë nga zyrtari i lartë 

publik deklarimin e pasurive dhe burimet e krijimit të tyre në pajtim me ligjin. Gjatë kësaj 

periudhe raportuese AKK ka kërkuar nga 83 zyrtar të lartë publikë deklarimin e pasurisë sipas 

kërkesës.  
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Gjendja e deklarimit të pasurisë sipas kërkesës paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

 
Institucionet Numri i zyrtarëve Kanë deklaruar pasurinë Përqindjet % 

Presidenca 1 1 100% 

Kuvendi 3 3 100% 

Qeveria 29 29 100% 

Gjykatat 5 5 100% 

Prokurorit 1 1 100% 

Institucionet e Pavarura 6 6 100% 

Komunat e Kosovës 33 33 100% 

Ndërmarrjet Publike 5 5 100% 

Gjithsej: 83 83 100% 

Tabela 5. Deklarimi sipas kërkesës së AKK-së 

Deklarimi i pasurisë pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni - Pas përfundimit të punës 

në pozitën e lartë publike, zyrtarët e lartë publik kanë për obligim deklarimin e pasurisë brenda 

afatit tredhjet (30) ditor.  

Gjatë kësaj periudhe deklarimin e pasurisë pas largimit nga funksioni publik, kemi pranuar 

njoftimin nga zyrtarët kontaktues se 253 zyrtar të lartë publik kanë pasur për obligim të 

deklarojnë pasurin, 249 zyrtar të lartë publik kanë deklaruar pasurinë, ndërsa 4 zyrtar të lartë 

publik nuk kanë deklaruar pasurinë. 

Gjendja e përgjithshme e procesit të deklarimit të pasurisë pas mbarimit apo shkarkimit nga 

funksioni publik paraqitet në tabelën e mëposhtme:  

 
Institucionet Numri i 

zyrtarëve 

Kanë deklaruar 

pasurinë 

Nuk e kanë deklaruar 

pasurinë 

Përqindjet 

% 

Presidenca 0 0 0 100% 

Kuvendi 1 1 0 100% 

Qeveria 72 68 4 94.44% 

Gjykatat 8 8 0 100% 

Prokurorit 6 6 0  

Institucionet e 

Pavarura 

13 13 0 100% 

Komunat e Kosovës 127 127 0 100% 

Ndërmarrjet 

Publike 

26 26 0 100% 

Gjithsej: 253 249 4 98.41% 

Tabela 6. Deklarimi i pasurisë pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni publik 

Bazuar në të dhënat e raportuara gjatë vitit 2018, për të gjitha llojet e deklarimit kanë qenë të 

obliguar ta bëjnë deklarimin  5353 zyrtar të lartë publik.  

Pasqyrimi i deklarimit vjetor për të gjitha llojet e deklarimit të pasurisë: 

Lloji i deklarimit Të obliguar Kanë deklaruar Nuk kanë deklaruar 

Deklarimi i rregullt vjetor 4737 4660 77 

Me marrjen e detyrës 280 278 2 

Sipas kërkesës 83 83 0 

Pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni 253 249 4 

Numri i përgjithshëm 5353 5270 83 

Tabela 7.  Deklarimi i pasurisë 2018 

Lista e Zyrtarëve që nuk kanë deklaruar pasurinë në afatin ligjor është pasqyruar në Shtojcën 

Nr. II: Lista e Zyrtarëve që kanë deklaruar pasurinë pas afatit ligjor është pasqyruar në Shtojcën 

Nr. III: Lista e Zyrtarëve që nuk kanë deklaruar pasurinë në afatit ligjor për arsye shëndetësore 

dhe të tjera është pasqyruar në Shtojcën Nr. IV. 



RAPORTI VJETOR I PUNËS 2018 - AKK 

 

 
17 

4.3 Kontrolli i deklarimit të pasurisë 

Bazuar në mandatin që ka, AKK ka zhvilluar kontrollin paraprak dhe kontrollin e plotë të 

formularëve për deklarim të pasurisë të paraqitur nga zyrtarët e lartë publik. 

Kontrolli paraprak - Kontrolli paraprak kryhet për çdo formular për të verifikuar ekzistimin/ 

apo mos ekzistimin e gabimeve materiale ose plotësimeve të gabuara të formularit. Gjatë 

regjistrimit te të dhënave në data bazë kemi bërë edhe kontrollin paraprak, ku kemi vërejtur 

shumë gabime në plotësimin e formularëve për deklarim të pasurisë, gabime më të theksuara i 

kemi vërejtur tek zyrtarët e lartë publik që kanë deklaruar pasurinë për herë të parë, si dhe tek 

zyrtaret e institucioneve të niveleve lokale.  

Në rastet kur kemi vërejtur gabime të vogla apo gabime të cilat kemi pasur mundësi 

përmirësimi përmes kontaktit telefonik, në i kemi kontaktuar dhe i kemi evituar ato gabime 

teknike. Në rastet më të theksuara ju kemi drejtuar me shkresa zyrtare. Në 83 raste kemi vërejtur 

gabime teknike tek formularët për deklarim të pasurisë së paraqitur, të cilëve ju kemi dërguar 

shkresa zyrtare ku i kemi kërkuar përmirësim apo plotësimin e të dhënave sipas kërkesave të 

formularit dhe legjislacionit në fuqi. 

Kontrolli i plotë - Kontrolli i plotë kryhet për ta verifikuar vërtetësinë dhe saktësinë e të 

dhënave të deklaruara në formular. AKK ka obligim ligjor për të zhvilluar kontrollin e plotë 

për zyrtarët e lartë publikë të cilët deklarojnë pasurinë. Gjatë periudhës raportuese AKK ka 

bërë kontrollin e plotë për 20% nga numri i përgjithshëm i deklarimeve në bazë të shortit të 

organizuar i cili parashihet me ligjin për deklarim të pasurisë. Po ashtu kemi trajtuar të gjitha 

informacionet që kemi pasur sa i përket deklarimit të pasurisë. 

AKK ka bërë krahasimin e të dhënave të deklaruara ndër vite, krahasimin e të dhënave të 

pranuara nga institucionet tjera si: Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve, Agjencia Kadastrale e 

Kosovës, Ministria e Financave, Ndërmarrjet Publike, Agjencia e Regjistrimit të Civil, 

Administrata Tatimore e Kosovës, Universitetet Private, Njësia e Inteligjencës Financiare, 

Dogana etj.  

Nga numri i përgjithshëm i zyrtarëve të lartë publik që kanë për obligim deklarimin e pasurisë 

janë kontrolluar 950 formular, ku në 336 raste janë vërejtur ndryshime dhe kemi kërkuar 

sqarime shtesë, dhe nga këto 30 raste i kemi në Departamentin për Luftimin e Korrupsionit, 

dhe 3 rast e kemi përcjellë në Administratën Tatimore të Kosovës.  

Agjencia i ka trajtuar edhe 10 raste ex-officio apo sipas informatave të raportuara nga qytetarët 

përmes formave të ndryshme, kemi kërkuar sqarime nga këta zyrtarë të lartë publik dhe 2 raste 

i kemi proceduar në Departamentin për Luftimin e Korrupsionit, dhe në Polici. 

Tabela e mëposhtme pasqyron procesin e  kontrollit të plotë: 

 
Sipas listës së 

shortit 

Ex-

officio 

Gjithsej të 

kontrolluara 

Pa 

ndryshime 

Ndryshime të 

evidentuar 

Të përcjella në 

DLK-AKK/ 

ATK/Polici 

950 10 960 614 346 35 

Tabela 8. Kontrolli i plotë i deklarimit të pasurisë si dhe rezultatet e gjetjeve nga  kontrolli i plotë  

 

4.4 Katalogu i dhuratave  

Bazuar në Ligjin nr. 04/L-050 si dhe Ligjin Nr. 04/L-228, Institucionet publike duhet t’i 

emërojnë zyrtarët përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të dhuratave. Të gjitha dhuratat e pranuara 

dhe vlera e tyre përkatëse, si dhe emrat e personave që kanë dhënë dhuratën, duhet të 

regjistrohen në regjistrin e dhuratave nga personi zyrtar që përcaktohet nga Agjencia dhe që 
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mbahen nga institucioni, në të cilin personi zyrtar ushtron detyrën. Kopjet e katalogëve duhet 

t’i dërgojnë në AKK jo më vonë se më 31 mars të vitit në vijim. 

Gjatë muajit mars të vitit 2018, AKK ka pranuar njoftimin nga 28 institucione, të cilat kanë 

deklaruar se kanë pranuar dhurata 7 nga këto institucione, ndërsa 21 kanë deklaruar se nuk 

kanë pranuar dhurata gjatë vitit paraprak. 

Institucionet të cilat kanë dorëzuar kopjet e katalogut të dhuratave gjatë këtij viti për vitin 

paraprak janë: Presidenca 10 dhurata; Kuvendi i Kosovës 6 dhurata; Zyra e Kryeministrit 32 

dhurata; Ministria e Integrimit Evropian 3 dhurata; Universiteti ‘Ukshin Hoti’ Prizren 26; 

Gjykata Kushtetuese 3 dhurata; Fondi për Sigurimin e Depozitave në Kosovë 1 dhuratë. 

Të dhënat e specifikuara lidhur me katalogët e dhuratave sipas institucioneve që i kanë dorëzuar 

kopjet e katalogut në AKK, janë të paraqitura në tabelën në vijim: 

 

 Institucioni Protokollare Rastit Numri i përgjithshëm 

Presidenca 10 0 10 

Kuvendi 6 0 6 

Zyra e Kryeministrit 32 0 32 

Ministria e Integrimit Evropian 3 0 3 

Universiteti ‘Ukshin Hoti’ Prizren 26 0 26 

Gjykata Kushtetuese 3 0 3 

Fondi për Sigurimin e Depozitave në Kosovë 1 0 1 

Totali 81 0 81 

 

4.5 Parandalimi i konfliktit të interesit 

Aktivitetet e AKK për fushën e parandalimit të Konfliktit të Interesit i realizon Divizioni për 

Parandalimin e Konfliktit të Interesit në kuadër të Departamentit për Parandalimin e 

Korrupsionit.  Puna dhe funksionimi i këtij Divizioni është i bazuar në dispozitat të përcaktuara 

me Ligjin Nr. 06/L-011 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit 

Publik. Ky ligj ka hyrë në fuqi në maj të vitit 2018.   

Që nga fillimi i hyrjes në fuqi të këtij ligji, AKK ka ofruar asistencë të vazhdueshme për të 

gjitha institucionet, duke dhënë sqarime se si të veprohet në raste të shfaqura për konfliktit të 

interesit, mënyrën e menaxhimit dhe zgjedhjes apo parandalimit të tyre.  

Në 28 maj 2018, përmes një Qarkoreje AKK ka njoftuar të gjitha institucionet e Republikës së 

Kosovës, duke përfshirë edhe ndërmarrjet publike qendrore dhe lokale për obligimet e tyre në 

zbatimin e ligjit të ri - Ligjit Nr. 06/L-011 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në 

Ushtrimin e Funksionit Publik – si Autoritete Përgjegjëse. AKK vazhdimisht ka njoftuar 

Autoritetet Përgjegjëse se AKK është autoriteti qendror për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për 

konfliktin e interesit; se Vendimet e Agjencisë në lidhje me konfliktin interesit janë 

përfundimtar në procedurën administrative dhe se të gjitha institucionet janë përgjegjëse të 

parashohin dhe zbatojnë rregulla të veçanta të parandalimit të konfliktit të interesit. 

Konform ligjit të ri për konfliktin e interesit, AKK ka miratuar Rregulloren Nr. 01/2018 të 

Punës së Agjencisë me të cilën ka miratuar:  

1. Formularin për Deklarimin e Konfliktit të interesit – që nënshkruhet nga zyrtari me 

marrjen e detyrës; 

2. Formularin për Regjistrimin e Konfliktit të Interesit – që shërben për institucionin 

– Autoritetin Përgjegjës në këtë rast. 
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AKK po ashtu ka vendosur kontaktet me të gjitha institucionet – Autoritetet Përgjegjëse dhe 

ka kërkuar që të gjitha institucionet publike, duke përfshirë ndërmarrjet publike qendore dhe 

lokale, të caktojnë Zyrtarët Përgjegjës që do të merren me rastet e konfliktit të interesit brenda 

institucionit të tyre.  

Përveç këtyre, Divizioni për Parandalimin e konfliktit të interesit gjatë vitit 2018 ka zhvilluar 

një numër të aktiviteteve të parapara që për qëllim kanë pasur forcimin e  integritetit të sektorit 

publik nëpërmjet identifikimit, parandalimit, menaxhimit dhe zgjidhjes së rasteve të konfliktit 

të interesit gjatë ushtrimi të funksionit apo detyrës publike duke  trajtuar rastet e identifikuara 

të Konfliktit të Interesit, duke ofruar për zyrtaret e lartë, institucionet qendrore dhe lokale, 

opinione, këshilla apo rekomandime dhe konstatime për situata të ndryshme të shfaqura  të 

konfliktit të interesit.  

Gjatë periudhës për vitin 2018, AKK, ka iniciuar dhe trajtuar me vendim zyrtar 88 raste për 

situatë të konflikt të interesit. I gjithë procesi ka kaluar përmes një bashkëpunimi që AKK ka 

me Institucionet Publike, Autoritetet Përgjegjëse, me Nëpunësit Publikë, me media, shoqërinë 

civile, si dhe përmes informacioneve të marra nga burime të ligjshme.  

Tabela në vijim pasqyron procesin dhe rastet e trajtuara në total për konflikt të interesit gjatë 

vitit 2018: 
  

Institucioni 

Rastet e 

paraqitura 

për konflikt 

të interesit 

Raste që 

janë 

shmangur 

nga 

Konflikti i  

Interesit 

Raste Pa 

Konflikt 

Interesi 

Raste 

ende në 

procedim 

Rastet e 

përcjella 

për hetim 

Kërkesa për 

kundërvajtje/ 

për shkarkim 

Opinion-

Këshilla 

Qeveria 40 5 3 4 1 / 27 

Kuvendi i Kosovës 4 / / / / 1 3 

Gjykata /Prokuroria 7 / / / / / 7 

Institucionet e pavarura 17 4 5 3 / / 5 

Ndërmarrje Publike 3 1 / / 1 / 1 

Pushteti Lokal 17 6 5 1 / / 5 

Gjithsej: 88 16 13 8 2 1 48 

 

Rastet që janë iniciuar gjatë fundit të vitit 2017 dhe janë bartur në procedurë në vitin 2018, 

AKK i ka trajtuar sipas procedurës se paraparë dhe të dhënat e këtyre rasteve janë si në vijim: 

 
  

Institucioni 

Rastet e 

paraqitura për 

konflikt të 

interesit 

Raste që janë 

shmangur nga 

Konflikti i  

Interesit 

Raste Pa 

Konflikt 

Interesi 

Rastet e 

përcjella 

për hetim 

Kërkesa për 

kundërvajtje/ për 

shkarkim 

Opinion-

Këshilla 

Qeveria 15 6 2 2 / 5 

Kuvendi i 

Kosovës 

1 / 1 / / / 

Gjykata 

/Prokuroria 

1 1 / / / / 

Institucionet e 

Pavarura 

5 3 / / / 2 

Ndërmarrje 

Publike 

4 4 / / / / 

Pushteti Lokal 4 / 3 / / 1 

Presidenca 1 1 / / / / 

Gjithsej: 31 15 6 2 0 8 
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Në vitin 2018 AKK ka qenë e përfshirë në disa aktivitete vetëdijësuese. Ka organizuar dhe ka 

marrë pjesë në disa ligjërata lidhur me  parandalimin e konfliktit të interesit në institucione të 

veçanta, ku vlen të përmenden: Qendra Kinematografike e Kosovës, IKAP, Universiteti i 

Mitrovicës, po ashtu stafi i këtij divizioni  gjatë javës kundër Korrupsionit kanë qenë të 

angazhuar në shumë aktivitete dhe fushata vetëdijësuese. 

Gjatë periudhës raportuese AKK dhënë dhe ka ofruar ndihmë profesionale dhe teknike për 

këshillimin e zyrtareve të lartë të veçantë, udhëheqësve, institucioneve udhëheqëse, me 

kërkesën e tyre, për raste të caktuara të shfaqjes së konfliktit të interesave, përfshirë këshillime 

të veçanta për personat zyrtarë.  

Tabela lidhur me Këshillimet dhe sqarimet e Institucioneve dhe zyrtarëve duke shfrytëzuar 

Komunikimin Elektronik: 

 
Nr                   Emri i Institucionit Përgjigjet në përmes formës se Komunikimit Elektronik 

1 

 

Agjencia e Kosovës për Produkte 

Medicinale 

Këshillë-Sqarim me Kërkesën e zyrtarit  të këtij institucioni 

2 Policia e Kosovës Sqarim për Institucionin 

3 Gjykata Themelore ne Prishtinë Këshillë, Sqarim më Kërkesën e Zyrtarit të këtij Institucioni 

4 Kuvendi Komunal i Komunës se 

Fushë Kosovës 

Këshillë, Sqarim më Kërkesën e Zyrtarit 

5 Ministria e Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë-Qendra e Studenteve  

Këshillë, Sqarim më Kërkesën e Zyrtarit të këtij institucioni 

6 Inspektorati Policor i Kosovës-IPK Përgjigje –Sqarim për Institucionin 

7 Ministria e Integrimeve Përgjigje-Sqaruese për Institucionit me kërkesën e tyre 

8 Komuna e Deçanit  Përgjigje-Sqaruese për Institucionit me kërkesën e tyre 

9 Komuna e Podujevës Këshillë, Sqarim më Kërkesën e Zyrtarit të këtij institucioni 

10 Ministria e Diasporës Këshillë, Sqarim më Kërkesën e Zyrtarit të këtij institucioni 

11 Kuvendi Komunal i Komunës së 

Mitrovicës 

Këshillë, Sqarim më Kërkesën e Zyrtarit të këtij institucioni 

12 Universiteti Publik i Mitrovicës “Isa 

Boletini” 

Këshillë, Sqarim më Kërkesën e Zyrtarit të këtij institucioni 

13 Radio Televizioni i Kosovës - RTK Këshillë, Sqarim më Kërkesën e Zyrtarit të këtij institucioni 

14 NP-Telekomi i Kosovës  Këshillë, Sqarim më Kërkesën e Zyrtarit të kësaj Ndërmarrje 

15 Ministria e Bujqësisë Zhvillimit 

Rural 

Kërkesë për vlerësimin dhe shpalljen e pavlefshmërisë se 

vendimit për Institucionin MBZHR, me kërkesë nga palët e 

përfshira 

16 Gjykata Themelore Gjakovë Këshillë, Sqarim më Kërkesën e Zyrtarit të këtij institucioni 

17 Universiteti Publik i Gjilanit “Kadri 

Zeka” 

Përgjigje-Sqaruese për Institucionit me kërkesën e tyre 

18 Agjencia e Kosovës për  Akreditim Këshillë, Sqarim më Kërkesën e Zyrtarit të këtij institucioni 

19 Kuvendi Komunal i Gjakovës  Këshillë, Sqarim më Kërkesën e Zyrtarit të këtij institucioni 

20 Qytetar Anonim Përgjigje 

AKK ka pasur bashkëpunim me media, shoqërinë civile, ku përmes informacioneve të marra 

nga burime të ligjshme ka trajtuar informacione të ndryshme si dhe i ka informuar apo sqaruar 

për dispozitat e ndryshme ligjore që rrjedhin nga Ligji nr.06/L-011 për Parandalimin e 

Konfliktit të Interesit në Ushtrimin  e Funksionit Publik ne vitin 2018. 

Tabela lidhur me Përgjigjet e Mediave: 

 

Nr. Emri i Mediumit Arsye  

1 KTV Përgjigje në pyetjen e parashtruar.   

2 Gazeta Kosova Sot Përgjigje në pyetjen e parashtruar.   

3 Gazeta Zëri  Përgjigje në pyetjen e parashtruar.   

4 BIRN Përgjigje në pyetjen e parashtruar.   

5 Portali Ora Përgjigje në pyetjen e parashtruar.   
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6 Gazeta Koha Ditore Përgjigje në pyetjen e parashtruar.   

7 Kallxo.com Përgjigje në pyetjen e parashtruar.   

8 KTV Përgjigje në pyetjen e parashtruar.   

9 KTV Përgjigje në pyetjen e parashtruar.   

10 Koha Ditore Përgjigje në pyetjen e parashtruar.   

11 Kallxo.Com Përgjigje në pyetjen e parashtruar.   

12 Koha Ditore Përgjigje në pyetjen e parashtruar.   

 

Duke u bazuar në të dhënat e deklarimit të pasurisë të realizuara në vitin 2018, të dhëna të 

deklaruara për vitin paraprak, është gjetur se ekziston një numër i madh i zyrtarëve të lartë 

publik, të cilët ushtrojnë dy e më shumë funksione.  

 
Tabela e zyrtarëve që ushtrojnë dy e më shumë funksione 

 Dy 

Funksione 

Tre 

Funksione 

Katër 

Funksione 

Pesë 

Funksione 

Gjashtë 

Funksione 

Shtatë 

Funksione 

Tetë 

Funksione 

Numri i 

Zyrtarëve 

1451 367 37 13 2 2 1 

Gjithsej zyrtarë që ushtrojnë dy e më shumë funksione 1873 

Tabela 1. Të dhënat numerike për zyrtarët që ushtrojnë më shumë se dy funksione – viti deklarues 2018 

 

 

4.6 Parandalimi i korrupsionit në prokurimin publik  

Aktivitetet e parandalimit të korrupsionit në fushën e prokurimit publik nga ana e AKK i 

zhvillon Divizioni për Parandalimin e Korrupsionit në Prokurimin Publik. Ky divizion si 

prioritet kryesor të objektivit të përgjithshëm ka pasur parandalimin e korrupsionit. Për 

përmbushjen e këtij objektivi, zyrtarëve të këtij divizionin iu janë caktuar dy detyra kryesore: 

(1) Parandalimi i korrupsionit në prokurimin publik dhe (2) Përmirësimi i aktiviteteve të 

prokurimit përmes ofrimit të opinioneve, ndërsa për përmbushjen e këtyre detyrave janë 

caktuara edhe aktivitetet konkrete. 

Sipas legjislacionit në fuqi AKK zhvillon procedurën e caktuar me iniciativën e saj sipas 

detyrës zyrtare.  AKK përcjellë publikimin e aktiviteteve të prokurimit në web faqen zyrtare të 

KRPP-së nga autoritetet kontraktuese, aktivitetet me vlerë të vogël të mëdha dhe të mesme. 

AKK po ashtu ka përcjellë publikimet në media të cilat i ka konsideruar si burime informacioni 

për shkeljet e mundshme ligjore në aktivitetet e caktuara të prokurimin publik.  

Një formë tjetër e parandalimit të shkeljeve ligjore me elemente korruptive është edhe 

pjesëmarrja  në cilësinë e vëzhguesit në vlerësimin e ofertave të aktiviteteve të prokurimit duke 

respektuar edhe formën e qasjes në vlerësim sipas kërkesës në dosjet e tenderëve të cekur si 

kërkesë administrative që tenderi të realizohet në mënyrë elektronike ose kopje fizike. 

Pas trajtimit të dokumentacionit dhe fakteve tjera të mbledhura, në rast se janë evidentuar 

shkelje ligjore, AKK ka ofruar Autoritetit Kontraktues opinion parandalues. Ndërsa, sa i përket 

rasteve kur nuk vërehet se është evidentuar ndonjë shkelje ligjore me elemente korruptive dhe 

kur aktiviteti i prokurimit ndërpritet nga Autoriteti Kontraktues konform ligjit, AKK vendos 

për mbylljen e rastit të përcjellë me raport përfundimtar. 

Nëse gjatë trajtimit të rastit Agjencia vëren se rasti i njëjtë është objekt trajtimi në ndonjë organ 

tjetër, atëherë pezullohet trajtimi deri në vendimin përfundimtar të organit kompetent që është 

duke trajtuar rastin. Nëse Agjencia nuk pajtohet me vendimin përfundimtar të organit në fjalë 

mund ta përcjellë gjithë dokumentacionin në organet kompetente. 
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4.7 Rastet e protokolluara - informacionet 

Agjencia gjatë vitit 2018 ka protokolluar 151 raste për trajtim lidhur me aktivitetet e  prokurimit 

publik, të cilat me vendim janë iniciuar nën dyshimin e arsyeshëm për shkelje ligjore.  

 

4.8 Rastet e monitoruara - informacionet  

Në përmbushje të obligimit ligjor lidhur me monitorimin e aktiviteteve të prokurimit AKK ka 

qenë pjesëmarrëse në 5 autoritete kontraktuese ku 5 raste është bërë njoftim zyrtar për 

monitorim. Vlen të theksohet se të gjitha autoritetet e kanë informuar AKK-n për kohën dhe 

vendin e saktë të fillimit të procesit të vlerësimit. Andaj AKK ka marrë pjesë në cilësinë e 

monitoruesit gjatë zhvillimit të procedurave të disa tenderëve ku të gjitha rastet janë mbyllur 

me raporte pune pa shkelje. 

Në Divizionin për Parandalimin e Korrupsionit në Prokurim Publik gjatë vitit raportues janë 

trajtuar gjithsej 151 lëndë në fushën e parandalimit të korrupsionit në prokurimin publik. Nga 

këto raste kemi rezultuar me 125 opinione, raste të mbyllura 25, 1 raste është dërguar për hetim. 

Tabela në vijim  pasqyron saktë rastet të cilat Agjencia i ka trajtuar gjatë vitit 2018 në fushën 

e parandalimit të korrupsionit në Prokurimin Publik: 

 
Raste Opinione Raste të mbyllura Këshilla Në Procedurë Në hetime 

151 125 25 0 0 1 

Tabela 12. Rastet e trajtuara gjatë vitit 2018 në fushën e parandalimit të korrupsionit në prokurimin publik 

 

 

 

V BASHKËPUNIMI DHE INFORMIMI 

AKK përmes Zyrës për Mbështetje, Bashkëpunim dhe Informim kryen aktivitete që kanë të 

bëjnë me çështjet ligjore, administrimin e sistemit të teknologjisë informative, menaxhimin e 

arkivës, dhe çështjet tjera në fushën e bashkëpunimit dhe informimit. 

Gjatë viti 2018, kjo zyre është fokusuar në: 

1. Bashkëpunim me institucione vendore dhe ndërkombëtare, dhe shoqërinë civile; 

2. Takimet me gazetarë dhe qytetarë; 

3. Konferencat dhe komunikatat për shtyp;   

4. Monitorimi i mediave; 

5. Kërkesa për qasje në dokumente publike; 

6. Ndihma Ligjore; 

7. Administrimi i teknologjisë informative;  

8. Arkiva qendrore. 

5.1 Bashkëpunimi dhe informimi 

AKK vazhdimisht ka kultivuar frymën e bashkëpunimit të mirë me institucione dhe organizata 

ndërkombëtare. Gjatë vitit 2018, zyrtarët e Agjencisë kanë marrë pjesë në shumë konferenca 

vendore dhe ndërkombëtare, nga ku kanë marrë përvoja në luftën kundër Korrupsionit. 

Studentë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare të arsimit të lartë kanë shfaqur interesim 

të vazhdueshëm për AKK-në, ata kanë gjetur gatishmërinë e për t’i njoftuar rreth punës se 

Agjencisë.  
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Takimet me gazetarë dhe qytetarë – Gjatë periudhës raportuese, për iniciativat dhe aktivitetet 

e AKK-së, ka pasur një interesim të madh si nga ana e komunitetit të gazetarëve, të shoqërisë 

civile ashtu edhe nga ana e publikut, ku është demonstruar një gatishmëri e plotë për të 

bashkëpunuar ngushtësisht në luftën kundër korrupsionit. Zyrtarët e AKK-së kanë qenë 

gjithmonë të gatshëm që çdo të interesuari ti ofrohet ndihma profesionale si edhe bashkëpunimi 

në rastet kur ka pasur dyshime të bazuara për raste korruptive. 

Konferencat dhe komunikatat për shtyp – AKK gjatë periudhës raportuese, ka luajtur një 

rol të rëndësishëm në bërjen publike dhe në shpërndarjen e komunikatave për shtyp lidhur me 

aktivitetet për hetimin e rasteve të dyshuara korruptive por edhe përkitazi me rezultatet e 

deklarimit të pasurisë së zyrtareve të lartë, në të gjitha mediat e shkruara dhe elektronike.  

Ueb faqja e AKK-së – Gjatë kësaj periudhe në ueb faqen e AKK-së janë publikuar të dhënat 

mbi deklarimin e pasurisë, vendime për konflikt interesi, opinione, janë shpërndarë emaila tek 

departamentet dhe zyra e drejtorit nga email zyrtarë i AKK-së si dhe komunikata, njoftime, 

reagime, takime, që janë publikuar në ueb faqen e AKK-së dhe shumë prej tyre janë përcjell 

në media.  Një interesim shumë i madh i medias dhe publikut në përgjithësi ka qenë i shprehur 

me rastin e bërjes publike të raporti vjetor të AKK-së, si dhe procesi i deklarimit të pasurisë së 

zyrtarëve të lartë publik dhe konfliktit  të interesit dhe raportit vjetor të AKK-së.  

Qasja në dokumente publike – Në vitin 2018 në Agjencinë kundër Korrupsion janë bërë 5 

kërkesa për qasje në dokumente zyrtare të AKK-se. AKK-ja i është përgjigjur pozitivisht 

parashtruesve të këtyre kërkesave për qasje në dokumente publike. 

Monitorimi i mediave - Shkrimet e mediave për punën e AKK-së mblidhen dhe këto raporte 

mediale, rregullohen në formë fletushke, ku mediat kanë bërë prezantimin e punës së Agjencisë 

kundër Korrupsionit gjatë vitit 2018. Po ashtu një angazhim tjetër është monitorimi i shkrimeve 

mediale që kanë të bëjnë me raportimet përkitazi me aktivitetet e dyshuara korruptive nga 

individ në institucionet publike. Gjatë vitit 2018 janë publikuar në mediat e shkruara dhe 

elektronike rreth 109 shkrime për dyshime për korrupsion.  

Tabela e më poshtme pasqyron në formë grafike numrin e shkrimeve për korrupsion të cilat 

janë publikuar nga mediat e shkruara të Kosovës gjatë vitit 2018: 

 

Grafiku 3. Shkrimet për Korrupsion në shtypin ditor sipas muajve gjatë vitit 2018 
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Sa i përket punës së AKK-së janë botuar gjithsej 32 artikuj, intervista, komente dhe opinione 

të ndryshme për punën e Agjencisë. Vlerësimi në kuptim të pozitivitetit të raporteve për këtë 

institucion del se mbi 80% të shkrimeve kanë qenë pozitive për punën e AKK-së. 

 

Grafiku 4. Numri i shkrimeve i të gjitha mediave të shkruara për punën e Agjencisë 2018 

 

Transparency International: Kosova shënon përmirësim në perceptimin ndaj 

korrupsionit  

Në fillim të muajit shkurt, Transparency International ka publikuar raportin vjetor të Indeksit 

të Perceptimit të Korrupsionit për vitin paraprak, i cili ka gjetur se Kosova ka regjistruar një 

përmirësim të dukshëm në perceptimin publik ndaj korrupsionit. Kjo ecuri pozitive e rendit 

Kosovën në mesin e vendeve me përmirësimin më të dukshëm në rang global dhe ia ka 

mundësuar një përparim prej 10 vendesh në renditjen e përgjithshme – nga pozita 95 (Raporti 

i 2017) në pozitën 85 (Raporti 2018). 

Indeksi  i Perceptimit të Korrupsionit (IPK), i cili klasifikon 180 shtete dhe territore në rang 

global në performancën e tyre kundër korrupsionit në sektorin publik, është një metodologji që 

vlerëson perceptimin publik kundrejt korrupsionit. Në krahasim me vitin paraprak, mesatarja e 

indeksit për vitin 2017 në rang global kanë shënuar një ulje të vogël. 

 

Agjencia Kundër Korrupsionit themelon marrëdhënie bashkëpunimi mes agjencisë 

homologe nga Koreja e Jugut  

Zyra e UNDP-së në Kosovë dhe Qendra e Politikave të UNDP-së me seli Seul më 7 mars kanë 

nisur me zbatimin e pilot-projektit “Themelimi i Sistemit për Identifikimin e Rreziqeve të 

Korrupsionit në Legjislacionin Kosovar”. Në kuadër të këtij pilot projekti, Agjencia Kundër 

Korrupsionit dhe Komisioni Kundër-Korrupsion dhe të Drejta Civile i Republikës së Koresë 

së Jugut do të bashkëpunojnë në zhvillimin e kornizës ligjore dhe institucionale për shqyrtimin 

e legjislacionit dhe eliminimin e rreziqeve nga korrupsioni. Me këtë rast, Agjencia do të 

përfitojë nga praktikat dhe përvojat koreane-jugore në ndërtimin e një sistemi për vlerësimin e 

rrezikut nga korrupsioni përmes identifikimit dhe mënjanimit të hapësirave për korrupsion në 
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legjislacionin aktual. Vlerësimi i rreziqeve nga korrupsioni dhe mënjanimi i tyre është një nga 

masat më efikase kundër-korrupsion që Koreja Jugore ka zbatuar në dhjetëvjeçarin e fundit.  

 

Agjencia përfiton nga përvoja Koreane në fushën e vlerësimit të rrezikut nga korrupsioni 

Drejtori i Agjencisë Kundër Korrupsionit ishte pjesë e delegacionit kosovar që mori pjesë në 

misionin studimor në Korenë Jugore përkitazi me themelimin e një sistemi të vlerësimit të 

rrezikut nga korrupsioni  dhe për hartimin e metodologjisë për vlerësimin e hapësirave për 

korrupsion në legjislacionin kosovar. 

Delegacioni nga Kosova u prit në takime nga institucionet relevante vendase dhe përfaqësues 

të institucioneve të luftimit të korrupsionit të Koresë, konkretisht me përfaqësuesit e 

Komisionit Kundër Korrupsionit dhe për të Drejtat Civile, Institutit Korean për Hulumtime 

Ligjore dhe Qendrës së Seulit për Politika që vepron në kuadër të UNDP-së. 

Vizita është organizuar nga data 24 deri 27 Prill në Seul dhe Sejon të Koresë në kuadër të 

projektit “Partneriteti për Zgjidhjet e Qëndrueshme në fushën e Kundër-Korrupsionit - 

Vlerësimi për Rreziqet e Korrupsionit” që zbatohet me përfshirjen e zyrave të UNDP-së në 

Kore dhe në Kosovë.   

 

Agjencia kundër korrupsionit nikoqire e Konferencës Rajonale Kundër Korrupsionit 

Më 4 dhe 5 tetor, Agjencia Kundër Korrupsionit ishte nikoqire e konferencës dyditore rajonale 

kundër korrupsionit, ku morën pjesë drejtues të institucioneve përkatëse nga Shqipëria, Bosnja 

e Hercegovina, Italia, Kroacia, Mali i Zi, Turqia, ekspertë nga organizatat të specializuara 

ndërqeveritare (UNDOC, OECD, UNDP), si dhe përfaqësues të institucioneve vendore dhe të 

organizatave të shoqërisë civile.  

Konferenca përgjatë dy ditëve ka trajtuar tema që ndërlidhen me bashkëpunimin rajonal dhe 

politikat specifike kombëtare dhe ndërkombëtare në luftimin e korrupsionit, deklarimin dhe 

mbikëqyrjen e pasurisë së zyrtarëve e lartë shtetërorë, parandalimin e konfliktit të interesit dhe 

integritetin e institucioneve publike. Ekspertë nga Italia, Sllovenia, Gjeorgjia, Kroacia dhe 

Bullgaria kanë paraqitur ekspozetë e tyre që janë vënë për diskutim gjatë seancave plenare të 

Konferencës.   

 

Drejtori i AKK-së mori pjesë në punimet e Konferencës Ndërkombëtare Kundër 

Korrupsionit 

Drejtori i Agjencisë Kundër Korrupsionit z. Shaip Havolli ka marrë pjesë në punimet e 

edicionit të 18-të të Konferencës Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit që u mbajt në 

Kopenhagë, Danimarkë, nga 22-24 tetor. Si asnjëherë më parë, edicioni i 18-të i Konferencës 

Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit shënoi një nivel të lartë të përfaqësimit, ku pjesëmarrës, 

midis tjerësh, ishin rreth 40 ministra shtetesh të ndryshme, udhëheqës të organizatave 

ndërkombëtare dhe drejtues të kompanive të shquara private.  

Në kuadër të edicionit të sivjetmë të konferencës janë mbajtur më shumë se 50 punëtori dhe 6 

seanca plenare të nivelit të lartë, të cilat për trajtim kanë sjellë tema që kërkonin përgjigje në 

përpjekjet për të rritur efikasitetin në luftën kundër korrupsionit – që nga angazhimet për të 

mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe ambientit, e deri te krimet kibernetike. 
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Java Kundër Korrupsionit 2018 – aktiviteti më gjithëpërfshirës për ndërgjegjësimin e 

publikut mbi pasojat e korrupsionit dhe domosdoshmërinë e luftimit të tij 

Java Kundër Korrupsionit 2018 si aktiviteti më gjithëpërfshirës për ndërgjegjësimin e publikut 

mbi pasojat e korrupsionit dhe domosdoshmërinë e luftimit të tij, u shënua në bashkëpunim me 

një spektër të gjerë të partnerëve dhe donatorëve të Agjencisë.  Me qëllim të pasurimit të 

tematikës dhe harmonizimit programit për shënimin e Javës Kundër Korrupsionit 2018, ka 

zhvilluar aktivitete të ngjeshura bashkërenduese me aktorë relevant nga institucionet relevante 

të shtetit, spektri i organizatave joqeveritare, përfaqësues të korpusit diplomatik dhe 

organizatave ndërqeveritare të pranishme në Kosovë. 

Në kuadër të këtij programi njëjavor (9-14 dhjetor) është organizuar një performancë e rrugës, 

ekspozita, ditët tradicionaletë‘Dyerve të Hapura të Agjencisë”, bashkëbisedime me nxënës dhe 

studentë në formatin e salloneve, ligjërata për studentët universitarë dhe personelin akademik, 

tryezë e rrumbullakët mbi rolin e mediave në ekspozimin dhe luftimin e korrupsionit, çmimi 

vjetor për gazetari, etj. Përtej kësaj, përfaqësuesit e AKK-së kanë marrë pjesë në një sërë 

ngjarjesh të organizuara nga spektri i organizatave të shoqërisë civile që për temë qendrore 

kanë pasur sensibilizimin e opinionit publik mbi ndryshimet thelbësore në legjislacionin për 

parandalimin e konfliktit të interesit në institucionet publike.     

Të gjitha këto aktivitete janë organizuar në funksion të konsolidimit të mekanizmit institucional 

për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, si dhe fuqizimit të partneritetit me mbështetësit 

e përhershëm të Agjencisë. 

 

5.2 Punët Juridike  

Në kuadër të punëve juridike të Zyrtarit të Lartë Ligjor ne ZMBI, brenda periudhës kohore 1 

janar-31 dhjetor 2018, janë ofruar këshilla të shumta juridike lidhur me përgjegjësitë e 

Agjencisë sipas legjislacionit në fuqi, janë përpiluar vendime të shumta si dhe parashtresa tjera 

për nevojat e Agjencisë, janë bërë përfaqësime në institucionet e drejtësisë lidhur me rastet e 

iniciuara nga Agjencia si dhe shumë punë tjera që hyjnë në kuadër të kompetencave dhe 

përgjegjësive të Agjencisë.  

Legjislacioni:  

Gjatë vitit 2018 janë zhvilluar aktivitete të shumta sa i përket legjislacionit. Konkretisht me 

hyrjen një fuqi të Ligjit të ri për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit 

Publik, është ndryshuar/plotësuar Rregullorja e Punës së Agjencisë e cila është rifreskuar në 

disa pjesë të saj aty ku është konsideruar e nevojshme dhe e domosdoshme. Në këtë drejtim 

janë mbajtur punëtori dhe takime të shumta informuese me të gjitha institucionet lidhur me 

obligimet dhe përgjegjësitë e reja që përcakton Ligji për Parandalimin e Konfliktit të Interesit.  

Përveç tjerash, janë njoftuar edhe me shkrim të gjitha institucionet lidhur me obligimet e reja 

që kanë me Ligjin për Parandalimin e Konfliktit të Interesit.  

Përfaqësimet:  

Gjatë vitit 2018 janë përfaqësuar raste të shumta të inicuara nga Agjencia në institucionet e 

drejtësisë, të cilat raste kryesisht janë iniciuar për veprat penale:  

 “Mosdeklarimi ose deklarimit i rrejshëm i pasurisë, i të ardhurave, dhuratave ose i 

dobisë tjetër materiale” sipas Nenit 437 të Kodit Penal të Kosovës;  

 “Konflikt interesi” sipas Nenit 424 të Kodit Penal të Kosovës; si dhe  

 “Vepra kundërvajtëse” sipas dispozitave të Ligjit Nr. 04/L-051 për parandalimin e 

konfliktit të interesit 
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Përfaqësimi është bërë në Gjykatat dhe Prokuroritë kompetente, varësisht se në cilën fazë 

kanë qenë duke u zhvilluar procedurat për rastet konkrete.  

Përfaqësimi i AKK-së në Takimin e Parë Negociues lidhur me Draft-Traktatin Ndërkombëtar 

për Shkëmbimin  e të Dhënave për Verifikimin e Deklarimit të Pasurisë, e cila është mbajtur 

në Tetor të vitit 2018 në Laxenburg, Vjenë, organizuar nga Organizata Regional Anti-

Corruption Initiative në bashkëpunim me Agjencinë Austriake për Zhvillim, me përkrahjen e 

Ministrisë së Integrimeve Evropiane dhe Punë të Jashtme te Austrisë. 

Ky takim u organizua dhe u zhvillua si rezultat i takimeve të mëhershme, Samitit të Triestes 

(2017) dhe Samitit të Londrës (2018), ku një nga zotimet ishte edhe mundësia e miratimit të 

një Traktati Ndërkombëtar për shkëmbim të informacioneve ndërmjet Agjencive homologe të 

Kundër Korrupsionit në fushën e Deklarimit të Pasurisë, ku ndër të tjera ishte diskutuar edhe 

mundësia e miratimit të këtij Traktati Ndërkombëtar ndërmjet Agjencive Kundër Korrupsionit 

të vendeve të Ballkanit Perëndimorë, gjatë të cilit takim ishte prezantuar dhe propozuar edhe 

drafti i Traktatit Ndërkombëtar për Shkëmbimin e të Dhënave për Verifikimin e Deklaratave 

të Pasurive. 

Parashtresat juridike: 

Gjatë vitit 2018, varësisht nga nevojat dhe kërkesave të Agjencisë janë përpiluar parashtresa të 

shumta juridike (vendime, kërkesa, kontrata, memorandume mirëkuptimi etj) si dhe janë ofruar 

opinione apo këshilla ligjore. Numri i parashtresave ka qenë mbi 100.  

Punë mbështetëse 

Në kuadër të detyrave dhe përgjegjësive të tjera shtesë, sipas kërkesave gjatë vitit 2018 është 

ofruar poashtu ndihmë dhe përkrahje profesionale për të gjitha njësitë organizative brenda 

institucionit, në analizimine çështjeve të ndryshme brenda mandatit të institucionit, duke dhënë 

kontribut në ofrimin e zgjidhjeve sipas legjislacionit në fuqi. 

 

5.3 Arkiva 

Zyra e Arkivës  në vitin 2018, librin e protokollit ( regjistrimit të shkresave ) e ka përmbyllur 

me numrin rendor 02-4525/18  (katër mijë e pesëqind e njëzet e pesë)datës, 31.12.2018  

përgjigje nga Gjykata e Pejës për Departamentin dhe Luftimin e Korrupsionit . 

Sipas rekomandimit të Agjencisë Shtetërore të Arkivave  të Kosovës, me Nr. protokolli 

4898/16, datës 28.12.2016, Agjencia kundër Korrupsionit është e obliguar të mbaj një kopje 

origjinale të të gjitha shkresave të cilat dalin nga agjencia nëpër institucione tjera të Republikës 

së Kosovës. 

 Gjatë vitit 2018 zyra e arkives ka përdor  dy libra të protokollit. 

1)  Libri i parë ka filluar me numrin 02-01-2018 të datës, 03.01.2018  dhe ka përfunduar 

me numrin rendor 03-01-3680/18 (tre mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë) të datës 

25.10.2018, si dhe  

2) Libri i dytë i protokollit ka filluar nga numri 03-01-3681/18 (tre mijë e gjashtëqind e 

tetëdhjetë e një) të datës 25.10.2018 dhe ka përfunduar me numrin rendor 02-4525/18 

(katër mijë e pesëqind e njëzet e pesë) të datës 31.12.2018. 

 

Të gjitha shkresat e pranuara në zyrën e arkives, si dhe shkresat e nënshkruara  dhe të 

protokolluara nga drejtori i agjencisë pas regjistrimit në librin e protokollit përcillen në njësinë 
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organizative, si te:  drejtori i departamentit, shefi i divizionit  dhe zyrtari përkatës për procedurë 

të mëtutjeshme. 

AKK përmes zyrës së arkivës  gjatë vitit 2018 ka pranuar  dokumentacion që nuk ka të bëjë me 

punën e agjencisë. Pas konsultimit me zyrtarët e departamenteve të AKK-së, dokumentacioni 

i pranuar është  rikthyer me vëllim të njëjtë tek institucioni përkatës me shkresë përcjellëse 

ashtu siç është pranuar . 

Formularët e Deklarimit të Pasurisë Zyrtarëve të Lartë Publik janë protokolluar në librin e  

veçantë të menaxhuar nga Divizioni i Mbikëqyrjes së Pasurisë.  

Është bërë edhe transferimi i lëndëve nga një Departament në Departamentin tjetër sipas 

natyrës së lëndës.  

Vendimet për  ekzistim apo mbyllje rasti të Konfliktit të Interesit përveç që janë publikuar në 

ueb faqe të AKK-së, ato janë përcjellë edhe përmes postës fizike. 

 

5.4 Menaxhimi i sistemit të TI-së 

 

Sistemi i teknologjisë informative në ZMBI-AKK gjatë vitit 2018 ka vazhduar rrjedhën e 

avancimit të pajisjeve harduerike dhe softuerëve për lehtësimin e punës së përditshme të 

zyrtarëve të Agjencisë. Këtë vit në bashkëpunim me ASHI-në dhe PTK-në është realizuar 

lidhja e Infrastrukturës së rrjetit kompjuterik të Agjencisë me Institucionet e tjera të Kosovës 

përmes fibrit optik, gjë që ka mundësuar rritjen e kualitetit të komunikimit dhe sigurisë, 

kundruall asaj që kemi pasur deri me tani përmes antenës së rrjetit. 

Sa i përket aspektit softuerik, të gjithë serverët që Agjencia i posedon, është bërë ngritja e 

sistemeve operative të tyre nga Microsoft Windows Server 2008 R2 në Microsoft Windows 

Server 2012 R2, dhe kjo ngritje është bërë për të gjitha rolet e serverëve që kemi të konfiguruar. 

Edhe këtë vit, ka vazhduar menaxhimi  dhe azhurnimi i të dhënave elektronike të punës së 

Agjencisë, si: të dhënat e deklarimit të pasurisë, të dhënat e konfliktit të interesit, hetimeve dhe 

parandalimin e korrupsionit në prokurimin publik. Po ashtu kemi vazhduar në mënyrë të njëjtë 

të bëjmë publikim e deklarimit të pasurisë, duke shfrytëzuar SDRP-në (Sistemi i Deklarimit 

dhe Regjistrimit të Pasurisë), me këtë rast SDRP në mënyrë automatike bënë përpunimin e të 

dhënave të futura në të, dhe nxjerr regjistra të veçantë për secilin zyrtar në formatin pdf. Këta 

regjistra përmbajnë të dhënat e deklarimit të pasurisë të cilat janë të obligueshme për t’u 

publikuar. Këta regjistra i publikojmë në ueb faqen e AKK-së: 

https://www.akk-ks.org/deklarimi_i_pasuris/171/deklarimet/171?. 

Këtë vit kemi përpiluar specifikacionin funksional për zhvillimin e platformës elektronike, e 

cila do të mundësoj deklarimin online të pasurisë. Përveç kësaj, platforma në fjalë do të 

mundësoj edhe manaxhimin e rasteve, si gjatë kontrollit të plotë të deklarimit të pasurisë, ashtu 

edhe atyre të hetimeve, të konfliktit të interesit, si dhe të parandalimit të korrupsionit në 

prokurimin publik. Ky projekt është në zhvillim e sipër dhe aspekti financiar është i mbuluar 

nga UNDP-ja.  
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VI MENAXHIMI I PERSONELIT 

Gjatë vitit 2018 në zyrën e personelit janë vazhduar aktivitete e përditshme duke filluar nga 

vijueshmëria ne pune, përcjellja dhe përditësimi i pushimeve vjetore, mjekësorë si dhe llojet e 

tjera të pushimeve, janë përgatit listat e pagave dhe janë bërë ndryshimet konform rrjedhjes së 

punë në AKK. 

Po ashtu gjatë vitit 2018 AKK ka pasur një numër të konsideruar të trajnimeve për zyrtarë, si 

dhe janë realizuar disa udhëtime jashtë vendit. Të dhënat janë pasqyruar në formën tabelore në 

Shtojcën Nr. V. 

 

VII PROKURIMI   

Agjencia si autoritet kontraktues gjatë periudhës raportuese ka zhvilluar aktivitete të prokurimit 

sipas llojeve të prokurimit furnizim dhe shërbime. Në mënyrë tabelore aktivitetet e prokurimit 

duken kështu:  

Procedura Lloji i aktivitetit të 

prokurimit 

Numri i 

aktiviteteve 

Çmimi i kontratës, duke 

përfshirë të gjitha  taksat etj. 

Furnizim Kuotim Çmimi 6                 17,741.00 € 

Shërbime Kuotim Çmimi 1     1,815.00 € 

Furnizim Vlerë minimale 4    3,425.90 € 

Furnizim    Procedurë e Hapur 1      26,828.59 € 

Gjithsej - 12    49,810.49 € 

Tabela 13. Pasqyra e aktiviteteve të Prokurimit Publik 

Shënim:  

Nga data 07.06.2017, të gjitha aktivitetet e prokurimit të Agjencive të Pavarura që janë në 

kuadër të Kuvendit të Republikës së Kosovës e të cilat janë të shënuara në këtë memorandum 

shpjegues do të zhvillohen nga Agjencia Qendrore e Prokurimit,  nenit 21/A paragrafi 2 i të 

Ligjit nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin 04/L-037, Ligjin nr. 05/L-068 dhe 

Ligjin nr. 05/L-092. 

 

VIII BUXHETI (PËRMBLEDHJE E ZHVILLIMEVE KRYESORE)  

Duke u bazuar në vlerësimet e brendshme nga njësitë organizative, janë përgatitur kërkesat për 

ndarje buxhetore. Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe Qeveria kanë aprovuar kërkesën, duke 

ndarë fonde për vitin 2018. 

Ndarjet buxhetore për periudhën Janar- Dhjetor 2018, gjithsej  janë në shumën  prej  

522,667.00€. 

Tabela në vazhdim pasqyron ndarjet buxhetore sipas kategorive ekonomike:  

Nr.  Kategoritë ekonomike Buxheti i aprovuar (fillestar) Buxheti i rishikuar (final) 

1 Pagat  dhe  mëditjet 375,259.00 371,979.00 

2 Mallrat dhe  shërbimet 108,908.00 108,908.00 

3 Shpenzimet  komunale    8,500.00     4,639.91 

4 Shpenzimet  kapitale 30,000.00 30,000.00 

 Totali 522,667.00 515,526.91 

 Tabela . Pasqyra e ndarjes buxhetore sipas kategorive ekonomike 

Pas rishikimit, buxheti fillestar kë pësuar ndryshime. Në  kategorinë Paga dhe Mëditje, dhe në 

Shpenzimet komunale, fondet janë zvogëluar në një masë jo shumë të madhe, dhe nuk kanë 

pasur ndonjë efekt negativ. 
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Në kategorinë Mallra dhe Shërbime, dhe në Shpenzime kapitale, nuk ka pasur ndryshime. 

Tabela në vijim pasqyron ndarjet buxhetore  dhe shpenzimet, pas rishikimit të buxhetit: 

Nr. Kategoritë ekonomike Buxheti Shpenzimet % e realizimit 

1 Paga dhe  mëditje 371,979.00 371,979.00             100% 

2 Mallra dhe  shërbime  108,908.00  92,597.99 85.02%  

3 Shpenzimet  komunale 4,639.91       2,635.58 56.80%  

4 Shpenzimet  kapitale 30,000.00 26,828.59 89.42% 

 Totali 515,526.91 494,041.16 95.83% 

Tabela . Pasqyra e shpenzimeve pas rishikimit të buxhetit  

Buxheti përfundimtar  për vitin 2018 , ka qenë 515,526.91 €. Nga kjo shumë janë shpenzuar 

gjithsej 494,041.16 € apo shprehur në përqindje 95.83% të buxhetit. Buxheti i ndarë për 

kategorinë Paga dhe Mëditje është realizuar në masën 100%, ndërsa për Kategorinë Mallra 

dhe Shërbime ,buxheti i ndarë është shpenzuar në masën 85.02%. Buxheti në kategorinë 

Shpenzime Komunale është realizuar në masën 56.80%. Në kategorinë e Shpenzimeve kapitale,  

për projektin “ Blerja e veturës për nevoja të AKK-së” janë ndarë fonde në shumen prej 

30,000.00€. Nga kjo shumë janë shpenzuar gjithsej 26,828.59€ apo shprehur në përqindje 

89.42%. Nga buxheti i shpenzuar, pjesën më të madhe të buxhetit e kanë pagat dhe mëditjet 

më 72.15%. 

Raporti Financiar për Vitin 2018  si aneks, do t’i bashkëngjitet Raportit Vjetor të Punës për 

vitin 2018.  

 

 

IX BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET TJERA QË KANË PËR MISION 

LUFTIMIN DHE PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT 

Edhe gjatë kësaj periudhe raportuese Agjencia i ka kushtuar vëmendje të veçantë angazhimit 

për avancimin e bashkëpunimit të ndërsjellë me institucionet vendore dhe ndërkombëtare të 

cilat për mision kanë luftimin dhe parandalimin e korrupsionit. Megjithatë bashkëpunimi ndër 

institucional në luftimin dhe parandalimin e korrupsionit vazhdon të mbetet një sfidë.  

Bashkëpunimi me Prokuroritë sa i përket informatave kthyese tek Agjencia për procedimin e 

mëtutjeshëm dhe vendimin final lidhur me rastet e përcjella është avancuar dukshëm dhe ka 

qenë i qëndrueshëm. Në të gjitha rastet e përcjella AKK ka pranuar njoftime me shkrim nga 

Prokuroria. Brenda afateve të arsyeshme kohore AKK ka pranuar konfirmime nga ana e 

Prokurorive dhe Policisë së Kosovës nëse për rastet e njëjta të raportuara në AKK është iniciuar 

dhe zhvillohet procedura penale në mënyrë që rastet e njëjta të mos hetohen në të njëjtën kohë 

nga dy institucione dhe të mos zhvillohen dy procedura të ndara. AKK gjatë gjithë vitit, në 

baza mujore, ka shkëmbyer informacione me Prokuroritë Themelore rreth numrit të rasteve të 

përcjella në shërbim të harmonizimit të statistikave.  

AKK ka bashkëpunuar ngushtë me prokurorët kontaktues të caktuar nga Prokuroritë si rezultat 

i punëtorisë së përbashkët e realizuar më parë, si dhe në shumë raste janë kontaktuar edhe 

prokurorët tjerë.  

Brenda kompetencave ligjore AKK ka shkëmbyer informacione dhe dokumentacione me të 

gjitha institucionet tjera që kanë për mision luftimin dhe parandalimin e korrupsionit. Në këtë 

kuptim AKK ka ofruar informacione për institucionet kompetente lidhur me verifikimin e të 

kaluarës së personave të caktuar.  

AKK ka bashkëpunuar me të gjitha institucionet e zbatimit të ligjit dhe institucionet tjera 

relevante me qëllim të parandalimit dhe luftimit të korrupsionit në Kosovë. AKK në veçanti ka 
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bashkëpunuar me: KGJK, MAP, Kuvendin e Kosovës, MAPL, PK, ZKM, NAO, QK, KPI, 

KRPP, OSHP, MF, KQZ, MTI, MD, AKP, MFSK, ZPD, MMPH, KPK ,NJPMNP, AKM, 

MASHT, MSH, po ashtu dhe me shoqërinë civile dhe mediat, konkretisht me: KDI, 

KALLXO.COM, FOL, D +, GSJP, IKD, ÇOHU, etj. 

 

 

X  ADRESIMI I REKOMANDIMEVE TË ZYRËS KOMBËTARE TË 

AUDITIMIT (ZKA) 

Procesi i auditimit për periudhën raportuese është në zhvillim e sipër. Ndërsa për vitin paraprak, 

me rastin e kontrollit financiar, vlerësimi i përgjithshëm për pasqyrat financiare ka qenë pozitiv 

dhe në të gjitha aspektet materiale kanë pasur prezantim të drejtë dhe të vërtetë. 

Për Agjencinë janë dhënë dy rekomandime. Në vijim janë paraqitur në mënyrë tabelore 

rekomandimet dhe veprimet e menaxhmentit të AKK-së lidhur me to. 

 
Nr. Rekomandimet Veprimi i menaxhmentit Data e 

planifikuar 

për  

përfundim 

  

Personi përgjegjës 

1 Rekomandimi 1 Drejtori i AKK duhet 

të sigurojë që bëhet regjistrimi i duhur 

i pasurive, në mënyrë që të aplikohen 

normat e sakta të zhvlerësimit. Po 

ashtu, komisionet për inventarizim dhe 

vlerësim duhet të formohen në 

harmoni me rregulloren për menaxhim 

të pasurive, për të kryer vlerësim të 

drejtë dhe të plotë për të gjithë 

pasurinë jo financiare.  

Drejtori i AKK-së së bashku me zyrtaren 

e pasurisë, si përgjegjëse për regjistrimin 

e pasurisë jo financiare dhe mirëmbajtjen 

e regjistrave, do të ndërmarrin të gjitha 

masat për formimin e komisionit për 

inventarizimin  e pasurisë jo financiare, 

dhe komisionit për vlerësimin e saj. 

Puna e tyre do të jetë  në harmoni të plotë 

me rregulloren për menaxhimin e 

pasurisë jo financiare. 

 

Sipas 

afatit të 

caktuar në 

rregullore 

 

 

ZKA (drejtori) 

 

Zyrtari i pasurisë 

 

Zyrtari I 

pranimit/logjistikës, 

dhe komisionet 

2  

Rekomandimi 2 Drejtori i AKK-së 

duhet të sigurojë se janë përmbushur 

kërkesat e MFK-së, duke i kushtuar 

rëndësi të veçantë hartimit të regjistrit 

të rreziqeve dhe menaxhimin e tij, në 

mënyrë që të parandalohen rreziqet të 

cilat pengojnë arritjen e objektivave të 

organizatës. Regjistri i hartuar 

rreziqeve duhet të rishikohet rregullisht 

në baza 3 mujore për të përcaktuar 

nëse janë marrë veprimet ashtu siç 

është planifikuar dhe nëse është bërë 

ndonjë ndryshim në vlerësimet e 

rrezikut. Regjistri i rishikuar i rrezikut, 

duhet të nxirret pas secilit rishikim dhe 

të azhurnohet sipas nevojës.  

 

 

Drejtori i AKK-së, në bashkëpunim me 

stafin menaxherial të Agjencisë, ka 

ndërmarrë te gjitha masat dhe veprimet e 

nevojshme lidhur me adresimin e 

rekomandimeve që janë dhënë në aspekt 

të menaxhimit të rrezikut, përmes 

themelimit të grupeve punuese drejtë 

hartimit dhe konkretizimit të planeve për 

menaxhimin e rrezikut, të cilat do të 

ndikojnë dukshëm në parandalimin e 

rreziqeve të mundshme  shfaqen dhe të 

cilat konsiderohen si pengesë në 

përmbushjen e objektivave në të 

ardhmen. Në kuadër të kësaj, AKK 

përmes grupit punues të saj të themeluar, 

i cili është i mandatuar në hartimin e një 

dokumenti në formë të shkruar si plan 

veprimi lidhur me menaxhimin e rrezikut, 

ka objektivë kyqe në vazhdim dhe me 

prioritet të lartë përgatitjen dhe draftimin 

e këtij dokumenti të ashtuquajtur matrica 

me qëllim të menaxhimit të rrezikut, i cili 

është në përgatitje e sipër dhe pritet 

shumë shpejtë finalizimi i tij.  

 

 

Në vijim  

 

 

 

 

 

 

Drejtori  me stafin 

e lartë dhe grupet  

punuese 

 

 

Tabela . Pasqyra e adresimit të rekomandimeve nga Zyra Kombëtare e Auditimit 
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XI  MËSIMET DHE REKOMANDIMET    

 

Përkundër përkushtimit maksimal në përmbushjen e mandatit, AKK konsideron se është më 

tej e nevojshme ngritja e nivelit të bashkëpunimit institucional drejt koordinimit sa më efektiv 

në fushat që lidhen me hetimin dhe parandalimin e korrupsionit, prejardhjen dhe kontrollin e 

pasurisë dhe të dhuratave,  parandalimin e konfliktit të interesit të zyrtarëve të lartë publik dhe 

parandalimin e korrupsionit në aktivitete e prokurimit publik. Në këtë aspekt, AKK konsideron 

që duhet të fokusohet kryesisht në këto çështje: 

 Zbatimi i plotë i Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit dhe miratimi i akteve 

nën-ligjore të të gjitha autoriteteve përgjegjëse; 

 Procedimi i plotësimit dhe ndryshimit të Ligjit për Agjencinë kundër Korrupsionit dhe 

i Ligjit për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë 

Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për të gjithë personat 

Zyrtar sipas Agjendës Legjislative të Qeverisë së Republikës së Kosovës; 

 Miratimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit kundër Korrupsionit  

 Krijimi i bazës së përbashkët i “bazës së të dhënave” nga mekanizmat që kanë për 

mision parandalimin dhe luftimin e korrupsionit;  

 Zhvillim i një Metodologjie të përbashkët hetuese 

 Evitimi i mangësive të konstatuara në raportin e progresit dhe raportet tjera e 

dokumente strategjike vendore dhe ndërkombëtare; 

 Vazhdimi i komunikimit sipas planifikimeve të planeve vjetore të punës; 

 Hartimi, miratimin, zbatimin dhe monitorimi i duhur i Planeve të Integritetit të të gjitha 

Institucioneve të Republikës së Kosovës, duke përfshirë ndërmarrjet publike qendrore 

dhe lokale; 

 Vazhdimi i punës në përfundimin e Platformës së Integruar Elektronike, për qëllimet e 

deklarimit online dhe të monitorimit të zbatimit të aktiviteteve tjera; 

 Hartimi, miratimi dhe zbatimi i Metodologjisë për kontrollimin e legjislacionit.  
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XII PËRFUNDIMI  

Gjatë këtij viti, stafi i AKK-së me përkushtim të plotë ka vazhduar t’i realizoj detyrat konform 

mandatit dhe kompetencave në fushën e hetimit dhe zbulimit të rasteve me natyrë të 

korrupsionit, përpjekjeve për parandalimin e fenomenit të korrupsionit si dhe vetëdijesimin e 

publikut me qëllim të krijimit dhe promovimit të rendit dhe sundimit të ligjit. 

AKK në bashkëpunim me institucionet tjera relevante, konkretisht Ministrinë e Drejtësisë, ka 

përcaktuar qartë prioritet në drejtim të zbatimin e kornizës ligjore me qëllim - luftimin dhe 

parandalimin e korrupsionit, promovimin e transparencës dhe forcimin e integritetit 

institucional, si dhe përpjekjeve dhe përkushtimit për krijimin e një ambienti shoqëror të lirë 

nga korrupsioni.  

Korniza ligjore bazë e AKK-së është në procedurë të ndryshimit dhe plotësimit. Si rezultat 

draft-Ligji për Agjencinë Kundër Korrupsionit dhe draft-Ligji për Deklarimin e Pasurisë dhe 

Dhuratave të Zyrtarëve të lartë Publik dhe personave të tjerë janë në procedurë të ndryshimit 

dhe plotësimit është në procedurë të darftimit dhe është në fazën e hartimit nga Grupi Punues.  

Prioritet dhe sfidë qenësore e Agjencisë është vazhdimi i përmbushjes së plotë të mandatit të 

Agjencisë në bazë të kompetencave të përcaktuar me dispozitat ligjore në fuqi në fushën e 

luftimit dhe parandalimit të korrupsionit dhe konfliktit të interesit të zyrtarëve të lartë publik. 

Prioritetet dhe sfidat për AKK janë: 

1. Zbatimi i Ligjit Nr. 06/L-011 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e 

Funksionit Publik. Pavarësisht të gjitha përgatitjeve nga AKK, sfiduese mbetet zbatimi 

i këtij ligji nga institucionet tjera – Autoritetet Përgjegjëse sipas përcaktimit të këtij 

ligji. Obligim tjetër i Autoriteteve Përgjegjëse është miratimi i akteve nën-ligjore të 

cilat përcaktojnë qartë rastet e brendshme të konfliktit të interesit konform kornizës 

ligjore në fuqi; 

2. Fillimi i zbatimit të Ligjit Nr. 06/L -085 për mbrojtjen e sinjalizuesve. Miratimi i dy 

rregulloreve të përcaktuara nga ky ligji: Rregullorja për përcaktimin e procedurës për 

pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit në nivel qendror dhe Rregullorja për 

procedimin e  pranimit dhe trajtimit të rasteve në Agjencinë Kundër Korrupsionit; 

3. Rishikimi dhe ndryshimi i organizimit të brendshëm dhe sistematizimi i vendeve të 

punës në AKK në aspektin organizativ dhe operacional, konform ndryshimeve 

legjislative; 

4. Shtimi i burimeve njerëzore dhe ngritja e kapaciteteve administrative në avancimin dhe 

zhvillimin e kapaciteteve profesionale të stafit të Agjencisë; avancimin e stafit në lidhje 

me zhvillimin e procedurës së hetimeve paraprake, trajtimin e rasteve të konfliktit të 

interesit, deklarimit të pasurisë, mbrojtjes së sinjalizuesve, monitorimit të aktiviteteve 

të prokurimit publik, bashkëpunimin ndërinstitucional, dhe çështje të tjera; 

5. Monitorimi i Strategjisë Kombëtare Kundër Korrupsionit 2019 – 2023 dhe Planit të 

Veprimit të saj, pas miratimit të strategjisë nga Kuvendi i Kosovës. 

6. Asistenca në hartimin e Planeve të Integritetit dhe monitorimi i zbatimit të tyre nga 

AKK; 

7. Vazhdim dhe fuqizimi bashkëpunimit me mekanizmat institucional përgjegjës për 

parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në Kosovë; 

8. Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve nga AKK dhe evitimi i mangësive të konstatuara 

nga auditorët (ZAP dhe Auditori i brendshëm); 
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9. Krijimi i bazës ligjore dhe zhvillimin e bazës së të dhënave dhe rifreskimi i tyre në kohë 

reale;  

10. Edukimi i zyrtarëve dhe institucioneve shkollore; 

11. Organizimi i takimeve të përbashkëta me akterë vendorë kundër- korrupsion (Polici, 

Prokurori, Gjykata) për adresimin e çështjeve të ndryshme dhe përmirësimin e 

komunikimit edhe më tej; 

12. Bashkëpunimi ndërkombëtarë, anëtarësimi në organizatat ndërkombëtare, dhe  

bashkëpunimi me vendet ku AKK ka nënshkruar Memorandume Bashkëpunimi. 
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XIII SHTOJCAT 

Shtojca I - Organogrami 
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Shtojca II:  

Lista e Zyrtarëve që nuk kanë deklaruar pasurinë në afatin ligjor  

1 Besim Malsori Zyra e Krye Ministrit të Republikës së Kosovës - ZKM  

2 Bajram Mulaj Zyra e Krye Ministrit të Republikës së Kosovës - ZKM  

3 Ivan Milojevic Zyra e Krye Ministrit të Republikës së Kosovës - ZKM  

4 Luan Hyseni Agjencia Pyjore e Kosovës - MBPZHR  

5 Sejdi Sejdiu Universiteti i Prizrenit - MASHT  

6 Egzonit Jakupi Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural  

7 Orhan Kërkezi Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit - MKRS  

8 Brikena Ceraja Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit - MKRS  

9 Xhevdet Pantina Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit - MKRS  

10 Antigona Kqiku Komuna Gjilan 

11 Riza Abdyli Komuna Gjilan 

12 Naim Gjeli Komuna Drenas 

13 Burim Bujupi Komuna Drenas 

14 Petrit Sinani Komuna Drenas 

15 Xhevxhet Berisha Komuna Klinë 

16 Tush Dedaj Komuna Klinë 

17 Filloreta Bytyçi Komuna Malishevë 

18 Adem Abazi  Komuna Novo Bërdë 

19 Florije Jashari Komuna Obiliq 

20 Nazmi Gashi Komuna Obiliq 

21 Valon Haliti Komuna Skenderaj 

22 Milot Deliu Komuna Shtime 

23 Ilir Baldedaj Komuna Prizren 

24 Fatmir Rudari Komuna Podujevë 

25 Esat Ejupi Komuna Podujevë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORTI VJETOR I PUNËS 2018 - AKK 

 

 
37 

Shtojca  III:  

Lista e Zyrtarëve që kanë deklaruar pasurinë pas afatit ligjor 

1 Etem Arifi Kuvendi i Republikës së Kosovës - KRK  

2 Bujar Bukoshi Zyra e Krye Ministrit të Republikës së Kosovës - ZKM  

3 Arbër Geci Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - MASHT  

4 Vesel Krasniqi  Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural  

5 Zoja Lleshi Berisha Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës - MFSK  

6 Burbuqe Deva Bakia Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit - MKRS  

7 Luan Daka Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit - MKRS  

8 Ismet Bogujevci Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit - MKRS  

9 Malbur Krajku Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit - MKRS  

10 Zake Prelvukaj Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit - MKRS  

11 Sedat Baraliu Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit - MKRS  

12 Sabile Keqmezi Basha Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit - MKRS  

13 Daut Demaku Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit - MKRS  

14 Gani Elshani Ministria e Diasporës 

15 Jashar Cukiq Ministria e Punëve të Brendshme dhe ARC 

16 Refiqe Ternava  Ministria e Punëve të Jashtme  

17 Mirlindë Gashi Ministria e Punëve të Jashtme  

18 Avni Spahiu Ministria e Punëve të Jashtme  

19 Orhan Hajrizi Ministria e Punëve të Jashtme  

20 Goran Stojanovic Policia e Kosovës 

21 Skender Nreca Spitali i Përgjithshëm në Gjakovë 

22 Ardian Gaxherri Autoriteti i Aviacionit Civil 

23 Musa Dragusha Komisioni i Pavarur i Mediave 

24 Xhavit Osmani Prokuroria e Shtetit 

25 Flora Doda Prokuroria e Shtetit 

26 Rafet Ibishi Trepça 

27 Shaban Gërxhaliu Gjykata Themelore - Prishtinë 

28 Haki Dragusha Komuna Prishtinë 

29 Fadil Gashi Komuna Prishtinë 

30 Dren Kukaj Komuna Prishtinë 

31 Bedrija Ejupagic Komuna Prizren 

32 Edis Aljilji Komuna Prizren 

33 Dafina Syla Dina Komuna Gjakovë 

34 Dritëro Hyseni Komuna Ferizaj 

35 Xhafer Berisha Komuna Ferizaj 

36 Valdet Nuraj Komuna Deçan 

37 Halil Qerimi Komuna Fushë Kosovë 

38 Kreshnik Maloku Komuna Junik 

39 Isah Hoda Komuna Kamenicë 

40 Xufe Kelmendi Komuna Klinë 

41 Milan Aritonovic Komuna Ranillug 

42 Nebojsa Stojanovic Komuna Ranillug 

43 Shefket Kuçi Komuna Suharekë 

44 Nasuf Aliu Komuna Vushtrri 

45 Fridon Lala "Lotaria e Kosovës" sh.a. Prishtinë 

46 Milazim Bytyçi Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovë Sh.A "INFRAKOS" 
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Shtojca IV:  

Lista e Zyrtarëve që nuk kanë deklaruar pasurinë në afatit ligjor për arsye shëndetësore dhe të 

tjera 

1 
Sinisa Mandusic 

Gjykata Themelore - 

Mitrovicë 

Ka sjellë vërtetim nga spitali, është i shtrirë në 

spital të Beogradit. 

2 Bekim Jupa Komuna Gjakovë 04.04.2018 (Arsye shëndetësore me dëshmi) 

3 

Vlora Hoti 

Ministria e Arsimit, 

Shkencës dhe Teknologjisë - 

MASHT  

Është larguar me datë 30/03/2018, afat deklarimi 

deri më 30/04/2018 

4 
Teuta Pustina 

Universiteti i Prishtinës - 

MASHT  

Është larguar me datë 29/03/2018, afat deklarimi 

deri më 29/04/2018 

5 

Salih Sefa 
Ministria e Punëve të 

Jashtme  

Ka mbaruar pozitën deklaruese me 31.03.2018, 

ndërsa ka deklaruar pasurinë me mbarim të 

detyrës me datë 10.4.2018. 

6 

Radmila Kapetanovic 

Gjykata Themelore 

Mitrovicë / Dega - Zubin 

Potok 

Është përfshirë në listën e zyrtarëve të lartë, por 

nuk ushtron funksionin që nga viti 2013. 

 

Shtojca V:  

Lista e trajnimeve të Zyrtarëve të AKK-së: 

Nr.  

Lloji i Trajnimit 

 

 

Organizatori/ Vendi 

 

Prej 

 

Deri 

 

 

Emri i 

zyrtarëve 

1. Transparenca dhe Prokurimi 

Publik 

TAIEX/ Tiranë 

 

11.01.2018 12.01.2018 një zyrtar 

2. Shkolla dimërore kundër 

korrupsion 

RAI- ANAC/ Rome 22.01.2018 02.02.2018 Dy zyrtarë 

 

3. Vlerësimi I LKK-LPP/LFT Këshilli i Evropës/ 

Francë 

19.02.2018 22.02.2018 Dy zyrtarë 

 

4. Vizitë Studimore UNDP/ Tiranë 13.03.2018 17.03.2018 Katër zyrtarë 

5. 

 

Dhënia e rëndësisë sinjalizuesit Projekt i përbashkët 

Austri, Gjermani, 

Shqipëri/ Tiranë 

19.03.2018 20.03.2018 Një zyrtarë 

6. Alumni Days Marta ROLT/ 

Beograd 

26.03.2018 27.03.2018 Dy zyrtarë 

 

7. Ankimimi në Çështjen e 

Disiplinës në Shërbim Civil 

IKAP /Prishtinë 26.03.2018 27.03.2018 Dy zyrtarë 

8. Legjislacioni, Procedurat, Trendët 

dhe Praktikat nga Rajoni 

Këshilli i Evropës/ 

Tiranë 

11.04.2018 14.04.2018 Një  zyrtarë 

9. Corruptoon proofing UNDP- SAEK II/ 

Republika e Koresë 

22.04.2018 28.04.2018 Një zyrtarë 

10. Integrity and control Measures in 

defence and law Enforcement 

Instituions 

RACVIAC/ Mali i 

Zi 

 

 

07.05.2018 

 

10.05.2018 

 

Tre zyrtarë 

11. Ndarja e Informacionit Financiar Ambasada 

Britanike/ Mal i Zi 

09.05.2018 10.05.2018 Dy zyrtarë 

 

12. Mbrojtja e fondeve publike dhe 

lufta kundër korrupsionit 

Ambasada 

Amerikane në 

Prishtinë/ SHBA 

02.05.2018 12.05.2018 Një zyrtarë 

13. Auditimi në Prokurimin Publik 

dhe Zbulimi i mashtrimit 

 

USAID/ Prishtinë 

 

16.05.2018 18.05.2018 Dy zyrtarë 

14. Metodat algoritmike të aplikuara 

në identifikimin e 

USAID/ Tiranë 

 

22.05.2018 22.05.2018 Një zyrtarë 
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mospërputhjeve  në vlerat e 

pasurisë së deklaruar 

15. Vlerësimi i rrezikut të 

korrupsionit në legjislacion 

RAI- UNDOC/ 

Kroaci 

 

22.05.2018 23.05.2018 Tre zyrtarë 

16. Identifikimi, Parandalimi dhe 

Shmangja e Konfliktit të Interesit 

IKM/ Mal i Zi 

 

07.06.2018 10.06.2018 Një zyrtarë 

17. Hetimi i suksesshëm i falsifikimit OLAF/ Bosnje 

 

21.06.2018 22.06.2018 Një zyrtarë 

18. Vlerësimi i rezultateve ne Punë IKAP/ Prishtinë 

 

28.06.2018 29.06.2019 Një zyrtarë 

19. Certifikatë themelore 

profesionale për prokurim 

KRPP/ Prishtinë 

 

2018 2018 Një zyrtarë 

20. Integriteti dhe 

pandëshkueshmëria në Prokurim 

Publik 

KDI-KFOS/ 

Maqedoni 

 

30.06.2018 01.07.2018 Një zyrtarë 

21. Fuqizimi i Integritetit dhe luftimi 

i korrupsionit në Arsimin e Lartë 

PECK II/ Gjenevë 

 

02.07.2018 04.07.2018 Një zyrtarë 

22. Plani i veprimit kundër 

korrupsion 

OECD/ Francë 

 

02.07.2018 06.07.2018 Një zyrtarë 

23. Programin e trajnimit për Trajner 

në detektimin e Mashtrimit 

USAID-IKAP/ 

Prishtinë 

17.07.2018 19.07.2018  

Një zyrtarë 

24. SIMFK MF/ Prishtinë 

 

26.07.2018 26.07.2018 Një zyrtarë 

25. Vizitë studimore Federal Bureau of 

Anti-Corruption/ 

Austri 

10.09.2018 14.09.2018 Pesë zyrtarë 

26. Ndikimi i Ligjit të ri të 

Procedurës së Përgjithshme 

Administrative (LPPA) në 

procedurën e rekrutimit  dhe 

ankimimin në Shërbimin Civil 

IKAP/ Prishtinë 

 

19.09.2018 20.09.2018 Një zyrtarë 

27. Takimi i parë negocius për 

Traktatin Ndërkombëtar për 

Deklarimin e Pasurisë 

RAI/ Austri 

 

03.10.2018 04.10.2018 Një zyrtarë 

28. Anti- corruption training for law 

enforcement 

OSCE/ Prishtinë 

 

17.10.2018 19.10.2018 Katër zyrtarë 

29. Konferenca Kundër Korrupsion UNDP/ Danimark 

 

22.10.2018 24.10.2018 Një zyrtarë 

30. Punëtori lidhur me MAS-a MIE/Tiranë 09.12.2018 

 

12.12.2018 Një zyrtarë 

31. State of Affairs in Publice 

Procurement 

Balkan Tender 

wach/ Maqedoni 

 

12.12.2018 14.12.2018 Një zyrtarë 

32. Rishikim Funksional i sektorit të 

Drejtësisë si pararendës i procesit 

drejt Integrimit Evropjan 

Grupi për studime 

Juridike dhe 

Politike/ Durrës 

 

14.12.2018 16.12.2018 Një zyrtarë 

33. Vizitë studimore PECKII/ Tiranë 

 

17.12.2018 19.12.2018 Katër zyrtarë 

 

 

 

 

 


