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Lista e shkurtesave 

AKK  Agjencia Kundër Korrupsionit  
AKP  Agjencia Kosovare e Pronës  
ARBK  Agjencia për regjistrimin e Bizneseve të Kosovës 
ARC  Agjencia e Regjistrit Civil  
BE  Bashkimi Europian  
DSAK  Departamenti Special Anti-Korrupsion 
DHKEK     Drejtoria për Hetimin e Korrupsionit dhe Krimeve Ekonomike, Policia 
NjIF  Njësia e Inteligjencës Financiare  
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 Association   
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  
PK  Policia e Kosovës 
PPK  Prokuroria Publike Komunale 
PPQ  Prokuroria Publike e Qarkut  
PSRK  Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës  
PSH  Prokuroria e Shtetit  
PTH                Prokuroria Themelore  
QKSPEZH Qendra e Kosovës për Siguri Publike Edukim dhe Zhvillim  
RAI  Regional Anti-Cooruption Initiative  
SPV  Strategjia dhe Plani i Veprimit Agjencisë kundër Korrupsionit  
TI  Transparency International  
UNDP  United Nations Development Program  
UP  Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” 
ZKM  Zyra e Kryeministrit 
ZMBI  Zyra për Marrëdhënie, Bashkëpunim dhe Informim       
ZPD  Zyra e Prokurorit Disiplinor  
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I. Hyrje 

Në mbështetje të Nenit 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 këtij Raporti Vjetor të Punës së Agjencisë Kundër Korrupsion është të paraqes 

një përmbledhje të aktiviteteve, të arriturave dhe sfidave të AKK-së për vitin 2021. 

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

 Zbatimi i kornizës ligjore në fushën e kundër korrupsionit; 

 Rezultatet nga procesi i 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; 

 Zhvillimi i procedurave të hetimeve paraprake për rastet e dyshimit të korrupsionit; 

 Parandalimi dhe trajtimi i rasteve të konfliktit të interesit gjatë dhe pas ushtrimit të funksionit 

publik të zyrtarëve të lartë publik dhe zyrtarëve të tjerë; 

 Rezultatet e parandalimit të korrupsionit gjatë monitorimit të aktiviteteve në prokurimin 

publik;  

 Zbatimi i ligjit dhe trajtimi i rasteve në fushën e mbrojtjes së sinjalizuesve; 

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

e procedurës disiplinore për shkeljet e dyshuara administrative; 

 Edukimi i zyrtarëve publik dhe aktivitetet vetëdijësuese për 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.  

AKK vlerëson se situata me pandeminë COVID-19, ka ndikuar në mbarëvajtjen e punës së AKK-së dhe 

në rezultatet e paraqitura. Megjithatë, AKK ka arritur që të menaxhoj mirë dhe t’i përshtatet 

rrethanave, duke filluar me përdorimin e teknologjisë informative, duke i zëvendësuar takimet e 

rregullta me ato online (virtuale). Të gjithë këto kanë rezultuar në progresin e kënaqshëm në realizimin 

e detyrave të AKK-së, dhe arritjen e rezultateve si të paraqitura në këtë raport. 

Për qëllimet e raportimit, Raporti Vjetor i Punës mbulon periudhën 1 janar deri 31 dhjetor 2021. 
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II. Përshkrimi i Institucionit 

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

2007. 

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, mbrojtjen e sinjalizuesve, 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, në mbrojtjen e 

sinjalizuesve, analizimin dhe eliminimin e shkaqeve të korrupsionit, pa 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. 

 

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; 

- Ligji Nr. 06/L-085 Për Mbrojtjen e Sinjalizuesve. 

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: 

- Rregullorja 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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- Rregullorja Nr. 01/2014 e punës e Agjencisë Kundër Korrupsionit; 

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

Agjencisë Kundër Korrupsionit; 

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

Agjencisë Kundër Korrupsionit; 

- Rregullorja Nr. 01/2019 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr. 01/2013 për 

organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Agjencinë Kundër 

Korrupsionit.  

 

Organizimi i brendshëm 

Agjencia ka të punësuar 43 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 dhe Rregullores Nr. 01/2019 për ndryshimin dhe 

plotësimin e Rregullores 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. Departamenti për Luftimin e Korrupsionit 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, mbrojtjen e sinjalizuesve 

sipas Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve si dhe raportimin për zbatimin e detyrave të Agjencisë 

të përcaktuara nga dokumentet tjera strategjike. Ky Departament është i përbërë nga: 1. 

Divizioni për Hetime dhe Analiza, 2. Divizioni për Hetime dhe Strategji, dhe 3. Divizioni për 

Mbrojtjen e Sinjalizuesve. 

2. Departamenti për Parandalimin e Korrupsionit është përgjegjës për mbikëqyrjen e pasurisë, 

mbikëqyrjen e dhuratave dhe parandalimin e korrupsionit në prokurimin publik dhe 

korrupsionit në tërësi. Ky Departament është i përbërë nga: 1. Divizioni për Deklarimin e 

Pasurisë dhe Dhuratave dhe 2. Divizioni për Parandalimin e Korrupsionit në Prokurimin Publik. 

3. Departamenti për Parandalimin e Konfliktit të Interesit është përgjegjës për parandalimin e 

konfliktit të interesit të zyrtarëve të lartë publik gjatë ushtrimit të funksionit publik, 

bashkëpunon me Autoritetet Përgjegjëse, merret me analizimin dhe trajtimin e rasteve të 

konfliktit të interesit, pranon raportet vjetore nga Autoritetet Përgjegjëse, ofron asistencë 

profesionale dhe këshilla për institucionet tjera në fushën e parandalimit të konfliktit të 

interesit. Ky Departament është i përbërë nga: 1. Divizioni për Parandalimin e Konfliktit të 

Interesit për Zyrtarë të Lartë dhe Autoritete Përgjegjëse, dhe 2. Divizioni për Parandalimin e 

Konfliktit të Interesit për Autoritete Përgjegjëse dhe Personat Zyrtarë. 

4. Departamenti për Financa dhe Punët të Përgjithshme është përgjegjës për menaxhimin dhe 

përkujdesjen për burimet materiale, ofrimin e shërbimeve administrative, menaxhimin e 

financave dhe buxhetit si dhe logjistikën e Agjencisë. Ky Departament është i përbërë nga 

Divizioni për Shërbime të Përgjithshme, Buxhet dhe Financa.  

5. Zyra për Mbështetje Profesionale dhe Bashkëpunim është përgjegjës për ofrimin e 

mbështetjes profesionale, për menaxhimin dhe administrimin e të dhënave elektronike të 
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agjencisë dhe të sistemit të TI-së, dhe çështjet tekniko-administrative dhe arkivimin e 

shkresave zyrtare. 

6. Koordinatori i Zyrës për Komunikim me publikun organizon, koordinon, drejton dhe 

bashkërendon aktivitetet lidhur me informimin e publikut dhe mediave përkitazi me punën, 

aktivitetet dhe veprimtarinë e Agjencisë.  

7. Menaxheri i personelit dhe Menaxheri Prokurimit përgjegjës për proceduat e rekrutimit, për 

menaxhimin e disa aktiviteteve të prokurimit. 

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

Në kuadër të AKK-s konform dispozitave ligjore të shërbimit civil dhe zyrtarëve publik është i 

themeluar: Komisioni Disiplinor. Ky komision nuk ka pranuar asnjë kërkesë për fillimin e procedurës 

disiplinore gjatë vitit 2021. Ndërkaq, Komisioni për zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave ka qenë 

funksional deri në hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik. Deri në këtë periudhë nuk 

ka pranuar asnjë ankesë.  
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III. Deklarimi, regjistrimi dhe kontrolli i pasurisë së zyrtarëve të lartë publik 

AKK mbikëqyrë pasurinë e zyrtarëve 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. 

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. 

Ligji Nr. 04/L-050 dhe Ligji Nr. 04/L-228 përcaktojnë 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 obligohen 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 2021 kanë pasur për obligim që ta bëjnë deklarimin e pasurisë së tyre 4892 

zyrtar të lartë publik. Prej këtij numri të përgjithshëm e kanë deklaruar pasurinë 4783, ose 97.77 %, 

pasurinë nuk e kanë deklaruar 109 zyrtar të lartë publik (56 kanë deklaruar pasurinë pas afatit; 25 nuk 

kanë deklaruar pasurinë; 28 nuk kanë deklaruar pasurinë me arsye) apo 2.23 %. 

 

Deklarimi i rregullt vjetor 

Duke e pasur parasysh situatën e krijuar me pandeminë COVID-19 gjatë vitit 2021, kemi pasur 

vështirësi në përfundimin e procesit të deklarimit të pasurisë. Kryesisht gjatë kësaj periudhe kemi 

pranuar deklarimin e pasurisë vetëm përmes e-mailit dhe shumë pak raste fizikisht, për shkak të 

masave të përcaktuara nga Qeveria e Kosovës me qëllim të ruajtjes së shëndetit dhe mbrojtjes nga 

infektimi me COVID-19. Për periudhën raportuese gjendja e përgjithshme e procesit të deklarimit të 

rregullt vjetor të pasurisë paraqitet në tabelën në vijim. 

 Të dhënat e deklarimit të rregullt vjetor 

Institucionet 
Nr. i 

Zyrtarëve 

Kanë deklaruar Nuk kanë deklaruar 

Deklarimet Përqindja 
Deklarimet 
pas afatit 

Mos 
deklarimet 

Mos 
deklarimet 
me arsye 

Përqindja 

Presidenca 15 15 100 % 0 0 0 0.00 % 

Kuvendi 140 138 98.57 % 1 0 1 1.43 % 

Qeveria 1502 1459 97.13 % 19 12 12 2.87 % 

Gjykatat 430 428 99.53 % 2 0 0 0.47 % 

Prokuroritë  198 196 98.98 % 1 0 1 1.02 % 

Institucionet 
e Pavarura 

470 464 98.72 % 4 0 2 1.28 % 
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Komunat e 
Kosovës 

1654 1611 97.40 % 22 13 8 2.60 % 

Ndërmarrjet 
Publike 

483 472 97.72 % 7 0 4 2.28 % 

TOTALI 4892 4783 97.77 % 56 25 28 2.23 % 

 

Gjatë vitit raportues i kemi bartur edhe 38 raste për zyrtarët e lartë publik që nuk e kanë deklaruar 

pasurinë brenda afatit të deklarimit të rregullt vjetor 2020. Këto të dhënat janë paraqitur në tabela 13 

(Shtojca III). Ndërsa për vitin 2021, për mos respektim të afatit të deklarimit të rregullt vjetor të dhënat 

janë paraqitur në tabelën 12 (Shtojca II). Rastet kanë mbetur pa u bartur për shkak të analizimit të 

arsyetimeve të dërguara për vonesën e deklarimit të pasurisë për shkak të rrethanave të krijuara me 

pandeminë Covid 19.  Po ashtu edhe afati i deklarimit të pasurës është shtyr deri më 19 qershor 2020. 

Për mos respektim të afatit ligjor gjatë procesit të rregullt vjetor prijnë zyrtarët e lartë publik nga 

Komunat e Kosovës. 

 

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 ditë nga 

dita e marrjes së detyrës. 

Gjatë vitit raportues kemi pranuar informacione nga zyrtarët kontaktues se kanë filluar ushtrimin e 

funksionit publik 980, të obliguar të deklarojnë pasurinë me rastin e marrjes së detyrës. 41 zyrtar të 

lartë publik nuk kanë deklaruar pasurinë brenda afatit të përcaktuar dhe janë bartur në DLK. Ndërsa 

një pjesë tjetër janë ende në afate ligjore dhe raportohen në raportin e ardhshëm. 

 

Deklarimi i pasurisë pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni 

Pas përfundimit të mandatit në pozitën e lartë publike, zyrtarët e lartë publik kanë për obligim 

deklarimin e pasurisë brenda afatit tredhjet (30) ditor.  

Gjatë vitit raportues kemi pranuar informacione nga zyrtarët kontaktues se kanë përfunduar ushtrimin 

e funksionit publik 1072, të obliguar të deklarojnë pasurinë pas largimit nga funksioni publik. 26 zyrtar 

të lartë publik nuk kanë deklaruar pasurinë brenda afatit të përcaktuar dhe janë bartur në DLK. Ndërsa 

një pjese tjetër janë ende ne afate ligjore dhe raportohen në raportin e ardhshëm. 

Për mos respektim të afatit ligjor me rastin e marrjes së detyrës dhe pas largimit nga funksioni publik  

prijnë zyrtarët e lartë publik nga Qeveria e Kosovës dhe organet varëse të saj (për më gjerësisht shih 

tabelën 14 në Shtojcën IV). 

Bazuar në të dhënat e raportuara gjatë vitit 2021, për të gjitha llojet e deklarimit kanë qenë të obliguar 

ta bëjnë deklarimin  6944 zyrtar të lartë publik. 
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 Pasqyrimi i deklarimit vjetor për të gjitha llojet e deklarimit të pasurisë 

Lloji i deklarimit Të obliguar 

Deklarimi i rregullt vjetor 4892 

Me marrjen e detyrës 980 

Sipas kërkesës - 

Pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni 1072 

Numri i përgjithshëm 6944 

 

 

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 janë 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 634 raste kemi vërejtur gabime teknike tek 

formularët për deklarim të pasurisë së paraqitur, ku ju është kërkuar që të përmirësojnë apo 

plotësojnë të dhënat 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 954 zyrtar të lartë publik  sipas listë së shortit. 

Agjencia  ka iniciuar edhe  12 raste, apo zyrtarë të lartë publik ex-officio/sipas denoncimeve të 

pranuara apo sipas informatave të raportuara nga qytetarët përmes formave të ndryshme. 

Tabela e mëposhtme pasqyron procesin e  kontrollit të plotë. 
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 Kontrolli i plotë i deklarimit të pasurisë si dhe rezultatet e gjetjeve nga ky proces 

Kontroll 

i plotë 

Të 

përfunduara 

Në 

procedurë 

Të përcjella në DLK-AKK/ Prokurori/Polici 

Mos deklarim te 

pasurisë 

Dyshimet për deklarim të rrem 

(raste nga kontrolli i plotë i vitit 

2020 të bartura në vitin 2021) 

966 741 225 190 50 

 

 

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 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. 

 

Dorëzimi i katalogut të dhuratave 

Agjencia kundër Korrupsionit, gjatë muajit mars të vitit 2021 ka pranuar njoftimin nga 46 institucione, 

të cilat kanë deklaruar se kanë pranuar dhurata 2 nga këto institucione, ndërsa 44 kanë deklaruar se 

nuk kanë pranuar dhurata gjatë vitit paraprak. 

Nga numri i përgjithshëm i zyrtarëve kontaktues (rreth 170 zyrtar kontaktues të institucioneve), kanë 

deklaruar se kanë pranuar dhurata vetëm dy institucione. 

Institucionet (zyrtarët kontaktues nga këto institucione) të cilat kanë deklaruar se kanë pranuar 

dhuratave gjatë këtij viti për vitin paraprak janë: Zyra e Presidencës 6 dhurata; Ministria e Punëve të 

Jashtme dhe Diasporës 22 dhurata. 

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: 

 Të dhënat e deklarimit të dhuratave sipas institucioneve 

 Institucioni Protokollare Rastit Numri i përgjithshëm 

Zyra e Presidencës 6 0 6 

Ministria e Punëve të Jashtme dhe 
Diasporës 

0 22 22 

Totali 6 22 28 
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IV. Zhvillimi i procedurës së hetimeve paraprake nga Agjencia 

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

përgjegjëse për zhvillimin e procedurës së hetimeve paraprake në kuadër të fushëveprimtarisë së saj. 

Për këtë, AKK 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; 

 Trajtimin e rasteve të sinjalizimit – sinjalizimi i jashtëm i përcaktuar me Ligjin për mbrojtjen e 

sinjalizuesve dhe ofrimi i asistencën profesionale për Zyrtarët Përgjegjës për Sinjalizim të 

caktuar nga institucionet publike;  

 Bashkëpunimin me të gjitha autoritetet vendore dhe ndërkombëtare të ngarkuara për 

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

  

 

Rastet e paraqitura në AKK për vitin 2021 

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 2021, AKK ka zhvilluar procedurën e hetimeve paraprake në gjithsej 375 raste, prej të cilave 

61 janë bartur nga viti paraprak, kurse gjatë vitit 2021 janë pranuar edhe 314 raste. Prej tyre 150 raste, 

janë përcjellë në Prokurori, Polici për procedim të mëtutjeshëm, 2 raste janë përcjellë në organet 

kompetente administrative me kërkesë për fillimin e procedurës disiplinore, 71 raste janë mbyllur, 

ndërsa 152 raste janë në procedurë. Numri i përgjithshëm i informacioneve anonime të trajtuara është 

26. Gjatë vitit raportues Agjencia ka trajtuar gjithsej 76 raste të iniciuara sipas detyrës zyrtare (ex-

officio). Grafiku i mëposhtëm (Figura 1) pasqyron procedimin e 374 rasteve të trajtuara gjatë vitit 

2021. 

 

http://www.akk-ks.org/
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Figurat 1. Paraqitja grafike e procedimit të rasteve të trajtuara gjatë vitit 2021 

 

 

Rastet e përcjella te institucionet kompetente për procedim 

Gjatë periudhës raportuese në institucionet kompetente për procedim të mëtutjeshëm janë përcjellë 

150 kallëzime penale dhe informata. 

Prej tyre në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit janë përcjellë 128 kallëzime penale dhe 18 informata, 

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

prokurorive respektive.  

Në DHKEK janë përcjellë 4 informata. 

Në 2 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.   

 

Personat e dyshuar për veprime korruptive  

AKK, në 150 rastet e përcjella në Prokurori dhe Polici të Kosovës 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 142 persona (të gjithë në Prokurori).  

AKK gjithashtu gjatë periudhës raportuese ka përcjellë 2 raste në organet kompetente administrative 

me kërkesë për fillimin e procedurës disiplinore kundër 4 personave zyrtarë të institucioneve të 

Republikës së Kosovës.  

Në vijim figura 2, pasqyron në mënyrë grafike numrin e kallëzimeve penale, informatave dhe 

kërkesave për fillim të procedurës disiplinore dhe numrin e personave të përfshirë për rastet që janë 

referuar te institucionet përkatëse. 
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Figurat 2. Pasqyrimi i numrit të rasteve dhe numrit të personave të përcjellë te institucionet përkatëse 

 

Rastet e përcjella sipas strukturës së veprave penale  

Në mesin e 150 rasteve të përcjella në Prokurori dhe DHKEK- Policia e Kosovës 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 14 raste (10 në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit dhe 4 DHKEK), 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 sipas Kodit nr. 06/L-074 Penal i Republikës së 

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 414 të Kodit nr. 06/L-074 Penal i Republikës së 

Kosovës, përkatësisht nenit 422 të Kodit nr. 04/L-082 Penal të Kosovës.  

 Mashtrimi - të ngarkuar me këtë vepër penale e cila është e përcaktuar në nenin 323 të Kodit 

nr. 06/L-074 Penal të Kosovës është përcjellë 1 rast.  

 Konflikti i interesit - Sipas kësaj vepre penale të përcaktuar në nenin 417 të Kodit nr. 06/L-074 

Penal i Republikës së Kosovës) në Prokurorinë kompetente është përcjellë 1 rast. 

Personat e përfshirë në këto raste i përkasin niveleve të ndryshme si: Deputet, zëvendës ministër, 

koordinator nacional, kryetar dhe nënkryetar komunash, gjyqtar, këshilltarë politik të kabinetit 

qeveritar, sekretar të përgjithshëm në nivel qendror, ambasadorë, këshilltarë në ambasada, konsuj, 

atashe, sekretar të dytë, këshilltar të asambleve komunale, zv kryesues, anëtarë të këshillave drejtues 
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në universitete publike, prorektorë, dekanë, prodekanë në fakultete të universiteteve publike, 

sekretarë të fakultetit në universitete publike, kryeshefa ekzekutiv të institucioneve të pavarura, 

kryshefa ekzekutiv të agjencive ekzekutive në kuadër të ministrive, Kryetarë dhe anëtarë të këshillave 

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

pavarura, ud drejtor dhe drejtorë departamentesh në institucione jashtë qeveritare, ud drejtor dhe 

drejtorë departamentesh në ministri, drejtor drejtorie në komuna, menaxherë të prokurimit në nivel 

qendror, zyrtarë kryesor financiar në institucione të pavarura dhe në nivel lokal, drejtorë klinikash, 

kryetar, anëtarë, bordesh të ndërmarrjeve publike qendrore dhe lokale, udhëheqës të Auditimit në 

Universitet Publik, auditor në nivel lokal, pronarë të bizneseve të caktuara, etj.  

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

kërkesë me rekomandim dhe njoftime të cilat i ka adresuar tek institucionet relevante në Republikën 

e Kosovës, si në vijim: 

- Kërkesë me rekomandim për Ministrinë përkatëse që të trajtohen pagesat në llogari të 

anëtarëve të Komisionit për pranimin teknik, të punëve, shërbimeve, furnizimeve nga 

aktivitetet e prokurimit publik, që inkasohen nga Operatoret Ekonomik e të cilat Komuna e 

caktuar i realizon mbi bazën e Rregullores për Taksa, Tarifa, Ngarkesa dhe Gjoba.  

- Njoftime për udhëheqësit e institucioneve që të marrin masa në mënyrë që të mos përsëriten 

situatat kur zyrtarët kontaktues me AKK-në nuk i përcjellin njoftimet te zyrtarët e lartë publik 

rreth procesit të deklarimit të pasurisë. 

Sa i përket 2 rasteve të përcjella me kërkesa për fillim të procedurave disiplinore nga ana e AKK-së, 

nga institucionet kompetente administrative nuk ka marr ndonjë informatë. 

 

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 Kodit nr. 04/L-082 Penal të Kosovë, përkatësisht neni 414 të Kodit 

nr. 06/L-074, 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: 

 Angazhim i personave pa ndonjë procedurë të rekrutimit;  

 Punësime me kontrata për shërbime të veçanta duke mos zbatuar një procedurë të 

thjeshtësuar të rekrutimit edhe për pozita që konsiderohen si pozita të rregullta të punës e jo 

si detyra specifike;  

 Punësim pa i plotësuar kushtet e kërkuara me konkurs; 
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 Punësim pa i plotësuar kushtet e kërkuara me konkurs dhe pastaj edhe lëvizja e të njëjtit në 

pozita të caktuara; 

 Pagesa për nëpunës të caktuar edhe pse të njëjtit nuk paraqiten fare në punë. 

 

Siç shihet edhe nga të lartcekurat vepra penale Keqpërdorim i Pozitës apo Autoritetit Zyrtar është 

karakterizuar kryesisht me shkelje të rregullave të rekrutimit (punësimit), avancimeve dhe pagesave 

pa u paraqit fare në punë.  

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 417 të Kodit nr. 06/L-074 Penal të Kosovë, kjo vepër penale është 

karakterizuar me marrjen pjesë të personave zyrtar personalisht në çështje zyrtare të caktuar duke i 

mundësuar përfitim financiar vetes përmes nxjerrjes së vendimeve. 

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

ose i detyrimeve financiare - nga 430 të Kodit nr. 06/L-074 Penal të Kosovë. 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 mosparaqitja e të dhënave të 

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

në shoqëri tregtare apo të hyrave vjetore. 

 

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-

2021. 

 

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. Gjatë kësaj periudhe 

raportuese ka pasur progres dukshëm në raport me kallëzimet penale të AKK-së, por se në disa raste, 

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, 

kryesisht mungesë të provave:  

1. Nuk është provuar dyshimi i bazuar se është kryer vepra penale; 

2. Nuk ekziston dyshimi i arsyeshëm se është kryer vepra penale;  

3. Në veprimet e të pandehurit nuk ekzistojnë elementet qenësore të veprës penale: 
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4. Mungon qëllimi si element qenësor i veprës penale; 

5. Vërtetohet se nga pakujdesia nuk është arritur që të bëhet deklarimi i pasurisë brenda afateve 

të përcaktuara kohore; 

6. Pasuria e padeklaruar është fituar në mënyrë ligjore, është lëshim teknik mos deklarimi i saj;  

7. Mos deklarimi i pasurisë nuk është bërë me dashje me qëllim që ta fsheh ose mos ta deklaroj 

pasurinë; 

8. Ka kaluar afati i parashkrimit të ndjekjes penale; 

9. Të vdekjes së të pandehurit;  

 

Aspekte rreth trajtimit të rasteve në gjykatë gjatë vitit 2021 

Nga informacionet e pranuara gjatë vitit 2021, 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, janë nxjerr 25 Aktgjykime dënuese dhe 1 aktgjykim lirues. Në mënyrë tabelore këto 

të dhëna sipas gjykatave duken si në tabelën vijuese. 

 Vendimet e gjykatave përkitazi me Nenin 437 të Kodit nr. 04/L-082 Penal të Kosovë përkatësisht 430 

të Kodit nr. 06/L-074 Penal të Kosovë 

Nr. Gjykata Aktgjykim dënues Aktgjykim lirues 

1 GJTH. Prishtinë 9 - 

2 GJTH. Prizren 4 - 

3 GJTH. Gjilan 1 - 

4 GJTH. Gjakovë 3 1 

5 GJTH. Mitrovicë 5 - 

7 GJTH Pejë 3 - 

GJITHSEJ 25 1 

 

Me aktgjykime dënuese Gjykatat kanë shqiptuar kryesisht dënime me gjobë, ka raste kur janë 

shqiptuar edhe dënim me kusht (dënime me gjobë dhe burgim) po ashtu edhe dënim me burgim 

efektiv. Po ashtu kemi edhe raste kur krahas dënimeve të lartcekura gjykatat kanë shqiptuar edhe 

dënimin plotësues “ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin 

publik”.  

Dënimet me gjobë janë shqiptuar në shumë prej 200 euro deri në 650 euro. Tek këto dënime është 

caktuar që të paguhen kryesisht pas plotfuqishmërisë së aktgjykimeve dhe në disa raste me 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 me kusht kryesisht janë shqiptuar me dënime me burgim nga 2 muaj deri në 8 muaj me kohë 

të verifikimit deri në 1 vit.  
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Ka raste kur Gjykata ka shqiptuar dënim me burgim efektiv, në kohëzgjatje prej 120 ditëve e të cilat 

me marrëveshje në mes Gjykatave dhe të dënuarve janë zëvendësuar me dënime me gjobë. 

Aktgjykimet dënuese i referohen veprës penale nga neni 437 të Kodit nr. 04/L-082 Penal të Kosovë, 

përkatësisht 430 të Kodit nr.06/L-074 Penal të Kosovës, ku 19 raste për mos deklarim të pasurisë sipas 

paragrafit 1 të këtij neni, përkatësisht 18 raste janë për mos deklarim të rregullt vjetor të pasurisë e 1 

rast për mos deklarim me marrjen e detyrës dhe 7 raste për deklarim të rremë të pasurisë apo mos 

paraqitje të të dhënave të kërkuara në deklaratë sipas paragrafit 2 të këtij neni, përkatësisht 1 për 

mos paraqitje të saktë të të hyrave vjetore, 3 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 aktgjykim lirues, 1 rast Gjykata ka liruar nga akuza të akuzuarin për mos deklarim të pasurisë pas 

mbarimit apo shkarkimit nga funksioni.  

Gjatë vitit 2021 Gjykata e Apelit kishte vendosur në 5 raste e që i referohen nenit 437 të Kodit nr. 04/L-

082 Penal të Kosovë përkatësisht nenit 430 paragrafi 1 dhe 2 të Kodit nr. 06/L-074 Penal të Kosovë 

Mos deklarimi apo deklarimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale 

ose i detyrimeve financiare, 3 raste kishte vërtetuar Aktgjykimet dënuese të marra nga Gjykata 

Themelore në Mitrovicë dhe në 2 raste i kishte ndryshuar Aktgjykimet e mara nga Gjykatat Themelore, 

1 rast nga Gjykata Themelore në Mitrovicë dhe 1 rast nga Gjykata Themelore në Ferizaj dhe i kishte 

kthyer në rigjykim në Gjykatat Themelore përkatëse.  

 

Rastet e mbyllura  

Gjatë kësaj periudhe raportuese AKK pas zhvillimit të procedurave hetimore paraprake ka mbyllur 71 

raste. Arsyet për mbylljen e tyre janë si vijon:  

 65 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; 

 3 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 

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

kompetente, ku prej tyre: 2 raste nga DHKEK-Policia e Kosovës dhe 1 rast nga Prokuroria 

Themelore në Prizren.  
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V. Shqyrtimi i Rasteve të Konfliktit të Interesit 

AKK është kompetente për identifikimin, parandalimim, trajtimim dhe zgjidhjen e rasteve të konfliktit 

të interesit. Gjithashtu, ofron mbështetje profesionale për Autoritetet përgjegjëse të institucioneve 

publike të veçanta për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksioneve publike, në 

mbështetje të dispozitave të Ligjit Nr. 03/L-159 për Agjencinë kundër Korrupsionit, si dhe Ligjit  Nr. 

06/L-011, Për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. 

Në vijim janë tabelat grafike me përshkrim të detajuar të rasteve të trajtuara nga Departamentit për 

Parandalimin e konflikti të interesit. Mirëpo, së pari janë pasqyruar rastet e iniciuara në vitin 2020 dhe 

të trajtuara në 2021-shin, sipas institucioneve. 

 Pasqyrimi i rasteve sipas institucioneve, që janë trajtuar në vitin 2021, e janë hapur në vitin 2020 

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-
Përgjigje 

Qeveria dhe 
Agjencitë 

10 / 2 / 1 / 7 

Universitetet  
Publike 

5 / 2 / / / 3 

Gjykata / 
Prokuroria 

1 / / / / / 1 

Institucionet e 
pavarura 

1 1 / / / / / 

Ndërmarrje 
Publike 

3 1 1 / / / 1 

Pushteti Lokal 5 1 2 / / / 2 

Gjithsej: 25 3 7 / 1 / 14 

Tabela në vijim pasqyron numrin e përgjithshëm të rasteve të trajtuara për konflikt interesi nga 

Agjencia kundër Korrupsionit. 

 Rastet e trajtuar në vitin 2021 nga Divizionet për Parandalimin e Konfliktit të Interesi 

 
 

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-
Përgjigje 

Kuvendi i 
Kosovës 

2 / / 1 / / 1 

Qeveria dhe 
Agjencitë   

36 3 3 9 0 1 20 

Universitetet  
Publike  

9 / / 1 / / 8 

Gjykata 
/Prokuroria 

9 / / 2 / / 7 

Institucionet e 
pavarura 

14 / / / / / 14 

Ndërmarrje 
Publike 

15 4 2 5 / / 4 

Pushteti Lokal 16 3 / 3 1 / 9 

Gjithsej: 101 10 5 21 1 1 63 
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Siç shihet edhe nga të dhënat e pasqyruar në tabelën sipër, është rritur adresimi me kërkesa për 

Këshilla dhe Opinione, që në fakt janë mundësia më e mirë për parandalimin e konflikt të interesit në 

burim, akoma pa ndodhë situata dhe pa prodhuar efekte tjera juridike. 

 Tabela pasqyron numrin e rasteve të konfliktit të interesit të trajtuara nga Autoritetet përgjegjëse 

për vitin 2021 

Institucioni / 
Rastet 

Gjithsej raste 
te paraqitura 
për konflikt të 
interesit ne AP 

Raste që 
janë 

shmangur 
nga 

Konflikti 
i  Interesit 

Raste 
pa 

Konflikt 
Interesi 

Raste me 
Konflikt 
Interesi/ 

Dërguar në 
Procedurë 
Disiplinore 

Opinion / 
Rekomandim 

Raste 
ende në 

procedurë 

Rast i 
Dërguar 
në AKK 

Qeveria, 
Ministritë, 
Agjencitë 
Ekzekutive dhe 
Institucionet 
vartëse 

78 28 9 3 21 1 16 

Kuvendi i 
Kosovës 

4 3 0 0 0 0 1 

Gjykata 
/Prokuroria 

3 2 0 0 0 0 1 

Institucionet e 
pavarura 

16 10 0 0 3 0 3 

Ndërmarrje 
Publike 

19 6 4 2 0 2 5 

Pushteti Lokal 14 10 0 0 0 0 4 

Gjithsej: 134 59 13 5 24 3 30 

 

Gjatë periudhës raportuese DPKI duke ju pergjegjegjur pyetjeve konkrete, ka dhënë pergjegjje 

profesionale lidhur me 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. 

Po ashtu janë dhënë edhe përgjegjje direkte për mediume të ndryshme informative.  

 Pasqyrimi i këshillave dhe sqarimeve për institucione përmes letërkëmbimeve me komunikim 

elektronik 

Institucioni Numri i përgjigjeve 

Presidenca 1 

Kuvendi i Kosovës 2 

Qeveria 4 

Gjykate/Prokurori 1 

Institucionet e Pavarura 3 

Ndërmarrje publike 2 

Universiteti “Hasan Prishtina” Prishtinë 3 

Pushteti lokal 8 

Media 6 

Gjithsej 29 
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Aktivitetet të tjera të departamentit për parandalimin e konfliktit të interesit 

1. Pjesmarrje aktive në hartimin e Rregullorës për Parandalimin e konfliktit të interesit në 

ATK (qershor 2021) 

2. Pjesëmarrje aktive në hartimin e Rregullorës për Parandalimin e konfliktit të interesit në 

Telekomin e Kosovës (Dhjetor 2021)  

3. Këshillimet fillestare me përfaqësues të MZHE (NJMNP), MASHT, MKRS, për fillimin e 

procesit të hartimit të Rregulloreve për Parandalimin e konfliktit të interesit në këto 

institucione. 
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VI. Sinjalizimi 

Gjatë vitit 2021, AKK ka pranuar nëntë (9) informacione për sinjalizim të jashtëm, të cilat janë trajnuar 

brenda afateve të parapara ligjore: 

Rasti I 

Informata është refuzuar me arsyetimin se:  

lidhur me përmbajtjen e informacionit të sinjalizimit të brendshëm, AKK para paraqitjes së 

këtij rasti, kishte pranuar një informatë me të njëjtat pretendime, si informatë për 

keqpërdorim të detyrës zyrtare, rast i cili është trajtuar në AKK, brenda afateve ligjore dhe 

kompetencave të AKK në procedurë të hetimeve paraprake. 

Po ashtu edhe sikur ky informacion të mos ishte trajtuar në procedurën e hetimeve paraprake, i  njëjti 

për tu trajtuar si sinjalizim i jashtëm në AKK, bazuar në nenin 18 të Ligjit nr.06/L-085 për Mbrojtjen e 

Sinjalizuesve, mund të bëhej pasi është kryer sinjalizimi i brendshëm ose drejtpërdrejtë në AKK, në 

situatat e parapara në dispozitat e nenit 18 i këtij ligji. 

Rasti i III  

Informata është refuzuar me arsyetimin se:  

Rasti  të cilit i referohet sinjalizuesi është paraqitur nga vet ai, si informatë për keqpërdorim 

të detyrës zyrtare, rast i cili është trajtuar në kuadër të procedurës së hetimeve paraprake në 

AKK, brenda afateve ligjore dhe kompetencave të AKK, bazuar në nenin 18 të Ligjit nr.03/L-

159 për Agjencinë kundër Korrupsionit, si dhe lidhur me përfundimin e hetimit paraqitësi i 

rasti është njoftuar me kohë. 

Në pretendimin se ndaj tij janë ndërmarr masa, për shkak të sinjalizimeve të brendshme, AKK 

nuk ka arritur deri në një përfundim se masat që janë ndërmarr ndaj tij kanë të bëjnë me 

sinjalizimet e tij, për arsye se masat e përmendura nga paraqitësi i rastit janë ndërmarrë gjatë 

vitit 2018, ndërsa Ligji nr.06/L-085 për Mbrojtjen e Sinjalizuesve ka hyrë në fuqi me datë 

02.01.2019. Më tutje, edhe përkundër kërkesës së AKK, i njëjti nuk na ka ofruar informacion 

dhe dëshmi nëse ka bërë sinjalizim të brendshëm tek zyrtari përgjegjës për sinjalizim i 

institucionit për periudhën 01 janar 2019 deri para dorëzimit të informatës në AKK. 

Rasti II, IV dhe V 

Janë mbyllur, sepse është konstatuar se nuk ka prova të mjaftueshme që argumentojnë dyshimin e 

arsyeshëm për vërtetimin e shkeljeje ligjore sipas ligjit. 

Rasti VI 

Është pushuar procedura e sinjalizimit të jashtëm, sepse është konfirmuar sepse është konstatuar se 

rasti është duke u trajtuar në kuadër të institucionit si sinjalizim i brendshëm, të njëjtat pretendime 

janë në proces të hetimit.  
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Rasti VII, VIII, IX 

Janë në procedurë të hetimit të sinjalizimit të jashtëm.  

 

Raportet nga institucionet publike, subjektet private, si dhe rregullatorët lidhur me sinjalizimin 

Agjencia kundër korrupsionit bazuar në nenin 29 paragrafi 2 të Ligjit nr.06/L-085 Për mbrojtjen e 

sinjalizuesve, pranon nga institucionet publike, subjektet private, si dhe rregullatorët raportet vjetore 

lidhur me sinjalizimin për vitin paraprak deri më 31 dhjetor.  

Lidhur me këtë, AKK zyrtarëve përgjegjës për sinjalizim të institucioneve publike iu ka rikujtuar 

obligimin ligjor në kuptim të nenit 29 të Ligjit nr.06/L-085 Për Mbrojtjen e Sinjalizuesve, si dhe nenit 

17 të Rregullores Nr.03/2021, për Përcaktimin e Procedurës për Pranimin dhe Trajtimin e Rasteve të 

Sinjalizimit, që si Institucion Publik të përgatisin Raportin Vjetor lidhur me sinjalizimin për vitin 

paraprak deri më 31 dhjetor dhe të njëjtin ta paraqesin në Agjencinë kundër Korrupsionit më së voni 

deri me 31 janar të vitit vijues. 

Andaj në kuptim të nenit 29 paragrafi 3 i Ligjit nr.06/L-085 Për mbrojtjen e sinjalizuesve, Agjencia 

kundër Korrupsionit ka publikuar Raport Vjetor të përgjithshëm lidhur me sinjalizimin për vitin 2021, 

sipas të cilit, këtë raport e kanë përcjell në AKK njëqind e nëntëmbëdhjetë (120) institucione publike 

dhe tre (3) subjekte private. 

Gjithashtu në kuptim të nenit 29 paragrafi 3 i Ligjit nr.06/L-085 Për mbrojtjen e sinjalizuesve, Agjencia 

kundër Korrupsionit publikon Raport Vjetor të përgjithshëm lidhur me sinjalizimin për vitin 2021 dhe 

në fund të këtij raporti mund t’i gjeni këto të dhëna që janë paraqitur përmes tabelës 15 (Shtojca V), 

tabelës 16 (Shtojca VI), dhe tabelës 17 (Shtojca VII).  
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VII. Monitorimi nga Agjencia 

Monitorimi i aktiviteteve të prokurimit publik  

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 prokurimit publik dhe mund të merr pjesë në cilësinë e vëzhguesit në te 

gjitha fazat e aktiviteteve të prokurimit sipas nenit 21 paragrafit 3 te Ligjit Nr.061/L-011. 

Gjatë vitit 2021 ka protokolluar 108 raste për trajtim lidhur me aktivitetet e  prokurimit publik, të cilat 

me vendim janë iniciuar nën dyshimin e arsyeshëm për shkelje ligjore. Nga këto raste kemi rezultuar 

me  18 opinione  te cilat  janë respektuar, si dhe kemi ofruar 83 këshilla prej te cilave 64 janë respektuar 

dhe bere përmirësimet ne njoftimin për informata shtese ose përmirësimi i gabimeve ne platformën 

e-prokurimit, 19 këshilla  nuk janë përmirësuar,  raste të mbyllura 7. 

Tabela në vijim  pasqyron rastet të cilat Agjencia i ka trajtuar gjatë vitit 2021 në fushën e parandalimit 

të korrupsionit në Prokurimin Publik. 

 Numri i rasteve të trajtuara në fushën e parandalimit të korrupsionit në prokurimin publik 

Numri i 
rasteve 

Opinione 
Raste të mbyllura 

me raport 
Këshilla te respektuar 

Këshilla te pa 
respektuara 

108 18 7 64 19 

 

Strategjia dhe Plani i Veprimit kundër Korrupsion 

Me datë 11.12.2020 është dorëzuar në Qeverinë e Kosovës, projekt-Strategjia dhe Plani i Veprimit 

Kundër Korrupsion 2021-2023 për aprovim. Më datë 21.12.2020 është aprovuar nga Qeveria e 

Kosovës Strategjia dhe Plani i Veprimit kundër Korrupsion 2021-2023 dhe i njëjti është proceduar sipas 

këtij vendimi në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ky dokument nuk është shqyrtuar.   

Pasi që dokumenti i projekt-Strategjisë tashme është i vjetruar, gjatë muajit Maj 2021 janë organizuar 

takime të sponsorizuara nga UNDP -Projekti SAEK III ,  ne lidhje me këtë përditësimin ose ridizajnimin 

e atij dokumenti dhe është vendosur angazhimi i katër (4) ekspertëve, që do bëjnë: 

1. Analizimin e draftit aktual te strategjisë në fushën përkatëse, 

2. Analizimin e raporteve ndërkombëtare apo vendore ne lidhje me sektorët përkatës, 

3. Intervisitimin e udhëheqësve kryesor te institucioneve përkatëse, dhe 

4. Përpilimin e vlerësimit te riskut në sektorët përkatës. 

Sektorët përkatës të përmendur më lartë, respektivisht ekspertet që do të angazhohen do të mbulojnë 

këto sektorë: Sektorin e administratës publike; Sektorin politik; Sektorin e sundimit te ligjit; dhe 

Sektorin e financave publike dhe prokurimit publik.  
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Derisa Kuvendi i Kosovës është duke shqyrtuar projektligjin për AKK-në, detyra e hartimit dhe 

aprovimit Strategjisë Kundër Korrupsion dhe Planin e Veprimit Kundër Korrupsion i ipet Qeverise së 

Kosovës, ndërsa AKK do të bëjë monitorimin e zbatimit të saj. 
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VIII. Fuqizimi i Agjencisë 

Hartimi i Legjislacionit 

AKK ka ofruar asistencën e nevojshme për MD, Kuvendin e Kosovës, anëtarët e Grupit Punues të cilët 

kanë punuar në draftin e Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Draftit të Ligjit për Deklarimin dhe 

prejardhjen e Pasurisë së Zyrtarëve të Lartë Publikë dhe Zyrtarëve të tjerë.  

 

Bashkëpunimi 

AKK ka vazhduar në drejtim të avancimit të bashkëpunimit të ndërsjellë me institucionet vendore dhe 

ndërkombëtare të cilat për mision kanë luftimin dhe parandalimin e korrupsionit.  

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

mëtutjeshëm dhe vendimin final lidhur me rastet e përcjella është avancuar 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.  

Brenda kompetencave ligjore AKK ka shkëmbyer informacione dhe dokumentacione me të gjitha 

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

ka ofruar informacione për institucionet kompetente lidhur me verifikimin e të kaluarës së personave 

të caktuar.  

Në aspektin rajonal dhe ndërkombëtarë, AKK ka vazhduar komunikimin dhe bashkëpunimin me të 

gjitha Agjencitë dhe Autoritetet homologe në rajon.  

AKK aktualisht përkrahet nga dy projekte në të cilat është përfitues direkt: 1. Projekti kundër Krimit 

Ekonomik – PECK III i Bashkimit Evropian dhe Zyrës së BE-së në Kosovë implementuar nga Këshilli i 

Evropës. Dhe 2. Projekti Përkrahja e Përpjekje Kundër Korrupsion – SAEK III (Supprt the Anti-

Corruption Efforts in Kosovo II) përkrahur nga Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) 

dhe Agjencia Ndërkombëtare e Suedisë për Zhvillim dhe Bashkëpunim. AKK gjithashtu përkrahet nga 

OPDAT, nga Byroja për çështje ndërkombëtare të narkotikëve dhe zbatimit të ligjit (INL) dhe Ambasada 

e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë.  

 

Përfaqësimi  

Zyra për Mbështetje Profesionale dhe Bashkëpunim, ka ofruar mbështetjen profesionale dhe të 

bashkëpunimit, në koordinimin dhe përmbushjen e obligimeve dhe aktiviteteve të saj në vazhdimësi.   

Gjatë vitit 2021, Agjencia ka përfaqësuar në gjithsej 25 raste të iniciuara nga Agjencia në institucionet 

e drejtësisë. Në dymbëdhjetë (12) çështje penale, ku në shtatë (7) prej tyre ka përfaqësuar në Gjykata 
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dhe në katër (4) raste në Prokurori për vepër penale: “Mos deklarimi ose deklarimit i rrejshëm i 

pasurisë, i të ardhurave, dhuratave ose i dobisë tjetër materiale” sipas Kodit Penal të Kosovës.  

Në një (1) rast ka përfaqësuar në Prokurori për vepër penale “Mashtrimi”, sipas Nenit 355 të Kodit 

Penal të Kosovës.  

Në njëmbëdhjetë (11) raste Agjencia ka përfaqësuar në Gjykata për vepra kundërvajtëse, sipas Nenit 

17, të Ligjit Nr. 06/L-085 për Mbrojtjen e Sinjalizuesve.  

Ndërsa në një (1) rast, Agjencia ka përfaqësuar si palë e paditur lidhur me një përgjigje në padi në një 

çështje që ka pasur të bëjë me konflikt të interesit.    

Nga ajo çfarë u tha si më lartë, përfaqësimi është bërë në Gjykatat dhe Prokuroritë kompetente, 

varësisht se në cilën fazë kanë qenë duke u zhvilluar procedurat për rastet konkrete.  

Gjatë vitit 2021, varësisht nga nevojat dhe kërkesat e Agjencisë po ashtu janë përpiluar parashtresa të 

ndryshme juridike. Është përpiluar një Ankesë për Gjykatën e Apelit në Prishtinë, Divizioni i 

Kundërvajtjes, kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm - 

Divizioni i Kundërvajtjes, në një rast të kundërvajtjes sipas Nenit 23, të Ligjit nr.06/L-011 për 

Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik. Ndërsa, për nevoja të 

brendshme të organizmit dhe të funksionimit të Agjencisë, janë përpiluar Vendime, opinione apo 

këshilla ligjore sipas kërkesave të njësive organizative të Agjencisë si dhe kërkesa të ndryshme për 

institucionet.  

 

Aktivitetet tjera të Zyrës për Mbështetje Profesionale dhe Bashkëpunim 

Në kuadër të punëve juridike brenda periudhës kohore 1 janar – 31 dhjetor 2021 është ofruar 

mbështetje profesionale ligjore, brenda përgjegjësive dhe mandatit të Agjencisë, sipas legjislacionit 

në fuqi. Në këtë kontekst, janë përpiluar vendime të shumta si dhe parashtresa juridike 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.  

Në vitin 2021, në koordinim dhe bashkëpunim me ndërmarrjen publike qendrore Posta e Kosovës Sh. 

A. është hartuar dhe është nënshkruar kontrata për shërbime postare me ndërmarrjen publike 

qendrore Posta e Kosovës Sh. A. “Kontrata për kryerjen e shërbimeve universale postare”, me 

kohëzgjatje prej tre (3) vite, e vlefshme deri me datë 26.02.2024. 

Në kuadër të detyrave dhe përgjegjësive të tjera shtesë, sipas kërkesave gjatë vitit 2021, përkrahja 

profesionale për të gjitha njësitë organizative brenda institucionit, sipas nevojës është ofruar edhe në 

analizimin e çështjeve të ndryshme brenda mandatit të institucionit, duke dhënë kontribut në ofrimin 

e zgjidhjeve sipas legjislacionit në fuqi. 

Gjatë vitit 2021, aktivitet kryesore në këtë drejtim ishin të fokusuara në:  

 Asistenca profesionale për çështje të ndryshme ligjore brenda AKK-së;  

 Përfaqësimi i rasteve të iniciuara nga AKK-ja në institucionet e drejtësisë;  

 Përpilimi i parashtresave juridike për nevojat e Agjencisë;  

 Adresimi i kërkesave për nevojat e Agjencisë;  

 Administrimi i Sistemit të Teknologjisë Informative të Agjencisë dhe menaxhimi i të dhënave 

elektronike të bazës së të dhënave – SDRP;  
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 Zhvillimi i Platformës së re Elektronike për Menaxhimin e të Dhënave të AKK-së dhe të 

Deklarimit Online të Pasurisë; 

 Dizajnimi i projekteve të TI-së për Agjencinë;   

 Menaxhimi i Arkivit të Agjencisë;   

 

Menaxhimi i Teknologjisë Informative 

Sistemi i teknologjisë informative në Agjencinë kundër Korrupsionit menaxhohet nga Administratori i 

Lartë i TI-së për Sisteme në kuadër të zyrës ZMPB. Përgjatë periudhës kohore raportuese - viti 2021, 

janë zhvilluar disa procese të rëndësishme të teknologjisë informative në kuadër të avancimit të 

sistemit informativ dhe digjitalizimit.  

Në fillimit të vitit kemi përgatitur specifikat teknike për ndërrimin e pajisjeve të rrjetit kompjuterik 

lokal – LAN, të agjencisë, që përfshijnë tre server, një backup solution, një firewall, dy router, dhe katër 

switch. Ky projekt i cili ishte ideuar në vitin 2020 në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane në 

Kosovë dhe INL-në si donator, është realizuar gjatë vitit 2021, me ç’rast Agjencia ka pranuar këtë 

donacion me të gjitha pajisjet e cekura më lartë. Pajisjet që kemi pranuar janë të teknologjisë së fundit 

nga prodhuesit prej më të njohurve në botë, si HPE dhe CISCO. 

Projekt tjetër shumë i rëndësishëm i teknologjisë informative, përmes të cilit synojmë digjitalizimin e 

shumicës së të dhënave dhe proceseve të punës së agjencisë, është ai i zhvillimit të Platformës 

Elektronike për Menaxhimin e të Dhënave të AKK-së. Ky projekt që është ideuar dhe dizajnuar nga 

zyra e teknologjisë informative vite më parë, dhe i cili është në zhvillim e sipër, do të përfshin 

deklarimin online të pasurisë (e-deklarimi i pasurisë), menaxhimin e rasteve të kontrollit të pasurisë, 

menaxhimin e rasteve të hetimeve, të konfliktit të interesit, etj. Në mars të vitit 2021, në periudhën e 

deklarimit të rregullt vjetor, është lansuar platforma e “Deklarimit Online” si fazë testuese prototip, e 

cila paraprakisht është testuar në aspektin e sigurisë nga ekspertët e sigurisë kibernetike të ASHI-së. 

Në këtë fazë janë realizuar disa deklarime online, të disa zyrtarëve (rreth 20) të institucioneve të 

ndryshme, për të cilët fillimisht është realizuar një trajnim një ditor mbi përdorimin e platformës. 

Synojmë që këtë projekt shumë të rëndësishëm të digjitalizimit ta përfundojmë brenda këtij viti, në 

mënyrë që në vitin 2023 të jetë i implementuar, dhe deklarimi të realizohet në formatin online. Ky 

projekt është i mbështetur financiarisht nga UNDP-ja. 

Në aspektin e menaxhimit dhe administrimit, edhe këtë vit është vazhduar me menaxhimin dhe 

administrimin e të gjitha pajisjeve të rrjetit kompjuterik të Agjencisë (Serverët, routerët, switch-të, 

etj.). Ndërsa në aspektin e të dhënave, është vazhduar njëjtë me menaxhimin  dhe azhurnimin e të 

dhënave elektronike të punës së Agjencisë, sa i përket të dhënave të deklarimit të pasurisë. Ku, përmes 

sistemit elektronikë të deklarimit dhe regjistrimit të pasurisë – SDRP është bërë ruajtja elektronike e 

të dhënave, dhe më pastaj gjenerimi i regjistrave të deklarimit të pasurisë për të gjithë zyrtarët që 

kanë realizuar deklarimet e tyre gjatë vitit raportues, të cilët regjistra janë publikuar në ueb faqen e 

agjencisë në formatin “pdf”, dhe këto deklarime gjenden në linkun: https://akk-

ks.org/deklarimi_i_pasuris/171/deklarimet/171. Po ashtu, përmes këtij sistemi (SDRP) është realizuar 

edhe hedhja e shortit për të gjithë zyrtarët e lartë publik të cilët kanë bërë deklarimin e pasurisë në 

vitin 2020, ku përmes këtij procesi të hapur dhe transparent është përpiluar lista e deklaruesve nga 

vetë sistemi, dhe pastaj nga ajo listë është përzgjedhur një numër i rastit, i cili numër është zgjedhur 

nga një gazetar prezent në sallë gjatë këtij procesi. Pastaj sistemi SDRP duke marr çdo të pestin zyrtar 

nga lista duke filluar nga numri i përzgjedhur i rastit ka krijuar një listë të re, e njohur si lista e kontrollit 

https://akk-ks.org/deklarimi_i_pasuris/171/deklarimet/171
https://akk-ks.org/deklarimi_i_pasuris/171/deklarimet/171
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të plotë të deklarimit të pasurisë me zyrtarët e lartë publik, të cilët iu kanë nënshtruar procesit të 

kontrollit të plotë të deklarimit të pasurisë. 

Gjatë këtij viti janë realizuar, ose janë proceduar për realizim edhe disa projekte të tjera të TI-së, si: 

blerja e disa kompjuterëve për stafin, blerja e disa UPS-vë, etj. 

 

Arkiva  

Zyra e arkivës nga data, 01.01.2021 deri me datën, 31.12.2021  në librin e protokollit  të Agjencisë 

kundër Korrupsion ka regjistruar gjithsej 2976 raste. Për secilin njësi organizative janë 

regjistruar/protokolluar shkresat sipas natyrës si në vijim:  

Në kuadër të Zyrës së Drejtorit, sipas shenjës klasifikuese 01 janë protokolluar gjithsej 129 shkresa si: 

Një (1) Marrëveshja për donacion ndërmjet Agjencisë kundër Korrupsion & Departamentit Amerikan 

të Shtetit & Qeverise se Republikës së Kosovës; Një (1) Kontratë ndërmjet Agjencisë kundër Korrupsion 

& Posta e Kosovës; Dy (dy) Deklarata për ruajtjen e sekretit zyrtar; Dy (2) Shkresa zyrtare; Dy (2) 

Njoftime për udhëtime zyrtare; Një (1) Planifikim përfundimtar i prokurimit; Tridhjetë e katër (34) 

Autorizime  për përfaqësime në institucionet gjyqësore; Katër dhjetë e shtatë (47 Vendime; Dy (2) 

Shkresa të nivelit top-sekret; Katërmbëdhjetë (14) Kërkesa; Një (1) Procesverbal për Dokumentacion 

të objektit të Agjencisë Kundër Korrupsionit; Një (1) Shkresë për pranim/dorëzimin e detyrës së 

Drejtorit të Agjencisë; si dhe Njëzet e një (21) të regjistruara si Hyrje.  

Në kuadër të Departamentit për Luftimin e Korrupsionit, sipas shenjës klasifikuese 02 janë 

protokolluar gjithsej 1203 shkresa si në vijim: Treqind e pesë (305) si Kërkesa për Dokumentacion-

Informacion; Dymbëdhjetë (12) Ankesa; Njëzet e gjashtë (26) si Informatë; Tre (3) Përgjigje; Njëzetë e 

pesë (25) Njoftime; Shtatëdhjetë e nëntë (79) Vendime për mbyllje të rasteve; Dy (2) Vendime për 

shkelje administrative; Njëqind e njëzet e gjashtë (126) Kallëzime Penale; si dhe Katërqind e 

nëntëdhjetë e nëntë (499) të regjistruara si Hyrje.  

Në kuadër të Departamentit për Parandalimin e Korrupsionit, sipas shenjës klasifikuese 03 janë 

protokolluar gjithsej 972 shkresa si në vijim: Dyqind e gjashtëdhjetë e dy (272) Kërkesa për 

dokumentacion-informacion; Pesë (5) si Informatë; Shtatëmbëdhjetë (17) Opinione; Një (1) Vendim 

për mbyllje të rastit; Katër (4) Përgjigje; Një (1) Njoftim; si dhe Gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë (675) 

të regjistruara si Hyrje.  

Në kuadër të Departamentit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit, sipas shenjës klasifikuese 06 

janë protokolluar gjithsej 644 shkresa si në vijim: Katër dhjetë e tre (43) Kërkesa për dokumentacion-

informacion; Katër dhjetë e nëntë (49) Njoftime për fillimin e procesit për konflikt të interesit; 

Pesëdhjetë e tre (53) Përgjigje për shqyrtimin e konfliktit të interesit; Njëzetë e një (21) Vendime për 

mbyllje të rasteve: Një (1) Vendim për konstatimin e konfliktit të interesit; Tetëmbëdhjetë (18) 

Opinione; Një (1) Ankesë; Një (1) Informatë; Një (1) Sqarim; si dhe Katërqind e pesëdhjetë e gjashtë 

(456) të regjistruara si Hyrje.  

Si dhe në kuadër të Zyrës për Mbështetje Profesionale dhe Bashkëpunim janë protokolluar 

Pesëmbëdhjetë (15) shkresa si Raport nga Zyra e Arkivës. 
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Komunikimi publik dhe informimi 

AKK ka realizuar aktivitetet në mënyrë transparente dhe të hapur për publikun, nëpërmjet 

komunikimit dhe bashkëpunimit me media, zbatimit të kërkesave për Ligjin për qasje në dokumente 

publike, komunikimit me organizatat Jo–Qeveritare dhe publikimit të informatave në ueb-faqen e 

AKK-së. 

Në përmbushje të mandatit të saj ligjor, për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, AKK ka pranuar 

informata dhe ka zhvilluar komunikimin me  qytetarët dhe grupe të tjera të interesit edhe nëpërmjet 

platformës elektronike RAPORTO KORRUPSIONIN,  adresës elektronike info@akk-ks.org si dhe 

numrin e telefonit +383 (0) 200 10 715.  

Në adresën elektronike info@akk-ks.org, janë pranuar gjithsej 5104 informata, të adresuar nga 

qytetarët dhe grupet e interesit,  lidhur me deklarimin e pasurisë  parandalimit dhe luftimit të 

korrupsionit, parandalimin e konfliktit të interesit dhe informata të tjera relevante.  

Nga gjithsej 5104 njoftime të pranuara, 4691 informata janë pranuar nga subjektet deklaruese lidhur 

me deklarimin e pasurisë, 229 njoftime  lidhur me parandalimin dhe luftimin e korrupsionit (Hetimet), 

158 njoftime për parandalimin e konfliktit të interesit (Parandalimi i konfliktit të interesit). Pjesa tjetër 

e njoftime dhe informatave të pranuar  (26) janë  adresuar nga institucionet dhe grupet e  të tjera të 

interesit në formë njoftimesh, ftesa dhe informata të tjera. 

 

Figurat 3. Informatat e pranuara në adresën  elektronike info@akk-ks.org.  

 

Mediat  

Gjatë vitit 2021, AKK ka pranuar nga mediat e shkruara dhe elektronike 54 pyetje të cilat janë  adresuar 

për të kërkuar informata në raport me mandatin e Agjencisë që lidhen me parandalimin dhe luftimin 

e korrupsionit, procesin e hetimeve, deklarimin e pasurisë, çështjet e parandalimit të konfliktit të 

interesit si dhe interesime për informata lidhur me parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në 
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prokurimin publik. Të gjitha informatat e ofruara për mediat e interesuara, janë adresuar përkitazi me 

mandatin dhe fushëveprimin ligjor të Agjencisë kundër Korrupsionit.  

Në kuadër të komunikimit me media, gjatë periudhës raportuese, janë organizuar dy konferenca për 

media:  

 Raporti vjetor i punës 2020, dhe  

 Hedhja e shortit për kontrollin e plotë të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik 

Në periudhën raportuese janar- dhjetor, AKK, ka dërguar në media 16 informata që lidhen me 

fushëveprimin e AKK-së në raport me aktivitetet e Drejtorit të  Agjencisë, informatat për procesin e 

deklarimit të pasurisë dhe aktivitete tjera të realizuara sipas planit të punës të Agjencisë.  

 

Figurat 4. Komunikimi me media 

 

Zbatimi i ligjit për qasje në dokumente publike  

AKK, gjatë periudhës janar – dhjetor 2021, ka  pranuar 13 kërkesa për qasje në dokumente publike të 

paraqitura nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe medias, që përfshijnë informata në statistikat e 

AKK-së lidhur me procesin e hetimeve për korrupsion, parandalimin e konfliktit të interesit dhe 

mbrojtjen e sinjalizuesve. Të gjitha informatat e kërkuara nga mediat dhe OJQ-të janë ofruar përkitazi 

me zbatimin e Ligjit për Qasje ne Dokumente Publike. 

Në kuadër të zbatimit të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike janë realizuar dy takime me Agjencinë 

për informim dhe Privatësi.  
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Figurat 5. Zbatimi i ligjit për qasje në dokumente publike  

 

Menaxhimi i Personelit 

Gjatë vitit 2021 AKK ka vazhduar aktivitete e përditshme duke filluar nga vijueshmëria ne pune, 

përcjellja dhe përditësimi i pushimeve vjetore, mjekësore si dhe llojet e tjera të pushimeve, janë 

përgatit listat e pagave dhe janë bërë ndryshimet konform rrjedhjes së punë në AKK. 

Menaxhimi me pandeminë COVID-19. 

Po ashtu gjatë vitit 2021 kemi pasur një numër të trajnimeve për zyrtarët e AKK si dhe janë realizuar 

disa udhëtime jashtë vendit këto të dhëna do t’i gjeni në formën tabelore në fund të këtij Raporti 

(Shtojca 8).  

 

Menaxhimi i Buxhetit 

Planifikimin e buxhetit dhe kërkesat për fonde sipas kategorive ekonomike, AKK e ka bërë sipas 

nevojave reale të përcaktuara pas konsultimeve me Menaxhmentin, dhe  duke u bazuar në vlerësimet 

e brendshme nga njësitë organizative. 

Qeveria dhe Kuvendi i Republikës së Kosovës kanë aprovuar kërkesën duke ndarë buxhetin për vitin 

2021, në shumen prej 558,470.00 €. 

Tabela në vazhdim pasqyron buxhetin fillestar i aprovuar me Ligjin për buxhet, sipas kategorive 

ekonomike, buxhetin final dhe shpenzimet. 
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 Pasqyra e ndarjes buxhetore sipas kategorive ekonomike dhe shpenzimeve 

Nr. 
Kategoritë 
ekonomike 

Buxheti i 
aprovuar       
(fillestar) 

Buxheti final 
Pas 

rishikimit 
Shpenzimet 

%  e 
realizimit 

Buxheti i pa 
shpenzuar 

  a b c d e = (a-c) 

1 Paga  dhe  Shtesa 433,704.00 389,901.46 389,901.46 89.90 43,802.54 

2 Mallra dhe  Shërbime 116,266.00 39,617.83 39,454.66 33.90 76,811.34 

3 Shpenzime  
Komunale 

8,500.00 2,320.96 2,320.96 27.30 6,179.04 

 Totali 558,470.00 431,840.25 431,677.08 77.30 126,792.92 

 

Alokimi i fondeve është bërë në bazë të Planit të Rrjedhës së Parasë, të përgatitur nga Departamenti 

për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme në bashkëpunim me zyrtarin e prokurimit dhe Drejtorin e 

Agjencisë. 

Buxheti i aprovuar me ligjin për buxhet, ka qenë ka qenë i mjaftueshëm për plotësimin e nevojave dhe 

kryerjen e të gjitha obligimeve financiare. 

Nga buxheti fillestar prej 558,470.00 €, për të gjitha kategoritë, janë shpenzuar në total prej 

431,667.08 €, apo shprehur përqindje 77.30%. 

Duke u  bazuar në dinamiken e ultë të ekzekutimit të buxhetit dhe në analiza të zhvillimeve buxhetore, 

pas procesit të rishikimit buxhetor kemi vërejtur një shumë e konsideruar e mjeteve financiare si 

tepricë apo kursime të cilat sipas kërkesës së MFPT, i kemi deklaruar si të lira në kategoritë: 

- Paga dhe Shtesave  15,000.00 € 

- Mallra dhe Shërbime   7,500.00 € 

- Shërbime komunale   3,000.00 €                                                                                                                                               

Gjithsejtë                           25,000.00 €  

 

Ndërsa  në fund të vitit fiskal  me Vendimin e Qeverisë nr. 02/48, të datës 15.12.2021, Ministria e 

Financave, Punës dhe Transfereve, ka marrë të gjitha fondet e pashfrytëzuara në shumën prej 

126,792.92 €. 

Ndarjet fillestare në kategorinë e Paga dhe Shtesa kanë qenë 433,704.00 €, ndërsa janë shpenzuar në 

vlerën prej 389,901.46 €, në përqindje 89.90 %.  

Ndarjet fillestare në kategorinë e Mallra dhe Shërbime kanë qenë 116,266.00 €. Nga kjo shumë janë 

shpenzuar 39,454.66 €, në përqindje 33.90 %. Realizimi i vogël i buxhetit ka rrjedh nga mos realizimi i 

disa procedurave të prokurimit nga ana e AQP, dhe mungesës së Zyrtarit Kryesor Administrativ  në 

tremujorin e fundit të vitit fiskal 2021, për shkak përfundimit të mandatit të Drejtorit, të gjitha 

obligimet kontraktuale janë bartur për vitin në vijim si obligime financiare të pa paguara. 

Ndarjet fillestare në kategorinë Shpenzime Komunale kanë qenë në shumën prej 8,500.00 €.  Nga kjo 

shumë janë shpenzuar gjithsej 2,320.96 €, në përqindje 27.30%, mjete të shpenzuara për pagesën e 

telefonisë fikse. 

Shpenzimet për mirëmbajtjen teknike të ndërtesës, rrymën elektrike, ujin, mbeturinat dhe parkingu, 

janë mbuluar nga MPBAP. 
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 Adresimi i rekomandimeve të Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA) 

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 i vërtetë. 

Rrjedhimisht në Raportin e Auditimit të jashtëm nga ZKA për Pasqyrat Vjetore Financiare nuk është 

dhënë asnjë rekomandim. 

Raporti Vjetor Financiar i detajuar, është i bashkangjitur si Kapitull  i veçantë me këtë Raport. 
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IX. Mësimet e zëna  

Viti 2021 ka qenë i përcjellë me aktivitete të cilat janë realizuar në pajtim me Planin e Punës dhe Planin 

e Performancës për vitin 2021. Gjithashtu, aktivitetet e AKK-së kanë qenë konform kompetencave të 

përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi për fushat që lidhen me deklarimin dhe kontrollin e pasurisë, 

zhvillimin e procedurës së hetimeve paraprake, parandalimit të konfliktit të interesit, mbrojtjes së 

sinjalizuesve, deklarimit të dhuratave, parandalimit të korrupsionit në aktivitetet e prokurimit publik, 

dhe aspektet tjera në fushën e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit.  

Me gjithë përkushtimin, AKK vlerëson se situata me pandeminë COVID-19 dhe masat e restriktive, si 

dhe mbetja e institucionit pa titullarin e vet për mbi tre muaj kanë ndikuar në mbarëvajtjen e punës 

së AKK-së. Kjo gjendje ka pamundësuar realizimin e disa aktiviteteve me prezencë fizike:   

a) Fushata vetëdijësuese përmes takimeve direkt zyrtar dhe qytetar,   

b) Trajnimet e planifikuara për përfaqësues të institucioneve: zyrtarë përgjegjëse për sinjalizim, 

pika të kontaktit për qëllimet e deklarimit të pasurisë, autoritete përgjegjëse për parandalimin 

e konfliktit të interesit, mbrojtje të sinjalizuesve, dhe përfaqësues të institucioneve tjera të 

administratës publike dhe zbatimit të ligjit. 

Për t’i kompensuar sadopak , AKK ka përdorur teknologjinë informative, duke i zëvendësuar takimet e 

rregullta me ato online (virtuale). Pra, prioritet i AKK-së do të jetë digjitalizimi i shërbimeve të saja të 

cilat e mundësojnë zhvillim të aktiviteteve dhe shërbimeve edhe pa prezencë fizike, duke zvogëluar 

edhe shpenzimet. 

AKK gjatë zbatimit të mandatit të vet gjatë 2021 ka identifikuar  disa mungesa e të cilat do të synon t’i 

përmbush gjatë vitit 2022: 

- Përgatitja e strategjisë për komunikim publik 

- Funksionalizimin dhe vënia në përdorim e platformës për deklarimit elektronik të pasurisë së 

zyrtarëve të lartë publik.  

- Transformimi i menaxhimit të të dhënave te agjencisë përmes digjitalizimit të proceseve të 

punëve duke përfshirë edhe menaxhimin e rasteve. 

- Zhvillimin e Metodologjive si në vijim: Metodologjisë së përbashkët Hetuese; Metodologjisë 

së Vlerësimit të projekt ligjeve për potencial të korrupsionit (Corruption Proofing 

Methodology) dhe Metodologjisë së Planeve të Integritetit;  

- Ngritja e nivelit të transparencës nëpërmjet forcimit të komunikimit publik dhe aplikimit të 

përdorimit të platformave elektronike të komunikimit duke avancuar  bashkëpunimin me 

media dhe organizata Jo-qeveritare. AKK në vitin 2022 do të përgatisë Strategjinë për 

komunikim publik; 

- Identifikimin e nevojave për trajnim të vazhdueshëm. 

- Nxjerrja e udhëzuesve për zbatimin e Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve (në bashkëpunim 

me Ministrinë e Drejtësisë). 

- Fillimin e hartimit të akteve nënligjore të AKK-së sipas legjislacionit të ri nëse aprovohet.  
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X. Rekomandimet  

AKK po ashtu ka identifikuar disa rekomandime për institucionet e tjera e te cilat do të lehtësonin 

punën e saj. Përderisa legjislacioni bazik për AKK është në proces plotësim-ndryshimi çfarëdo 

ndryshimi në strukturën organizative dhe modalitet e punës me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe 

ekonomicitetit të shërbimeve është pezulluar. Për më tepër, AKK varet shume edhe nga kualiteti i 

shërbimeve që personat adekuat japin brenda institucioneve gjegjëse. Pra, rekomandimet e AKK-së 

janë si në vijim:  

Për Kuvendin e Kosovës:  

 Miratimin e Ligjit të Ri për Agjencinë – Draft-Ligjin për Parandalimin e Korrupsionit; 

 Miratimin e Ligjit të Ri për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të 

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

Zyrtar; 

 Harmonizim i Dispozitat kundërvajtëse nga neni 27 i Ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve me 

Ligjin për Kundërvajtje; 

Për Qeverinë e Kosovës:  

 Kthimi i  pozitave të punës të cilat ishin aprovuar me rastin e hyrjes në fuqi të Ligjit për 

Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik dhe Ligjit për Mbrojtjen 

e Sinjalizuesve si dhe pozitave tjera ne administratën e Agjencisë.  

 Hartimin dhe aprovimin e Strategjisë Kombëtare Kundër Korrupsionit dhe Planit të Veprimit 

për periudhën 2023 – 2026;  

 Përkrahja e AKK me hapësira të duhura të punës dhe trajtim adekuat financiar.   

Për të gjitha institucionet:  

 Zyrtarët kontaktues me AKK të caktohen zyrtarët përgjegjës nëpër institucione te cilët edhe 

duhet t’i kryejnë detyrat me përgjegjshmëri. 

 Hartimin e Rregulloreve të brendshme për Parandalimin e konfliktit të interesit. 

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

Institucioneve, duke përfshirë ndërmarrjet publike qendrore dhe lokale; 

 Institucionet dhe ndërmarrjet publike të dërgojnë sa më shumë përfaqësues të tyre në 

trajnimet që organizohen në fushën kundër korrupsionit, etikë dhe integritet. 

 

 

 



 

XI. Shtojca e Raportit  

Shtojca I – Organogrami 

 

 



 

Shtojca II: Tabela 12 

 Zyrtarët që janë proceduar në hetime për mos respektim të afatit të rregullt vjetor 2021 

Nr. Emri dhe Mbiemri Pozita Institucioni 

1.  Bardhyl Meta Këshilltar politik i Kryeministrit Zyra e Kryeministrit të Republikës së 
Kosovës, ZKM  

2.  Xhavit Beqiri Këshilltar i Jashtëm politik i 
Kryeministrit 

Zyra e Kryeministrit të Republikës së 
Kosovës, ZKM  

3.  Nazmi Selmanaj Këshilltar politik i Zv KM Zyra e Kryeministrit të Republikës së 
Kosovës, ZKM  

4.  Endrit Zabërgja Këshilltar i jashtëm politik Zv KM Zyra e Kryeministrit të Republikës së 
Kosovës, ZKM  

5.  Sabri Micaj Këshilltar i jashtëm politik Zv KM Zyra e Kryeministrit të Republikës së 
Kosovës, ZKM  

6.  Gjyzel Shaljani Këshilltare Politike e Ministrit Ministria e Arsimit, Shkencës, 
Teknologjisë dhe Inovacionit, MASHTI  

7.  Rineta Sheholli Këshilltare Politike Ministria e Drejtësisë, MD 

8.  Engelbert Zefaj  Zëvendësministër  Ministria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit, MKRS  

9.  Linda Shala  Këshilli Drejtues ,,Qendra 
Kinematografike e Kosovës'' 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit, MKRS  

10.  Jusuf Bajraktari Këshilli Drejtues i IKMM-së Ministria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit, MKRS  

11.  Çeman Denis Këshilltar Politik i Ministrit Ministria e Punëve të Brendshme dhe 
ARC 

12.  Selim Kryeziu Zëvendës ministrit /Zamenik 
ministra 

Ministria për Komunitete dhe Kthim 

13.  Ljubisa Cirkovic Këshilltar Komunal Fushë Kosovë 

14.  Riza Abdyli Këshilltar Komunal Gjilan 

15.  Arta Nuhiu Këshilltar Komunal Gjilan 

16.  Izet Zenuni  Drej. Për mbrojtje Shpëtim dhe 
Shërbime Publike 

Deçan 

17.  Shkelzen Hadergjonaj Këshilltar Komunal Deçan 

18.  Besjana Ukehaxhaj Këshilltar Komunal Deçan 

19.  Uran Tolaj Këshilltar Komunal Deçan 

20.  Hajrullah Preniqi Udhëheqës i Sektorit për 
Inspektime  

Obiliq 

21.  Kreshnik Smajlaj Këshilltar Komunal Prishtinë 

22.  Samra Ilijazi Këshilltar Komunal   Prizreni 

23.  Lendita Muhaxheri Drejtorë Pejë 

24.  Haxhi Abdyli Deputet Kuvendi i Republikës së Kosovës, KRK  

25.  Agim Haziri Këshilltar politik i Zv KM Zyra e Kryeministrit të Republikës së 
Kosovës, ZKM  

26.  Musa Selimi Dekan Universiteti i Prishtinës, MASHT  

27.  Gani Ibrahimi Sekretar i njësisë akademike Universiteti i Prishtinës, MASHT  

28.  Drita Krasnqi Anëtare e Këshillit Drejtues Universiteti i Prizrenit, MASHT  

29.  Era Mujaj Sekretar i Njësisë Akademike/FJ  Universiteti i Pejës, MASHT  

30.  Ariana Xhemajli Zy. Kryesuese e Këshillit Drejtues  Universiteti i Pejës, MASHT  
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31.  Lulzim Zeneli  Prorektor  Universiteti i Gjakovës, MASHT  

32.  Antigona Ukëhaxhaj Prodekane e Fakultetit të 
Mjekësisë 

Universiteti i Gjakovës, MASHT  

33.  Skender Hoxha Atashe i Forcës së Sigurisë së 
Kosovës/Mbrojtjes 

Ministria e Mbrojtjes, MM 

34.  Bashkim Shillova Atashe i Forcës së Sigurisë së 
Kosovës/Mbrojtjes 

Ministria e Mbrojtjes, MM 

35.  Almira Bajrami Këshilltare Politike Ministria e Infrastrukturës   

36.  Mal Lokaj Drejtor i Dep. Menaxhimit te 
rrugëve u.d. 

Ministria e Infrastrukturës   

37.  Bardha Hetemi  Sekretare e Dytë  Ministria e Punëve të Jashtme dhe 
Diasporës 

38.  Gramos Begolli Konsull i Përgjithshëm Ministria e Punëve të Jashtme dhe 
Diasporës 

39.  Ylber Kryeziu  Ambasador Ministria e Punëve të Jashtme dhe 
Diasporës 

40.  Rudina Bukoshi  Këshilltare Ministria e Punëve të Jashtme dhe 
Diasporës 

41.  Fadil Kryeziu Zv.Drejtor i Qendrës Rajonale të 
Shëndetit Publik – dega në Prizren 

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë 
Publike të Kosovës 

42.  Ferat Sallahu Drejtor Qendra Klinike Universitare e Kosovës 
(SHSKUK-QKUK) 

43.  Sami Malsiu U.D. Shef i Prokurimit Spitali i Përgjithshëm, Ferizaj  

44.  Eroll Bajrami Dretor-Administrates Dragash 

45.  Suada Bajrami Këshilltar Komunal Dragash 

46.  Flurim Shala Këshilltar Komunal Junik  

47.  Naser Grajqevci Këshilltar Komunal Fushë Kosovë 

48.  Mimoza Kadriu Këshilltar Komunal Gjilan 

49.  Hafize Sallahi Këshilltar Komunal Kaçanik 

50.  Lirim Gashi Këshilltar Komunal Klinë 

51.  Milena Zdravkovic Këshilltar Graçanicë 

52.  Ferat Neziri Këshilltar Komunal Ferizaj 

53.  Rrahman Kida Anëtar i Bordit, N.P.L. Stacioni i 
Autobusëve Sh. A. 

Gjakovë 

54.  Rifat Stojkaj Drej, Për Bujqësi, Pylltari dhe 
zhvillim Rural 

Deçan 

55.  Beqir Kiqina  Këshilltar Komunal Drenas 

56.  Bedri Nika Këshilltar Komunal Drenas 

57.  Përparim Bajraktari Këshilltar Komunal Drenas 

58.  Slavica Bogdanovic Këshilltar Komunal Partesh 

59.  Egzon Azemi Këshilltar Komunal Prishtinë 

60.  Bukurie Canolli Këshilltar Komunal Prishtinë 

61.  Hasan Përboqi Drejtor Rahovec 

62.  Ali Zhuniqi Këshilltar Komunal Rahovec 

63.  Sami Aruqaj Këshilltar Komunal Skenderaj 
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64.  Remzi Bajselmani Drejtor i Drejtorisë për Arsim Suharekë 

65.  Ismet Hajrizi Këshilltar Komunal Vushtrri 

66.  Dusko Manitasevic Prokuror  Prokuroria e Shtetit 

67.  Jelena Krivcevic Anëtare e Këshillit Agjencia për Ndihmë Juridike Falas  

68.  Admir Salihu Anëtar i Këshillit Agjencia për Ndihmë Juridike Falas  

69.  Arianit Elshani Anëtar i KQZ Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

70.  Nenad Rikalo Anëtar i KQZ Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

71.  Tomislav Petrovic Gjyqtar i Gjykatës së Apelit Gjykata e Apelit, Prishtinë  

72.  Bersim Saipi Gjyqtar Gjykata Themelore Ferizaj, 
dega Shtërpcë 

Gjykata Themelore Ferizaj, dega 
Shtërpcë 

73.  Ernest Luma Drejtor i RTK-Radio 1 dhe 2 Radiotelevizioni i Kosovës 

74.  Mustaf Mustafa Udhëheqës i Departamentit për 
Strategji dhe Zhvillim 

Radiotelevizioni i Kosovës 

75.  Fidan Qufaj  Auditor i brendshëm KRU "Radoniqi Dukagjini" Sh.A, 
Gjakovë 

76.  Valon Haxhijaj  Anëtar i Bordit të Drejtorëve  KRU "Hidrodrini" Sh.A, Pejë 

77.  Blerta Rama Ramiqi Udhëheqëse e Departamentit për 
Komunikim dhe Media 

Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A, 
Prishtinë 

78.  Valbona Shala Thaqi U.D. Drejtor i Drejtorisë së 
Resurseve Njerëzore, Administratë 
dhe Protokoll 

NPQ "Posta e Kosovës" Sh.A 

79.  Dusan Cvejic Kryesues i Bordit të Drejtorëve NPK "Ekologija" SH.A, Graçanicë 

80.  Agron Shala Këshilli Drejtues i Teatrit Kombëtar 
te Kosovës  

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit, MKRS  

81.  Sami Halili  Sekretar i Dytë  Ministria e Punëve të Jashtme dhe 
Diasporës 

82.  Venera Gjuka Drejtor Qendra Klinike Universitare e Kosovës 
(SHSKUK-QKUK) 

83.  Mehmet Osaj Këshilltar Komunal Deçan 

84.  Agnesa Sinanaj Këshilltar Komunal Prizreni 

85.  Sali Sallteku Këshilltar Komunal Rahovec 

 

 

Shtojca III: Tabela 13 

 Zyrtarët që janë proceduar në hetime për mos respektim të afatit të rregullt vjetor në vitin 2020 

Nr. Emri dhe Mbiemri Pozita Institucioni 

1 Yll Bogaj Këshilltar Komunal Prishtinë 

2 Bardhi Avdaj Këshilltar Komunal Prizren 

3 Dafina Bllaca Këshilltar Komunal Prizren 

4 Shpresa Tafa Drejtor i Inovacionit dhe Zhvillim te Projekteve Shtime 

5 Valentina Halili-Ferati Këshilltar Komunal Shtime 

6 Marigona Pajaziti Këshilltar Komunal Shtime 

7 Adelina Beqaj Këshilltar Komunal Shtime 

8 Arbresha Syla Këshilltar Komunal Shtime 

9 Isak Muslija Këshilltar Komunal Shtime 
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10 Vehbi Rama Këshilltar Komunal Viti 

11 Remzi Salihu Këshilltar Komunal Viti 

12 Migjen Shala Këshilltar Komunal Prishtinë 

13 Agim Bregaj Këshilltar Komunal Vushtrri 

14 Arbër Zaimi 
Këshilltar po litik i zëvendëskryeministrit të dytë 

Zyra e Kryeministrit të 
Republikës së Kosovës – 

ZKM 

15 Rozeta Hajdari Ministre MEPTINIS 

16 Emin Kabashi Keshilli Drejtues Bibloteka Kombetare MKRS 

17 Ismet Azemi 
Keshilli Drejtues I Teatrit Kombetar 

Ministria e Kulturës, Rinisë 
dhe Sportit – MKRS 

18 Adil Olluri 
Keshilli Drejtues I Teatrit Kombetar 

Ministria e Kulturës, Rinisë 
dhe Sportit – MKRS 

19 Sanije Rexha Ushtrues detyre (UD) Drejtoreshë e 
Departamentit i Familjeve të Dëshorëve dhe 

Invalidëve të Luftës 
MEPTINIS 

20 Liridon Sadrija 
Konsull 

Ministria e Punëve të 
Jashtme dhe Diasporës 

21 Zana Rudi Udhëheqëse e Departamentit për Nato dhe 
Politika të Sigurisë 

Ministria e Punëve të 
Jashtme dhe Diasporës 

22 Lulzim Ejupi 
Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të 

Brendshme dhe 

Ministria e Punëve të 
Brendshme dhe 

Administratës Publike 

23 Gentiana Azemi 
Këshilltare Politike 

Ministria e Punëve të 
Brendshme dhe 

Administratës Publike 

24 Gëzim Kasapolli 
Ambasador 

Ministria e Punëve të 
Jashtme dhe Diasporës 

25 Blerim Canaj 
Ministër Këshilltar 

Ministria e Punëve të 
Jashtme dhe Diasporës 

26 Venera Gjuka 
Drejtor 

Qendra Klinike Universitare 
e Kosovës 

27 Qendresa Bllata 
Menaxher prokurimi 

Spitali i Përgjithshëm 
Vushtrri 

28 Abedin Mehmeti 
Drejtor i Drejtoratit për Prodhimin e 

Dokumenteve 

Ministria e Punëve të 
Brendshme dhe 

Administratës Publike 

29 Arben Mustafa 

Kryeinspektor i Inspektoratit të ARC-së 
Ministria e Punëve të 

Brendshme dhe 
Administratës Publike 

30 Gëzim Pozhegu Gjyqtarë i Gjykatës Themelore(DKR,DM)  

31 Sabit Rama Gjyqtarë i Gjykatës Themelore (DP)  

32 Bekim Jupa Këshilltar  Komunal Gjakovë 

33 Valon Krasniqi Këshilltar  Komunal Malishevë 

34 Shkelqim Osmanaj 
Anëtar i Bordit të Drejtorëve 

Infrastruktura e 
Hekurudhave të Kosovës 

"INFRAKOS" Sh.A 

35 Driton Pruthi Prokurim Trepça Sh.A 

36 Besim Baraliu 
Kryeshef Ekzekutiv 

KRU "Hidroregjioni Jugor" 
Sh.A, Prizren 

37 Faton Isufi Drejtor Teknik Telekomi i Kosovës Sh.A 

38 Teuta Asllani UD Udhëheqëse e Departamentit për Mbështetje 
të Brendshme 

Ndërmarrja Publike 
Banesore Sh.A. Prishtinë 
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Shtojca IV: Tabela 14 

 Zyrtarët që janë proceduar në hetime  për mos respektim të afatit me rastin e marrjes së detyrës 

dhe pas largimit nga funksioni 2021 

Nr. Emri dhe Mbiemri Pozita Institucioni 

1 Egzonit Jakupi Këshilltar politik Zyra e Kryeministrit  

2 Semo Odovic Këshilltar politik Zyra e Kryeministrit 

3 Skender Kandic Këshilltar politik Zyra e Kryeministrit 

4 Bejtush Fetija Këshilltar politik Zyra e Kryeministrit 

5 Laszlo Domjan Këshilltar politik Zyra e Kryeministrit 

6 Furtuna Sheremeti Këshilltar politik Zyra e Kryeministrit 

7 Armend Smajli Anëtar i Këshillit Drejtues Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport 

8 Ben Apolloni Anëtar i Këshillit Drejtues Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport 

9 Lulezon Jagxhiu Këshilltar politik Zyra e Kryeministrit 

10 Erim Berisha Këshilltar politik Ministria e Zhvillimit Rajonal 

11 Burbuqe Krasniqi Anëtar i Bordit Kompania Rajonale e Mbeturinave “Pastrimi” 

12 Kajtaz Berisha Këshilltar Komunal Komuna e Rahovecit 

13 Arjola Caka Sekretare e tretë Ministria e Punvëve të Jashtme dhe Diasporës 

14 Enkeleda Lulaj Anëtar i Këshillit Drejtues Universiteti i Pejës “Haxhi Zeka” 

15 Ibadete Leka Këshilltar Komunal Ministria e Mbrojtjes 

16 Genc Rama Anëtar i Bordit Posta e Kosovës 

17 Bekim Gashi Sekretare e tretë Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës 

18 Dukagjin Bukleta Drejtor certifikues Universiteti i Pejës “Haxhi Zeka” 

19 Luan Dalipi Këshilltar politik Zyra e Kryeministrit 

20 Kreshnik Alkiqaj Anëtar i Këshillit Drejtues Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport 

21 Albana Xharra Këshilltar politik Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

22 Edita Pozhegu Këshilltar politik Ministria e Ekonomisë 

23 Dzenita Sabani Këshilltar politik Zyra e Kryeministrit 

24 Agim Mazreku Këshilltar politik Ministria e Ekonomisë 

25 Enis Osmani Këshilltar politik Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 

26 Sharr Jakupi Këshilltar politik Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës 

27 Liza Gashi Zv.Ministër Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës 

28 Eljesi Surdulli Këshilltar politik Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

29 Ajmane Veseli Konsull Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës 

30 Shkurte Aliu Anëtar i Këshillit Drejtues Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport 

31 Frederick Artesani Anëtar i Bordit Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës 

32 Teuta Ukshini Anëtar i Bordit Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Mitrovica” 

33 Kumrije Kelmendi 
Aliu 

Anëtar i Bordit Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Mitrovica” 

34 Fehmi Sylejmani Këshilltar Komunal Komuna e Gjilanit 

35 Vjosa Sheholli Sekretare e tretë Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës 

36 Rexhep Gjergji Këshilltar politik Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës 

37 Fitore Metbala Këshilltar politik Ministria e Punëve të Brendshme 

38 Merdiana Leci Sekretare e tretë Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës 

39 Hajrije Morina Anëtar i Bordit Ndërmarrja Publike “Ibër-Lepenc” 

40 Naxhe Sadiku Drejtor i Zyrës Ligjore Ndërmarrja Publike “Ibër-Lepenc” 
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41 Qendersa Velu Beqa Drejtor i Burimeve 
Njerëzore 

Ndërmarrja Publike “Ibër-Lepenc” 

42 Musa Misini Kryesues i Bordit Korporata Energjetike e Kosovës 

43 Fatmir Bekolli Anëtar i Bordit Ndërmarrja Publike Lokale “Sport Marketing” 

44 Mirsad Duraku Anëtar i Bordit Kompania Rajonale e Ujitjes “Gjakova” 

45 Shqipe Bruqi Drejtor i Departamentit Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

46 Nimon Bricori Këshilltar politik Ministria e Drejtësisë 

47 Gani Berisha UD Udhëheqës i 
Autoritetit 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

48 Fadil Hoxha Anëtar i Bordit Korporata Energjetike e Kosovës 

49 Muhamet Lama Anëtar i Bordit Korporata Energjetike e Kosovës 

50 Fatime Grajqevi Anëtar i Bordit Korporata Energjetike e Kosovës 

51 Cuneyd Ustaibo Anëtar i Bordit Ndërmarrja Publike Lokale “Pallati i Rinisë” 

52 Lulzim Zeneli Prorektor Universiteti Publik i Gjakovës 

53 Astrit Gjocaj Zyrtar për Koordinimin e 
Procesit për Mbrojtje 

Juridike 

Ministria e Drejtësisë 

54 Mensur Gllareva Zv. Shef i Zyrës së 
Prokurimit 

Komuna e Drenasit 

55 Besim Shyti Anëtar i Bordit Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Mitrovica” 

56 Drinor Zymberi Anëtar i Këshillit Drejtues Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport 

57 Ibrahim Makolli Udhëheqës i Delegacionit 
për Bisedime për Personat 

e Zhdukur 

Zyra e Kryeministrit 

58 Burim Shala Kryesues i Bordit Kompania Rajonale e Ujitjes “Gjakova” 

59 Alban Krasniqi Anëtar i Bordit Kompania Rajonale e Mbeturinave “Pastrimi” 

60 Vilson Dura Anëtar i Bordit Kompania Rajonale e Ujitjes “Gjakova” 

61 Abetare Kurti Anëtar i Bordit Kompania Rajonale e Ujitjes “Bifurkacioni” 

62 Reshat Maliqi Drejtor Policia e Kosovës 

63 Nazim Sahiti Drejtor Policia e Kosovës 

64 Fitnete Meqikukiqi UD Drejtor i Marketingut Ndërmarrja Publike Lokale “Pallati i Rinisë” 

65 Ujkan Kameraj Anëtar i Bordit Posta e Kosovës 

66 Fadil Aliu Anëtar i Bordit Posta e Kosovës 

67 Bahri Kalludra Kryesues i Bordit Kompania Rajonale e Ujitjes “Mitrovica” 

 

Shtojca V: Tabela 15 

Në kuptim të nenit 29 paragrafi 3 i Ligjit nr.06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve, Agjencia kundër 

Korrupsionit publikon Raport Vjetor të përgjithshëm lidhur me sinjalizimin për vitin 2021.  

 
 Raportet vjetore lidhur me sinjalizimin nga Institucionet Publike 

Nr. Emri i Institucionit 
Numri i raportimeve 
dhe shpalosjeve në 

interes publik 
Veprimet e ndërmarra 

1.  Kuvendi i Republikës së Kosovës   Asnjë rast  

2. 2. Zyra e Kryeministrit të Republikës së 
Kosovës 

Tre raste Rasti I është trajtuar në bashkëpunim me 
zyrtaren përgjegjëse për mbrojtjen e 
sinjalizuesve brenda Sekretariatit të Këshillit të 
Sigurisë së Kosovës-Qendra e Situatave, është 
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përmbyllur, i gjithë dokumentacioni i është 
dorëzuar zyrës Sekretarit të SKSK-QS për 
trajtim tutje.  
 
Rasti II është pranuar për trajtim, mirëpo 
përkundër insistimit përmes shkresave për 
takim dhe trajtim të rastit, nuk ka pasur 
përgjigje nga pala parashtruese për të 
vazhduar tutje me procedurat, dhe rasti ka 
mbetur i pakompletuar.  
 
Rasti III është në procedurë të hetimit 
administrativ. 

3.  Agjencia për Barazi Gjinore Asnjë rast  

4.  Agjencia Shtetërore e Arkivave   Asnjë rast  

5.  Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së 
Kosovës 

Një rast Është trajtuar brenda afateve kohore 

6.  Instituti i Kosovës për Administratë 
Publike   

Asnjë rast  

7.  Ministria e Administrimit të 
Pushtetit Lokal   

Asnjë rast  

8.  Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë  

Asnjë rast  

9.  Agjencia për Arsim dhe Aftësim 
Profesional dhe Arsimin e te 
Rriturve  

Asnjë rast  

10.  Instituti i Historisë “Ali Hadri” 
Prishtinë  

Asnjë rast  

11.  Universiteti “Hasan Prishtina” 
Prishtinës    

Asnjë rast  

12.  Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren  Një rast Rasti është mbyllur, është dhënë 
rekomandim. 

13.  Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë    Asnjë rast  

14.  Universiteti “Kadi Zeka” Gjilan    Asnjë rast  

15.  Universiteti “Fehmi Agani” Gjakovë   Asnjë rast  

16.  Universiteti i Shkencave te Aplikuara 
Ferizaj  

Asnjë rast  

17.  Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Zhvillimit Rural  

Katër kërkesa Nuk është pranuar asnjëra kërkesë, pasi që 
kanë qenë për institucione tjera, ndërsa 
sinjalizuesi është rekomanduar ti drejtohet 
zyrtarit përgjegjës të institucionit të tij.  

18.  Agjencia Pyjore e Kosovës  Asnjë rast  

19.  Ministria e Drejtësisë Shtatë raste Tre raste janë refuzuar për shkak të mungesës 
së kompetencës dhe fushëveprimit material të 
LMS; 
 
Dy raste janë pranuar si raportime në interesin 
publik, mirëpo gjatë hetimit administrativ 
është vlerësuar se nuk i përmbushin kushtet 
ligjore për tu trajtuar sipas LMS; 
 
Një rast është hetuar dhe përfunduar, dhe 
është konstatuar se ka të bëjë me cenim të 
interesit publik. Lidhur me këtë është njoftuar 
sinjalizuesi, punëdhënësi dhe organi 
komponent; 
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Një rast është pranuar pjesërisht dhe është në 
fazën e hetimit administrativ.  

20.  Agjencia për Administrimin e 
Pasurisë se Sekuestruar ose te 
Konfiskuar 

Asnjë rast  

21.  Shërbimi Korrektues i Kosovës Asnjë rast  

22.  Ministria e Financave, Punës dhe 
Transfereve 

Asnjë rast  

23.  Administrata Tatimore e Kosovës Asnjë rast  

24.  Dogana e Kosovës Asnjë rast  

25.  Thesari i Kosovës Asnjë rast  

26.  Njësia e Inteligjencës Financiare Asnjë rast  

27.  Agjencia Qendrore e Prokurimit Asnjë rast   

28.  Ministria e Ekonomisë Asnjë rast  

29.  Ministria e Mbrojtjes Asnjë rast  

30.  Ministria për Komunitete dhe Kthim Asnjë rast  

31.  Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe 
Valleve-Shota 

Asnjë rast  

32.  Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit 
të Kosovës   

Asnjë rast  

33.  Inspektorati i Punës  Asnjë rast  

34.  Ministria e  Punëve të Brendshme  Dy raste Rasti i I është trajtuar;  
 
Rasti II është në proces të hetimit 

35.  Agjencia e Menaxhimit   Emergjent  Asnjë rast  

36.  Policia e Kosovës  Asnjë rast  

37.  Inspektorati Policor i Kosovës    Asnjë rast  

38.  Akademia e Kosovës për Siguri 
Publike  

Asnjë rast  

39.  Ministria e Zhvillimit Rajonal Asnjë rast  

40.  Ministria e Shëndetësisë  
 

Dy raste Sinjalizimet e paraqitura kanë qenë të 
qëndrueshme, ZKA ka marr masat e 
nevojshme në përputhje me LMS, duke marr 
masa të menjëhershme në parandalimin dhe 
pengimin e vazhdimit të pasojave të dëmshme 
nga veprimi dhe praktikat e përdoruara sipas 
sinjalizimeve të faktuara. 

41.  Agjensioni për Produkte dhe Pajisje  
Mjekësore 

Asnjë rast  

42.  Instituti Kombëtar i Shëndetësisë 
Publike  

Asnjë rast  

43.  Ministria e Mjedisit Planifikimit 
Hapësinor dhe Infrastrukturës 

Asnjë rast  

44.  Ministria e Industrisë, 
Ndërmarrësisë, dhe Tregtisë  

Tre raste Jo kompetentë për trajtim  

45.  Agjencia për Investime dhe 
Përkrahjen e Ndërmarrjeve ne 
Kosove  

Asnjë rast  

46.  Inspektorati i Tregut  Asnjë rast  

47.  Këshilli i Kosovës për Trashëgimi 
Kulturore 

Një rast Rasti është dërguar në institucionin 
kompetent 

48.  Agjencia për Menaxhimin e 
Komplekseve Memoriale të Kosovës  

Asnjë rast  

49.  Agjencia për Ndihmë Juridike Falas Asnjë rast  
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50.  Komisioni i Pavarur për Miniera dhe 
Minerale  

Asnjë rast  

51.  Agjencia Kosovare për Krahasim dhe 
Verifikim të Pronës   

Asnjë rast  

52.  Agjencia Kosovare e Privatizimit  Një rast Sinjalizimi është gjetur i bazuar. Pretendimet e 
sinjalizuesit janë vërtetuar, AKP ka ndërmarrë 
masat parandaluese lidhur me shkeljet e 
adresuara 

53.  Autoriteti  i Aviacionit Civil   Asnjë rast  

54.  Trusti i Kursimeve Pensionale të 
Kosovës    

Asnjë rast  

55.  Agjencia për Shoqërinë e 
Informacionit  

Asnjë rast  

56.  Agjencia për Shërbimin e 
Navigacionit Ajror   

Asnjë rast  

57.  Sekretariati i Këshillit Prokurorial të 
Kosovës 

Një rast Nga paraqitësi i rastit janë kërkuar 
informacione shtesë lidhur me pretendimin e 
tij, për të vazhduar me trajtimin e rastit,   
megjithatë nga i njëjti nuk është pranuar 
ndonjë përgjigje lidhur me këtë çështje. 

58.  Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i 
Kosovës  

Asnjë rast  

59.  Gjykata Themelore  Ferizaj    Asnjë rast  

60.  Gjykata Themelore  Ferizaj  -Dega 
Shtërpcë 

Asnjë rast  

61.  Gjykata Themelore Gjakovë    Asnjë rast  

62.  Agjencia kundër Korrupsionit  Asnjë rast  

63.  Zyra Kombëtare e Auditimit  Asnjë rast  

64.  Organi Shqyrtues i Prokurimit  Asnjë rast  

65.  Komisioni Rregullativ i Prokurimit 
Publik  

Asnjë rast  

66.  Komisioni i Pavarur i Mediave  Asnjë rast  

67.  Akademia e Drejtësisë  Asnjë rast  

68.  Institucioni Avokatit i Popullit Asnjë rast   

69.  Banka Qendrore e Kosovës   Asnjë rast  

70.  Autoriteti Rregullator i 
Komunikimeve Elektronike dhe 
Postare  

Asnjë rast  

71.  Agjencia e Inteligjencës së Kosovës  Asnjë rast  

72.  Zyra e Rregullatorit për Energji   Asnjë rast  

73.  Autoriteti Rregullator  për 
Shërbimet e Ujit  

Asnjë rast  

74.  Autoriteti Kosovar i Konkurrencës   Asnjë rast  

75.  Agjencia për Informim dhe Privatësi Asnjë rast  

76.  Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave  Asnjë rast  

77.  Radio Televizioni i Kosovës   Asnjë rast  

78.  Komuna e Dragashit  Asnjë rast  

79.  Komuna e Gjilanit  Asnjë rast  

80.  Komuna e Drenasit    Asnjë rast  

81.  Komuna e Graçanicës  Asnjë rast  

82.  Komuna Hani i Elezit Asnjë rast  

83.  Komuna e Junikut   Asnjë rast  

84.  Komuna e Kamenicës  Asnjë rast  

85.  Komuna e Kaçanikut  Asnjë rast  
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86.  Komuna e Klinës  Asnjë rast  

87.  Komuna e Leposaviqit  Asnjë rast  

88.  Komuna e Mamushës  Asnjë rast  

89.  Komuna e Mitrovicës  Asnjë rast  

90.  Komuna e Novobërdës  Asnjë rast  

91.  Komuna e Obiliqit  Asnjë rast  

92.  Komuna e Pejës  Asnjë rast  

93.  Komuna e Podujevës   Asnjë rast  

94.  Komuna e Prishtinës  Asnjë rast  

95.  Komuna e Rahovecit  Asnjë rast  

96.  Komuna e Shtërpcës  Asnjë rast  

97.  Komuna   Shtime  Asnjë rast  

98.  Komuna   Skenderaj  Asnjë rast  

99.  Komuna e Suharekës  Asnjë rast  

100.  Komuna e Vushtrrisë  Asnjë rast  

101.  Komuna e Zveçanit     Asnjë rast  

102.  Korporata Elektroenergjetike e 
Kosovës  

Nëntë raste Janë trajtuar nëntë raste të sinjalizimit për të 
cilat janë përgatitur edhe nëntë raporte nga 
zyrtari përgjegjës për sinjalizim, si dhe raporte 
të përgatitura nga ZAB dhe ZEPIO. Në këto 
raporte janë dhënë rekomandime për 
përmirësim të procesit të punës, për inicim të 
masave disiplinore, si dhe janë në shqyrtim 
disa prej këtyre lëndëve se duhet të 
vlerësohen nëse ka elemente për vepër 
penale, për t’i proceduar tutje pranë organeve 
përgjegjëse. 

103.  Operatori i Sistemit të Transmisionit 
dhe Tregut  

Tre raste Rasti I është finalizuar, raporti final është 
dërguar edhe në AKK; 
 
Rasti II ish zyrtari përgjegjës për sinjalizim ka 
kërkuar nga Kryeshefi Ekzekutiv të urdhërojë 
Inspektim profesional në mënyrë që rasti në 
fjalë të shqyrtohet dhe të nxjerrjen 
konkluzione të sakta. 
 
Rasti III ish zyrtari përgjegjës për sinjalizim e ka 
përcjellë te personat kompetent të cilëve iu 
është adresuar shkresa KE dhe BD, por për 
këtë rast ende nuk ka informata kthyese. 

104.  Telekomunikacioni i Kosovës-Vala  Asnjë rast  

105.  NP Trainkos SHA Asnjë rast  

106.  NP Infrakos ShA Asnjë rast  

107.  Ndërmarrje Publike Qendrore Ibër 
Lepenci 

Asnjë rast  

108.  Kompania e Ujitjes Drini i Bardhë   Asnjë rast  

109.  Kompania Rajonale e Ujësjellësit-
Prishtina  

Asnjë rast  

110.  Kompania Rajonale e Ujësjellësit 
Hidrodrini - Pejë    

Asnjë rast  

111.  Kompania Rajonale e Ujësjellësit- 
Hidroregjioni Jugor-sh.a. Prizren   

Asnjë rast  

112.  Kompania Rajonale e Ujësjellësit 
Mitrovica 

Asnjë rast  
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113.  Kompania Rajonale e Ujësjellësit 
Gjakova   

Asnjë rast  

114.  Kompania Rajonale e Mbeturinave - 
Çabrati-Gjakovë 

Asnjë rast  

115.  Ndërmarrja Publike Banesore-
Prishtinë  

Asnjë rast  

116.  Kompania Rajonale e Mbeturinave-
Eko- Regjion, Prizren  

Asnjë rast  

117.  Ndërmarrja Publike Hortikultura - 
Prishtinë 

Asnjë rast  

118.  Ndërmarrja Publike-Stacioni i 
Autobusëve Pejë 

Asnjë rast  

119.  Ndërmarrja Publike-Stacioni i 
Autobusëve Gjakovë 

Asnjë rast  

120.  Ndërmarrja Publike Trafiku Urban 
Prishtinë 

Asnjë rast  

 
 
Shtojca VI: Tabela 16 

 Raportet vjetore lidhur me sinjalizimin nga Subjektet Private 

Nr. Emri i Institucionit Numri i raportimeve dhe 
shpalosjeve në interes 
publik 

Veprimet e ndërmarra 

1.  Turkiye Is Bankasi A.S. Dega në Kosovë Asnjë rast  

2.  Teb Banka  Asnjë rast  

3.  Banana OP në Istog Asnjë rast  

 
 
Shtojca VII: Tabela 17 

 
 Raport lidhur me Institucionet Publike të cilat nuk kanë paraqitur Raport Vjetor në AKK 

Nr. Emri i Institucionit 

1.  Presidenca e Republikës së Kosovës 

2.  Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës  

3.  Agjencia e Statistikave të Kosovës  

4.  Instituti Pedagogjik i Kosovës  

5.  Instituti Albanologjik i Prishtinës 

6.  Universiteti “Haxhi Zeka” Pejë  

7.  Qendra e Studentëve  

8.  Agjencioni për Zhvillimin e Bujqësisë  

9.  Instituti Bujqësor i Kosovës  

10.  Shërbimi Sprovës i Kosovës  

11.  Shërbimi Gjeologjik i Kosovës     

12.  Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit  

13.  Teatri Kombëtar i Kosovës  

14.  Muzeu i Kosovës 

15.  Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve  

16.  Agjencioni Kadastral i  Kosovës   

17.  Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës  

18.  Agjencia për Regjistrim Civil  

19.  Agjencia e  Kosovës për Forenzikë   
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20.  Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës 

21.  Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar  

22.  Qendra Klinike Universitare Stomatologjike e Kosovës   

23.  Fondi i Sigurimeve Shëndetësorë   

24.  Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve Kosovare  

25.  Agjencia e Meteorologjisë së Kosovës  

26.  Instituti i Mjekësisë Ligjore  

27.  Gjykata Kushtetuese e Kosovës  

28.  Gjykata Themelore  Ferizaj  -Dega Kaçanik  

29.  Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

30.  Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Shërbimit Civil të Kosovës  

31.  Komuna e Deçanit   

32.  Komuna e Ferizajt   

33.  Komuna e Gjakovës 

34.  Komuna e Fushë Kosovës   

35.  Komuna e Istogut  

36.  Komuna  Kllokot  

37.  Komuna e Lipjanit   

38.  Komuna e Malishevës     

39.  Komuna e Parteshit  

40.  Komuna e Prizrenit  

41.  Komuna  Ranilluk  

42.  Komuna e Vitisë   

43.  Komuna e Zubin Potokut  

44.  Trepça ndërmarrje në administrim të AKP-së   

45.  Posta e Kosovës 

46.  Kompania  për Menaxhimin e Deponove  

47.  Kompania e Ujitjes Radoniqi –Dukagjini-Gjakovë  

48.  KRU Hidromorava - Gjilan  

49.  Ngrohtorja e Qytetit Termokos-Prishtinë  

50.  Ngrohtorja e Qytetit - Gjakovë  

51.  Kompania Rajonale e Ujësjellësit Bifurkacion-Ferizaj  

52.  Ndërmarrja Publike -TREGU-Mitrovicë  

53.  Kompania e Rajonale e Mbeturinave-Pastrimi, Prishtinë  

54.  Kompania Rajonale e Mbeturinave-Ambienti-Pejë  

55.  Kompania Regjionale e Mbeturinave  Pastërtia-Ferizaj      

56.  Kompania Rajonale e Mbeturinave-Uniteti-Mitrovicë 

57.  Ndërmarrja Publike-Stacioni i Autobusëve Prishtinë 

58.  Ndërmarrja Publike-Stacioni i Autobusëve Gjilan 

59.  Ndërmarrja Publike-Stacioni i Autobusëve Ferizaj 

60.  Ndërmarrja Publike-Stacioni i Autobusëve Mitrovicë 

61.  Ndërmarrja Publike-Stacioni i Autobusëve Prizren 

62.  Ndërmarrja Publike Pallati i Rinisë Prishtinë 

 
Në këtë tabelë janë paraqitur Institucionet Publike për të cilat AKK ka informacion që kanë të caktuar 
zyrtarin përgjegjës për sinjalizim, e të cilat janë njoftuar nga AKK për obligimin ligjor për Raportimin 
Vjetor lidhur me sinjalizimin, mirëpo përkundër kësaj nuk kanë dërguar Raport Vjetor në AKK. 
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Shtojca VIII: Tabela 18 

 Pasqyrimi i trajnimeve të realizuara gjatë vitit 2021 

Nr. 
 

Lloji i Trajnimit 
 

Organizon Vendi Data 
Nr. i 

zyrtarëve 

1. 
Hartimin e koncept dokumenteve dhe 
teknikat e legjislacionit 

IKAP Prishtinë 22-23.02.2021 2 

2. 
Vlersimi EX-Poste i legjislacionit ne 
Kosove 

IKAP Online 01-02.03.2021 1 

3. 
Lidershipi dhe menaxhimi në 
administratë publike 

IKAP Online 16-17.03.2021 1 

4. 
Rekrutimi dhe Zhvillimi i Karrierës 
(RZHK) në shërbimin civil 

Bashkimi 
Evropian 

Online 27.03.-01.04.2021 1 

5. 
Planifikimi dhe menaxhimi strategjik i 
institucionit 

IKAP Prishtinë 07-08-04-2021 1 

6. 
Përgatitja,menaxhimi dhe monitorimi i 
projekteve 

IKAP Online 27-29.04.2021 1 

7. 
Strenghening Integrity in the Security 
Sector 

RAI Online 05-06.05.2021 2 

8. 
Vlersimi I ndikimit buxhetor  të nismave 
të reja Qeveritare 

IKAP Prishtine 17-21.05.2021 1 

9. 
Zgjidhja e problemeve dhe 
vendimmarrja menaxheriale 

IKAP Online 20-21.05.2021 1 

10. 
Sistemi për mbrojtjen e te dhënave 
personale dhe Qasja ne dokumente 
publike 

IKAP Online 25-26.05.2021 2 

11. 
Menaxhimin e kontratës përmes e-
prokurimit 

IKAP Prishtine 24-27.05.2021 1 

12. 
Roli i aktorëve jashtë-institucionalë në 
sistemet demokratike: 

KDI Durrës 27-28.05.2021 1 

 
Ekspozimi i rreziqeve që derivojnë nga 
investimet kapitale publike 

KDI Durrës 04-05.09.2021 1 

13. Hartimi i Planeve te Integritetit UNDP Prizren 21-23.09.2021 10 

14. Trajni I Trajnerve IKAP Tiranë 20-21.10.2021 2 

15. 
Qasjet ndaj Inovacionit ne Sektorin 
Publik (ISP) 

GIZ Online 21.10.2021 1 

16. Mbrojtjen e Sinjalizuesve  Vërmicë 26-28.10.2021 1 

17. Trajnimin për Trajner PECKII Prishtinë 26-28.10.2021 1 

18. 
Legjislacioni për Zyrtarët Publik-Instituti 
për Drejtësi Administrative 

IKAP  26-27.11.2021 1 

19. 
Keqpërdorimi kriminal i personave 
juridik dhe marrëveshjeve ligjore –
Identifikimi i Pronësisë përfituese 

PECK II Pejë 08-10.12.2021 4 

20 

Adresimi i diskriminimit gjinor në vendin 
e punës - Zbatimi i politikës kundër 
ngacmimit seksual në organet e 
administratës publike 

IKAP Prishtinë 17.12.2021 1 

 


