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Lista e shkurtesave:

PSH
PSRK
PPQ
PPK
IP
FIU
UP
GJK
MASHT
MEF
KQZ
KRPP
KEK
KDI
QKSPEZH
FLSA
IKAP
LDC
RESPA
BRC
UNDP
ASHAK
SACIK
EU
MDA
SPV

Prokuroria e Shtetit
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës
Prokuroria Publike e Qarkut
Prokuroria Publike Komunale
Inspektorati Policor
Financial Investigation Unit
Universiteti i Prishtinës
Gjykata Kushtetuese
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Ekonomisë dhe Financave
Komisioni Qendror Zgjedhor
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Korporata Energjetike e Kosovës
Kosovo Democratic Institute
Qendra e Kosovës për Siguri Publike Edukim dhe Zhvillim
Financial Laë Smart Agency
Instituti Kosovar për Administratë Publike
Leadership and Development Consultancy
Regional School for Public Administration
Bratislava Region Center
United Nation Development Program
Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës
Suport Anty-Corruption Insitution’s of Kosovo
Europian Union
Menagment Development Aosiacion
Strategjia dhe Plani i Veprimit

Agjencia kundër Korrupsionit

2

Raport vjetor 2011

1. PËR AKK-në
Agjencia kundër Korrupsionit (AKK) është institucion i pavarur i themeluar në korrik të vitit
2006, ndërsa ka filluar të funksionojë më 12 shkurt të viti 2007. Baza ligjore për themelimin e
Agjencisë është Ligji kundër Korrupsionit (2004/34) i cili i ka përcaktuar përgjegjësitë dhe fushëveprimtarinë e tij.
Mandati i Agjencisë është i përqendruar në zbulimin dhe hetimin e rasteve korruptive,
përpjekjeve për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit si dhe sensibilizimin e opinionit publik
me qëllim të ndërtimit të një shoqërie të shëndoshë që bazohet në shtetin e së drejtës.
Ligji aktual kundër korrupsionit, mbi bazën e të cilit AKK edhe i zhvillon aktivitetet e saj
parasheh masat kundër korrupsionit brenda fushës së veprimit të Strategjisë dhe Planit të
Veprimit kundër Korrupsionit, veçanërisht në fushën e hetimeve paraprake të korrupsionit,
analizimin dhe eliminimin e shkaqeve të korrupsionit, papajtueshmërinë 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.
Bazuar në kuadrin ligjor AKK për punën e vetë duhet ti raportoj në baza vjetore Kuvendit të
Republikës së Kosovës. Ndërsa ky është raporti i pestë që Agjencia i paraqet Kuvendit, dhe në
mënyrë të detajuar i pasqyron aktivitetet dhe iniciativat e ndërmarra gjatë vitit 2011.
Këto aktivitete kanë qenë të përqendruara në tri shtylla kryesore:
Zbatimin e ligjit, ku përfshihen përcjellja e kallëzimeve penale në prokuroritë publike
kompetente, përcjellja e kërkesave për fillimin e procedurës disiplinore për shkeljet e dyshuara
administrative, monitorimi i zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit Kundër Korrupsionit;
Parandalimin ose eliminimin e shkaqeve të korrupsionit përmes kryerjes së
deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë, publikimi i formularëve të deklarimit të pasurisë nga
zyrtarët e lartë publik në faqen zyrtare të AKK-së në internet, parandalimi i konfliktit të interesit
dhe regjistrimi i dhuratave të pranuara nga personat zyrtar;
Edukimi i zyrtarëve publik dhe qytetarëve mbi kornizën ligjore dhe mekanizmat
aktual të cilët merren me luftimin dhe parandalimin e korrupsionit si dhe vetëdijesimi i publikut
për luftën kundër korrupsionit në sensin e nxitjes së një bashkëpunimi të fuqishëm mes tij dhe
AKK-së.
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2. PJESA E PËRGJITHSHME

Agjencia kundër Korrupsionit tash e sa vite është duke punuar me përkushtimin më të madh
drejtë krijimit të një ambienti shoqëror të lirë nga ndikimi i korrupsionit. Në një shtet në
tranzicion siç është Kosova themelet e besimit qytetar duket se janë ende të zbehta.
Nevojiten përpjekje të rrënjosura thellë, - jo vetëm në letrat e politikave anti-korrupsion
por edhe në mendësinë e pastërt qytetare që reflektimi i saj të prek ndjenjën e secilit
zyrtar kur është në pyetje përgjegjësia e postit publik.
Fatkeqësisht edhe gjatë periudhës raportuese Agjencia ka gjetur se “brejtësi” i zhvillimit të
shoqërisë ka prekur diku më pak e diku më shumë shumicën e institucioneve publike që jo
pak e ka minuar progresin shoqëror, ndërsa i ka dhënë forcë pabarazisë dhe padrejtësisë.
Kjo për faktin se kur fondet që nevojiten mjaft për zhvillimin e shoqërisë janë keqpërdorur
nga individë të korruptuar, ndërsa përmes këtyre veprimeve qytetarëve iu është grabitur
përmirësimi i sistemit arsimor, kujdesit shëndetësor apo edhe cilësia e shërbimeve të tjera
që janë esenciale në jetën e përditshme.
Megjithatë, jo gjithçka ka shkuar në vijën e interesit te të korruptuarve. Kosova tashmë ka
ngritur themelet e shtyllave të fuqishme ligjore e morale anti-korrupsion. Kjo do të thotë se
çdo ditë e më shumë shoqëria kosovare po bëhet gjithnjë më luftarake karshi këtij
fenomeni.
AKK si mekanizëm qendror anti-korrupsion gjatë vitit 2011 demonstrojë fuqinë e plotë të
përballjes me këtë të keqe. Përmes veprimeve konkrete Agjencia u bë pengesë e madhe e
përhapjes së “infektimit” të sistemit institucional. Kjo përmes prioriteteve të përcaktuara,
zbatimit të strategjive dhe politikave të mirëfillta për parandalimin dhe çrrënjosjen e
korrupsionit, promovimin e transparencës dhe forcimin e integritetit institucional.
Mbulimi i këtyre zonave që nuk janë simbolike, çimenton një rrugë të drejtë dhe
thelbësore përkrah zbatimit të ligjeve dhe rregulloreve që ndihmojnë pastaj forcimin e
besimit të qytetarëve se mund të mbështeten në institucione që i respektojnë dhe
mbështesin të drejtat e tyre për tu zhvilluar dhe jetuar me dinjitet.
Sidoqoftë raporti vjetor për periudhën 1 janar - 31 dhjetor 2011, i cili i adresohet Kuvendit
të Republikës së Kosovës, pasqyron në detaje të gjitha aktivitetet dhe iniciativat e
ndërmarra nga Agjencia kundër Korrupsionit për këtë periudhë kohore.
Për më tej gjatë këtij procesi Agjencia ka vërejtur edhe mungesë të kornizës ligjore që
tërthorazi lidhen me misionin e saj. Ndërsa raporti përfshin edhe rekomandimet e
mëtejshme që reflektojnë kontekstin në të cilin u adresohen institucioneve të Kosovës për
masa plotësuese.

Agjencia kundër Korrupsionit

4

Raport vjetor 2011

3. ORGANIZIMI I BRENDSHËM I AKK-SË
Organizimi i brendshëm i AKK‐së është i rregulluar me anë të Rregullave Procedurale si dhe
Vendimit për Organizimin dhe Sistematizimin e Brendshëm të AKK-së, të cilat përcaktojnë
në mënyrë të detajuar përgjegjësitë e çdo zyrtari në secilin divizion dhe departament si dhe
procedurat në lidhje me kryerjen e punëve.
AKK përbëhet nga Zyra e Drejtorit, tre departamente, ku secili departament përbehet nga dy
divizione (shih. ANEKSIN I). Aktualisht në Agjenci punojnë 35 zyrtar dhe atë:





Zyra e Drejtorit të AKK‐së, 5 zyrtar;
Departamenti i Hetimeve, 12 zyrtar;
Departamenti i Parandalimit, 10 zyrtar, si dhe
Departamenti i Administratës, 8 zyrtar.

Kapitujt në vijim paraqesin një tablo të plotë të aktiviteteve të kryera nga AKK gjatë
periudhës një vjeçare të raportimit, 1 Janar ‐ 31 Dhjetor 2011.

4. LUFTIMI I KORRUPSIONIT
Aktivitetet e luftimit të korrupsionit në AKK zhvillohen nga Departamenti i Hetimeve.
Mandati ligjor i Departamentit të Hetimeve konsiston në:








zhvillimin e hetimeve paraprake lidhur me akuzat e supozuara për korrupsion në ato
raste kur nuk iniciohet procedurë penale,
përcjelljen e rasteve të hetuara tek prokuroria publike kompetente për procedim
penal të mëtejshëm,
përcjelljen e kërkesave për fillimin e procedurës disiplinore në lidhje me rastet e
dyshuara për shkelje administrative,
bashkëpunimin me të gjitha autoritet vendore dhe ndërkombëtare të ngarkuara për
zbatimin e ligjit gjatë procedurave hetimore që kryhen nga këto autoritete,
përgatitjen e propozimeve për plotësimin e kuadrit ligjor në fushën e luftimit dhe
parandalimit të korrupsionit,
përgatitjen e Strategjisë Kundër Korrupsionit për Qeverinë për aprovim nga Kuvendi
dhe ka përgjegjësinë për bërjen e amendamenteve dhe implementimin e saj;
ngritjen e vetëdijes dhe sensibilizimin e opinionit në lidhje me fenomenet korruptive
dhe pasojat e dëmshme që sjellin pas vetes këto fenomene.

Në pajtim me mandatin e dhënë me Ligjin 03/L-159 për Agjencinë Kundër Korrupsionit dhe
me legjislacionin tjetër sekondar, puna e Departamentit të Hetimeve është përqendruar në
theks të veçantë në këto drejtime:
1. Zbatimi i ligjit, ku hyn:
 Zhvillimi i hetimeve paraprake për rastet e dyshuara për korrupsion,
 Bashkëpunimi me institucionet tjera të kyçura në luftën kundër korrupsionit.
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2. Strategjia dhe Plani i Veprimit Kundër Korrupsionit, ku hyn:



Përgatitja dhe aprovimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit Kundër
Korrupsionit,
Monitorimi i zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit Kundër
Korrupsionit.

3. Kompletimi i legjislacionit dhe edukimi, ku hyn:



Përgatitjen e propozimeve për plotësimin e kuadrit ligjor kundër korrupsionit;
Edukimin – ngritja e vetëdijes së publikut për fenomenin e korrupsionit dhe
pasojat negative të tij.

4.1 Zbatimi i ligjit
Agjencia kundër Korrupsionit me përkushtimin më të madh gjatë gjithë kësaj periudhe ka
punuar drejt zbatimit në përpikëri në gjithë kuadrin ligjor anti-korrupsion dhe në hartimin e
politikave strategjike të kësaj fushe, dhe atë në:
Zhvillimi i hetimeve
Gjatë kësaj periudhe raportuese Departamenti i Hetimeve si prioritet ka pasur pranimin dhe
hetimin paraprak të rasteve të dyshuara të korrupsionit. Si rrjedhojë janë hetuar raste të
raportuara nga qytetaret, po ashtu edhe raste të cilat janë iniciuar sipas detyrës zyrtare kur
AKK ka ardhur deri te informacionet e bazuara për veprime korruptive të mundshme.
Sa i përket rasteve të raportuara dhe të iniciuara sipas detyrës zyrtare me dyshimin për
veprime korruptive, si dhe lidhur me vendimet finale gjatë kësaj periudhe raportuese, në
vijim do të japim pasqyrën e përgjithshme.
Rastet e raportuara në AKK për vitin 2011
Qytetarët e Kosovës edhe gjatë këtij viti kanë vazhduar që të bashkëpunojë me AKK-në.
Besimi i qytetarëve në vazhdimësi është duke u rritur në punën e AKK-së. AKK gjatë vitit
raportues nga qytetarët ka pranuar shumë informacione në lidhje me dyshimet për veprime
korruptive përmes mënyrave të ndryshme të raportimit. AKK për qytetarët të cilët duan ti
raportojnë rastet e dyshuara për korrupsion pati dhënë mundësinë e disa mënyrave të
raportimit. Fjala është për raportim të drejtpërdrejtë në AKK, përmes linjës telefonike pa
pagesë, postës dhe përmes e-mailit.
Pas trajtimit te të gjitha rasteve të raportuara sipas komunikimit të drejtpërdrejtë mes
raportuesit dhe hetuesve të AKK-së, përmes linjës telefonike konfidenciale pa pagesë 044
082 82 (ku nga muaji maj është përdorë njëkohësisht me numrin e ri jo gjeografik për
shërbime speciale 0800 10 800, i alokuar nga ART për nevoja të AKK-së) përmes postës dhe
përmes formës online nga www.akk-ks.org , si dhe rasteve të iniciuara sipas detyrës zyrtare,
AKK gjatë periudhës raportuese në 160 raste ka gjetur elemente bazë për fillimin e
procedurës së hetimeve paraprake.
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Struktura e rasteve të hetuara për veprime korruptive për vitin 2011
Në 160 raste për të cilat AKK ka filluar procedurën e hetimeve paraprake janë të përfshira
Gjykatat e Republikës së Kosovës, Institucionet Tjera, Qeveria e Republikës së Kosovës,
Pushteti Lokal dhe Prokuroritë e Republikës së Kosovës.
Në vijim paraqitet struktura e këtyre rasteve sipas institucioneve:


Nga rastet e raportuara si dhe ato të hetuara sipas detyrës zyrtare ku të dyshuar
kanë qenë gjyqtar dhe staf tjetër i Gjykatave të Republikës së Kosovës (Gjykatat e
Rregullta dhe të kundërvajtjes) janë evidentuar 11 raste.



Nga rastet e raportuara si dhe ato të hetuara sipas detyrës zyrtare për veprime
korruptive të zyrtarëve publik në kategorinë e Institucioneve Tjera, (Aeroporti
Ndërkombëtar i Prishtinës, Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës, Korporata
Elektroenergjetike e Kosovës, RTK, Agjencia Kosovare e Privatizimit, ish- Ndërmarrjet
Shoqërore, Ndërmarrjet tjera Publike, Institucionet e Pavarura, OJQ-të/me status të
benificuar/ etj.), janë evidentuar 60 raste.



Nga rastet e raportuara si dhe ato të hetuara sipas detyrës zyrtare për veprime
korruptive të zyrtarëve publik në kategorinë e Qeverisë së Republikës së Kosovës
(ministritë si dhe agjencitë që veprojnë në kuadër të ministrive të caktuara) për
periudhën raportuese janë evidentuar 30 raste.



Nga rastet e raportuara si dhe ato të hetuara sipas detyrës zyrtare kundër personave
zyrtarë publik të kategorizuar te Pushteti Lokal (Komunat e Republikës së Kosovës),
për periudhën raportuese janë evidentuar 56 raste.



Nga rastet e raportuara si dhe ato të hetuara sipas detyrës zyrtare kundër
prokurorëve të Prokurorive të Republikës së Kosovës (7 Prokurori Publike Komunale,
5 Prokurori Publike të Qarkut, Prokuroria Publike e Republikës së Kosovës dhe
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës), për periudhën raportuese janë
evidentuar 3 raste të dyshuara për veprime korruptive.

Rastet e përcjella në institucionet kompetente për procedim të mëtutjeshëm
AKK ka trajtuar të gjitha rastet ku ka gjetur elemente bazë për fillimin e procedurës së
hetimeve paraprake në lidhje me dyshimet për veprime të mundshme korruptive të
zyrtarëve publik. Pas përfundimit të procedurave hetimore paraprake në të gjitha rastet kur
AKK ka konstatuar se ka të dhëna të mjaftueshme apo/dhe dyshim të arsyeshëm se rasti
mund të përbëjë vepër penale të njëjtat i ka përcjell në Prokuroritë Publike kompetente të
Kosovës dhe EULEX-it, si dhe organet policore kompetente dhe Policinë e EULEX-it për
procedim të mëtutjeshëm. Gjatë periudhës raportuese në institucionet kompetente për
procedim të mëtutjeshëm penal janë përcjell 39 informata dhe kallëzime penale.
Ndërsa, në 5 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, dhe Agjencia këto raste i ka
përcjell në organet kompetente administrative me kërkesë për fillimin e procedurës
disiplinore.
Agjencia kundër Korrupsionit
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Struktura e rasteve të përcjella në institucionet kompetente për procedim të mëtutjeshëm
është si në vijim:
Numri i rasteve të hetuara që i referohen personave zyrtarë të dyshuar si të
implikuar në veprime korruptive që vijnë nga gjykatat, e që pas mbledhjes së provave janë
përcjellë për procedim të mëtutjeshëm penal në prokuroritë publike dhe organet policore
kompetente është 2 raste.
Nga numri i rasteve të përcjella në prokuroritë publike dhe organet policore
kompetente ku të dyshuar kanë qenë personat zyrtarë të nivelit lokal, për periudhën
raportuese janë 13 raste të dyshuara për vepër penale me elemente korruptive dhe 3 raste
të dyshuara për shkelje administrative të përcjella me kërkesa për fillimin e procedurës
diciplinore në organet administrative kompetente.
Kundër zyrtarëve të Qeverisë së Kosovës, pas zhvillimit të procedurës së
hetimeve paraprake dhe kompletimit të dokumentacionit të nevojshëm me provat
përkatëse, 11 raste janë përcjell në prokuroritë publike dhe organet policore kompetente
për procedim penal të mëtutjeshëm dhe 1 rast me kërkesë për fillimin e procedurës
disiplinore është përcjell në organin kompetent administrativ me dyshimin e arsyeshëm për
shkelje administrative.
Kundër personave zyrtar të institucioneve tjera publike pas hetimeve të
zhvilluara dhe mbledhjes së provave në lidhje me dyshimet e arsyeshme për veprime
korruptive, 13 raste janë përcjellë në prokuroritë publike dhe organet policore kompetente
për procedim penal të mëtutjeshëm dhe 1 rast i dyshuar për shkelje administrative, me
kërkesë për fillimin e procedurës disiplinore është përcjell në organin kompetent
administrativ.
Kundër personave zyrtarë të Prokurorive Publike të Republikës së Kosovës gjatë
periudhës raportuese, nga rastet e hetuara pas përfundimit të procedurave hetimore
paraprake, asnjë rast i veçantë nuk është përcjellë në institucionet kompetente për
procedim të mëtutjeshëm, mirëpo në një rast i cili është përcjellë kundër personave zyrtarë
të dyshuar si të implikuar në veprime korruptive që vijnë nga gjykatat ka qenë i përfshirë
edhe 1 ish prokuror.

Personat e dyshuar për veprime korruptive
AKK, në 39 rastet e përcjella në prokuroritë publike dhe organet policore kompetente për
procedim të mëtutjeshëm penal pas konstatimeve se ka të dhëna të mjaftueshme apo/ dhe
dyshim të arsyeshëm për përfshirjen në veprime korruptive, ka denoncuar 121 persona.
Pozitat institucionale të personave të lartpërmendur si të dyshuar në këto raste janë:
Pesë Kryetar komune dhe ish kryetar komune, një Kryesues i Kuvendit Komunal, dy
gjyqtarë dhe ish gjyqtarë, një ish prokurorë, një sekretar i përgjithshëm i Ministrisë, një
kryesues bordi të drejtorëve të ndërmarrjeve publike, një kryeshef agjencie, dy kryeshefa
ekzekutiv të ndërmarrjeve publike, një zyrtar i financave dhe thesarit në ndërmarrje
publike, një drejtor menaxhues i kompanisë rajonale, një zyrtarë kryesor financiar i thesarit
i kompanisë rajonale, gjashtë drejtor të departamentit të prokurimit niveli qendror,
tetëmbëdhjetë anëtarë të komisionit për vlerësimin e ofertave të prokurimit publik niveli
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qendror, dy drejtor të departamentit niveli qendror, një shef divizioni niveli qendror,
gjashtë drejtor dhe ish drejtor të drejtorisë (zyrës) së prokurimit niveli komunal, tre drejtor
dhe ish drejtor i drejtorisë niveli komunal, nëntë anëtarë të komisionit komunal për
vlerësimin e ofertave të prokurimit publik dhe dymbëdhjetë anëtarë të komisionit komunal
për vlerësime tjera, tre anëtarë të komisionit komunal për mbikëqyrje projekti, një
menaxher i zyrës komunale për komunitete, një zyrtarë certifikimi niveli komunal, gjashtë
zyrtarë nga lëmia e prokurimit publik, një menaxher i projekteve niveli qendror, si dhe
tridhjetë e pesë zyrtarë tjerë.
AKK gjithashtu gjatë periudhës raportuese ka proceduar 5 raste në organet kompetente
administrative me kërkesë për fillimin e procedurës disiplinore kundër 7 personave zyrtarë
të institucioneve të Republikës së Kosovës.
Pozitat e personave zyrtarë të institucioneve në këto raste janë: një ish sekretar i
institucionit arsimor, një inspektor niveli qendror, një menaxher prokurimi komunal, një
drejtor i drejtorisë komunale të arsimit, një drejtor i shkollës së mesme, dy mësimdhënës
të shkollës së mesme.
Rastet e përcjella sipas strukturës së veprave penale
Në mesin e 39 rasteve të përcjella në prokuroritë publike dhe organet policore kompetente
për procedim të mëtutjeshëm, në disa prej tyre janë të përfshira dy e më shumë vepra
penale. Gjithashtu, janë përcjellë edhe vepra penale të cilat AKK i ka hasur gjatë zhvillimit të
procedurave hetimore paraprake për veprime të mundshme korruptive, e të cilat nuk janë
me elemente korruptive.
Struktura e veprave penale të përcjella në institucionet kompetente, është si në vijim:
 Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
Nga numri i përgjithshëm i rasteve të proceduara në prokuroritë publike dhe organet
policore kompetente, numrin me të madh të tyre e përbejnë veprimet korruptive të
parapara sipas nenit 339 të KPK-së, pra Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit. Sipas
figurës së veprës penale në fjalë janë përcjell 33 informata dhe kallëzime penale të kësaj
natyre. Ndërsa, sipas institucioneve shpërndarja është: 13 Pushteti Lokal, 9 Qeveria, 11
Institucionet tjera.
Te pushteti lokal kjo vepër penale në 3 raste është përcjellë së bashku me veprën penale
Falsifikimi i Dokumenteve Zyrtare e paraparë me nenin 348 të KPK-së, në 1 rast së bashku
me veprën penale Legalizimi i Përmbajtjes së Pavërtetë e paraparë me nenin 334 të KPK-së
dhe Lidhja e Kontratës së Dëmshme e paraparë me nenin 237 të KPK-së dhe në 1 rast së
bashku me veprën penale Arkëtimi dhe Pagesa e Paligjshme e paraparë me nenin 349 të
KPK-së.
Te institucionet e kategorizuara si Qeveria kjo vepër penale në 3 raste është përcjellë së
bashku me veprën penale Falsifikimi i Dokumenteve Zyrtare e paraparë me nenin 348 të
KPK-së dhe në 1 rast së bashku me veprën penale Cenim i të Drejtave në Punësim e
paraparë me nenin 183 të KPK-së.
Te Institucionet tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit në 1 rast është përcjellë
së bashku me veprën penale Falsifikimi i Dokumenteve Zyrtare e paraparë me nenin 348 të
KPK-së, në 1 rast së bashku me veprën penale Lidhja e Kontratës së Dëmshme e paraparë
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me nenin 237 të KPK-së dhe në 1 rast së bashku me veprën penale Përvetësimi Gjatë
Ushtrimit të Detyrës e paraparë me nenin 340 të KPK-së.
 Nxjerrja e Kundërligjshme e Vendimeve Gjyqësore
Veprimet korruptive të dyshuara të cilat janë përcjellë në prokuroritë publike dhe organet
policore kompetente për procedim penal të mëtutjeshëm, që janë karakterizuar si vepër
penale Nxjerrja e Kundërligjshme e Vendimeve Gjyqësore sipas nenit 346 të KPK-së, janë
tipike për veprimet e gjykatave dhe si të tilla janë përcjellë 2 raste me persona zyrtarë të
gjykatave.
 Arkëtimi dhe Pagesa e Paligjshme
Veprim korruptiv i dyshuar i cili është përcjellë në Prokurori për procedim penal të
mëtutjeshëm i karakterizuar si vepër penale Arkëtimi dhe Pagesa e Paligjshme sipas nenit
349 te KPK-së, është vetëm 1 rast nga Qeveria.
Gjithashtu kjo vepër penale te pushteti lokal në një rast është përcjellë së bashku me veprën
penale Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit që është cekur edhe më lartë.
 Vjedhja
Gjatë kësaj periudhe raportuese nga rastet e përcjella në organet policore kompetente për
procedim penal të mëtutjeshëm zë vend edhe vepra penale Vjedhja e paraparë në nenin
252 të KPK-së, ku është 1 rast nga Institucionet tjera.
 Mashtrimi në detyrë
Mashtrimi në detyrë si vepër penale e paraparë në nenin 341 të KPK-së, në 1 rast nga
Qeveria është përcjellë me dyshime të arsyeshme për veprime korruptive në Prokurorinë
publike kompetente për procedim penal të mëtutjeshëm.
 Shmangia nga Tatimi
Veprim korruptiv i dyshuar i cili është përcjell në organet policore kompetente për procedim
penal të mëtutjeshëm qe është karakterizuar si vepër penale Shmangia nga Tatimi e
paraparë sipas nenit 249 të KPK-së, së bashku me veprën penale Përvetësimi gjatë ushtrimit
të detyrës zyrtare e paraparë me nenin 340 të KPK-së është vetëm 1 rast nga kategoria e
institucioneve tjera.
Karakteristikat e shkeljeve të konstatuara gjatë hetimeve paraprake
AKK ka zhvilluar hetimet paraprake në lidhje me dyshimet për veprime korruptive, pra në
lidhje me veprat penale nga kreu XXIX i KPK-së- Veprat Penale Kundër Detyrës Zyrtare,
megjithëse të njëjtat nuk janë të specifikuara si vepra penale të korrupsionit, por që figura e
këtyre veprave është tipike me definicionin e korrupsionit që jep Ligji për AKK-në 03/L-159.
Raportet e ndryshme të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare të përpiluara në lidhje
me fushën e sundimit të ligjit, përkatësisht indeksin e korrupsionit në Kosovë, japin një
pasqyrë që veprat penale të korrupsionit 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, kjo për shkak të kompleksitetit të veprës penale,
mënyrës së kryerjes si dhe kryerësve të këtyre veprave penale.
Karakteristikë e rasteve të hetuara që kanë të bëjnë me veprën penale Shpërdorim i pozitës
zyrtare ose i autorizimit nga neni 339 të KPK-së, ku janë të përfshira të gjitha kategoritë e
institucioneve të Republikës së Kosovës, është shkelja e ligjit me qëllim përfitimi të
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kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete ose për tjetrin ose për organizatën e biznesit,
shkelje të ligjit me qëllim të shkaktimit të dëmit për personat tjerë apo biznesin e caktuar,
tejkalim i kompetencave dhe neglizhim në përmbushjen e detyrave zyrtare.
Në rastet më të shpeshta veprimet apo mos veprimet e përmendura, i referohen shkeljes së
procedurave të prokurimit, apo në rastet më të këqija anashkalimi i tërësishëm i këtyre
procedurave. Shkeljet e procedurave të prokurimit paraqiten duke filluar nga përgatitja e
dosjeve të tenderëve si: hartimi i dosjeve të tenderëve në kundërshtim me ligjin dhe
rregulloren për prokurim publik, caktimi i kundërligjshëm i kritereve të përzgjedhjes me
qëllim favorizimi të operatorëve ekonomik të caktuar, etj.
Në fazën e vlerësimit të ofertave paraqiten shkelje si: rekomandime që me kontrata publike
të shpërblehen operatorët ekonomik të favorizuar duke eliminuar nga procedura e
prokurimit operatorët ekonomik të përgjegjshëm, rekomandimi që të vazhdohet me
zbatimin e procedurave të prokurimit përkundër faktit se paraqitet numër më i vogël i
ofertave të përgjegjshme se sa minimalja e kërkuar me ligj, pastaj lejimi dhe lidhja e
kontratave publike me operator ekonomik ku pronar janë persona të afërm familjar, po
ashtu lidhje e kontratës publike sipas marrëveshjes paraprake me operatorin ekonomik ku
bashkëpronar është ndonjëri nga zyrtarët me pozitë vendimmarrëse në institucionin si
autoritet kontraktues, mos nënshkrimi i kontratës me operatorin ekonomik fitues etj.
Faza e mbikëqyrjes së realizimit të punëve, ofrimit të shërbimeve dhe furnizimit
karakterizohet me atë se anëtarët e komisionit mbikëqyrës propozojnë kryerjen e pagesave
të kundërligjshme edhe në rastet kur punët nuk kanë përfunduar sipas planit të paraparë,
apo shërbimet dhe furnizimet nuk janë ofruar sipas kontratës, planet dinamike nuk janë
respektuar nga operatorët ekonomik, porositen produkte të caktuara për autoritetin
kontraktues dhe më pastaj refuzohet kundërligjshëm pranimi i tyre duke shkaktuar dëm në
buxhetin e Kosovës, etj. Shkeljet e procedurave të prokurimit veçanërisht janë të theksuara
me rastin e aktiviteteve të prokurimit të cilat i përkasin Teknologjisë informative.
Vepra penale Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit i karakterizon edhe rastet e
hetuara për shkelje të procedurave të importimit të mallrave ushqimore, tejkalim i
kompetencave duke caktuar tarifa dhe inkasuar të hyra nga operatorët e caktuar në
kundërshtim me ligjin në fuqi i cili rregullon veprimtarinë e caktuar, autorizim i pagesave të
kundërligjshme, nxjerrje e vendimit nga kryesuesi i kuvendit komunal në kundërshtim me
propozim- vendimin e miratuar nga anëtarët e kuvendit komunal, përzgjedhja e përfituesve
të banesave sociale edhe e atyre që nuk i plotësojnë kushtet e kërkuara, futja në borxh e ish
ndërmarrjeve publike, avancim i kundërligjshëm në detyrë dhe pagesë retroaktive e
kundërligjshme, lëshimi i raportit zyrtar dhe mos evidentimi i tyre në librat e regjistrimit
sipas ligjit, etj.
Falsifikimi i Dokumenteve Zyrtare, është karakteristikë e rasteve të hetuara në të gjitha
kategoritë e institucioneve në Republikën e Kosovës. Gjatë hetimeve janë gjetur prova të
cilat tregojnë për falsifikim masiv të dokumenteve zyrtare me qëllim të dhënies së
kontratave publike operatorëve ekonomik përkatës, duke përdorur madje edhe emra fiktiv
të personelit profesional si dhe duke falsifikuar kontrata të punësimit me individ të cilët nuk
kanë qenë asnjëherë të punësuar në kuadër të operatorëve përkatës, shënim i informacionit
të rremë në procesverbale të hapjes dhe vlerësimit me qëllim favorizimi të operatorëve
ekonomik fitues falsifikimi i raporteve për kryerjen e punëve të cilat në fakt nuk janë kryer e
në bazë te të cilave është bërë edhe pagesa nga autoritetet kontraktuese, pastaj falsifikim i
nënshkrimit në procedura gjyqësore. Po ashtu problematikë paraqitet edhe çështja e
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vërtetimeve për kryerjen e obligimeve ndaj shtetit ku janë gjetur se dokumentet e tilla janë
falsifikuar në mënyrë të vazhdueshme.
Përvetësimi Gjatë Ushtrimit të Detyrës, gjatë periudhës raportuese është konstatuar që
prezent është kryesisht te zyrtarët e Institucioneve Tjera, ku kryesisht kemi të bëjmë me
përvetësimin e mjeteve monetare nga zyrtarët e lartë të këtyre institucioneve që i janë
dhënë në menaxhim, transferim të mjeteve në llogari bankare private individuale etj.
Marrja e Ryshfetit, kryesisht ndodhë në raste kur kërkohet ryshfet në këmbim të dhënies së
ndonjë favori apo përftimi tjetër.
Lidhja e Kontratës së Dëmshme është prezent te zyrtarët e Institucioneve Tjera dhe Pushteti
Lokal, përkatësisht ish ndërmarrjet shoqërore të cilat në kontratat publike që i referohen
punëve të ndryshme, ku gjatë hetimeve është vërtetuar që lidhin kontrata të pafavorshme
me operator ekomomik, duke i shkaktuar humbje të konsiderueshme ndërmarrjes, ose në
rastet të Pushteti Lokal, duke i shkaktuar dëm buxhetit komunal.
Deri te Arkëtimi dhe Pagesat e Paligjshme vije atëherë kur personi zyrtar ose personi
përgjegjës i cili arkëton nga tjetri diçka që personi i tillë nuk është detyruar të paguajë ose
arkëton më shumë se sa personi i tillë është i detyruar të paguajë apo që gjatë pagesës ose
dërgesës, paguan ose dërgon më pak se sa është dashur. Këtë vepër e karakterizon caktimi i
tarifave dhe inkasimi i të hyrave nga operatorët e caktuar në kundërshtim me ligjin në fuqi i
cili rregullon veprimtarinë e caktuar.
Vepra penale Mashtrimi në Detyrë gjatë kësaj periudhe raportuese është karakterizuar me
atë se me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete ose për
personin tjetër bënë prezantimin e rremë të raportit të llogarive duke e vë në lajthim
personin e autorizuar për aprovimin dhe kryerjen e pagesës së kundërligjshme.
Karakteristikë e veprës penale të Vjedhjes gjatë kësaj periudhe raportuese është marrja me
qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm e pajisjeve të caktuara të cilat i janë besuar sipas
kontratës për servisim dhe riparim të tyre.
Shmangia nga Tatimi është karakterizuar me transferim të mjeteve nga një llogari bankare
në një llogari tjetër me qëllim të dhënies së të dhënave të pavërteta për gjendjen e të
ardhurave.
Ndërsa Cenim i të Drejtave në Punësim karakterizohet me mos publikim të konkursit publik
sipas ligjit, po ashtu dhe shkelje te tjera të parimeve dhe dispozitave ligjore duke kërcënuar
dhe zvogëluar mundësitë për konkurrencë reale dhe jo diskriminuese ndërmjet kandidatëve
potencial në kushte të njëjta dhe të barabarta, përzgjedhja e kandidatëve pa kualifikime të
nevojshme të kërkuara, etj.
Legalizim i Përmbajtjes së Pavërtetë është karakterizuar me atë se personi zyrtar vë në
lajthim organin kompetent për të vërtetuar një çështje të pavërtetë duke prezantuar
kërkesë në emër të biznesit fiktiv dhe i cili nuk ka licencë pune.

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 përcjell për procedim penal të
mëtutjeshëm në institucionet kompetente, i takojnë viteve të ndryshme të kryerjes së tyre,
si në tabelën në vijim:
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Nr.

INSTITUCIONI

LLOJI I VEPRËS PENALE

VITI

Nxjerrja e Kundërligjshme e Vendimeve Gjyqësore
Nxjerrja e Kundërligjshme e Vendimeve Gjyqësore
Shmangia nga Tatimi dhe
Përvetësimi Gjatë Ushtrimit të Detyrës
4 Institucionet Tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
5 Institucionet Tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
6 Institucionet Tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
7 Institucionet Tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe Lidhje e Kontratës së
Dëmshme
8 Institucionet Tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
9 Institucionet Tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
10 Institucionet Tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
11 Institucionet Tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe Përvetësimi Gjatë
Ushtrimit të Detyrës
12 Institucionet Tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
13 Institucionet Tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
14 Institucionet Tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe Falsifikim i
Dokumenteve Zyrtare
15 Institucionet Tjera Vjedhje
Arkëtimi dhe Pagesa e Paligjshme
16 Qeveria
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe Falsifikimi i
17 Qeveria
Dokumenteve Zyrtare
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
18 Qeveria
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe Falsifikim i
19 Qeveria
Dokumenteve Zyrtare
Mashtrimi në Detyrë
20 Qeveria
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe Falsifikim i
21 Qeveria
Dokumenteve Zyrtare
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe Cenim i të Drejtave të
22 Qeveria
Punësimit
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
23 Qeveria
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
24 Qeveria
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
25 Qeveria
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
26 Qeveria
Falsifikim i Dokumenteve Zyrtare dhe Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i
27 Pushteti Lokal
Autorizimit
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
28 Pushteti Lokal
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
29 Pushteti Lokal
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
30 Pushteti Lokal
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe Falsifikim i
31 Pushteti Lokal
Dokumenteve Zyrtare
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe Falsifikim i
32 Pushteti Lokal
Dokumenteve Zyrtare
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
33 Pushteti Lokal
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
34 Pushteti Lokal
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
35 Pushteti Lokal
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
36 Pushteti Lokal
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit, Legalizimi i Përmbajtjes
37 Pushteti Lokal
së Pavërtetë dhe Lidhje e Kontratës së Dëmshme
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe
38 Pushteti Lokal
Arkëtimi dhe Pagesa e Paligjshme
Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit
39 Pushteti Lokal
Tabela 1: Rastet e proceduara në organet kompetente gjatë vitit 2011.
1
2
3

Gjykatat
Gjykatat
Institucionet Tjera
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2003
2009
2009
2008
2010
2010-2011
2010
2011
2010
2009-2011
2005-2009
2009
2007
2009-2010
2010
2009-2010
2009
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009-2011
2011
2011
2009
2008-2009
2010
2010
2009
2011
2011
2009-2010
2011
2011
2010
2008-2010
2011
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Rastet e mbyllura
Gjatë kësaj periudhe raportuese AKK pas zhvillimit të procedurave hetimore paraprake ka
mbyllur 103 raste. Arsyet për mbylljen e tyre janë si vijon:
 20 raste janë mbyllur për shkak se në pajtim me kornizën ligjore në fuqi Agjencia nuk ka
pas kompetencën për hetimin e rasteve të përmendura;
 59 raste janë mbyllur për shkak se pas zhvillimit të hetimeve në lidhje me këto raste nuk
janë gjetur prova më të cilat do të vërtetoheshin pretendimet për veprime korruptive të
personave zyrtar; dhe
 24 raste janë mbyllur për shkak se ka qenë duke u udhëhequr procedurë penale para
organeve kompetente, prej tyre 4 nga PSRK, 4 nga DHKEK Policia e Kosovës, 1 nga DHKEK
Policia e Kosovës ne bashkëpunim me PPK Prizren, 1 nga PPQ Prishtinë EULEX, 3 PPQ
Prishtinë, 1 PPQ Prizren, 1 PPQ Pejë, 1 PPQ Gjilan, 1 PPQ Gjilan ne bashkëpunim me
Policinë e EULEX-it, 3 PPK Prishtinë, 2 PPK Prizren, 1 PPK Pejë dhe 1 PPK Gjilan.
Rastet anonime të paraqitura në AKK
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 ti paraqesin rastet e dyshuara të korrupsionit në mënyre anonime me
qëllim të ruajtjes së identitetit të raportuesve dhe inkurajimin e qytetarëve për raportimin e
këtyre rasteve. Gjatë kësaj periudhe raportuese, numri i rasteve të raportuara në mënyrë
anonime dhe atyre të përcjella në institucionet kompetente nga kjo kategori është:
 Numri i përgjithshëm i informacioneve anonime që ka pranuar Agjencia është 40
raste;
 Numri i rasteve anonime të proceduara në prokurorinë publike kompetente është 9
raste, për shkelje administrative 1 rast, të mbyllura 9 raste, ndërsa 21 janë në
procedurë.
Rastet e iniciuara ex-officio nga AKK
Agjencia gjatë vitit raportues nga numri total i rasteve të raportuara për këtë periudhe ka
iniciuar 15 raste sipas detyrës zyrtare (ex-officio). Prej tyre 1 rast është proceduar në
Prokurorinë e Shtetit, 4 janë mbyllur në mungesë të provave, ndërsa 10 raste janë në
procedure dhe sit ë tilla barten në vitin pasues. Numri i personave të identifikuar/denoncuar
nga rasti i proceduar ex-officio në Prokurorinë e Shtetit është 2.
Pasqyra e përgjithshme e rasteve të trajtuara gjatë vitit 2011
Rastet e trajtuara duke përfshirë rastet e paraqitura, rastet e bartura nga viti paraprak,
rastet e mbyllura, rastet e përcjella në institucionet kompetente dhe rastet në procedurë të
cilat barten në vitin pasues, në mënyrë tabelare duken si më poshtë:
Nr

INSTITUCIONI

1
2

GJYKATAT
INSTITUCIONET
TJERA.
QEVERIA
PUSHTETI LOKAL
PROKURORITË
PARLAMENTI

3
4
5
6

GJITHËSEJT

Rastet e
paraqitura
gjatë vitit
2011

Rastet e
bartura
nga viti
2010

Rastet
e
Mbyllura

Rastet
e
përcjella
në
Prokurori dhe
Polici

Rastet
e
përcjella
në
organet
administrative

Rastet në
Procedurë

11

05

14

02

00

0

60

20

35

13

01

31

30
56
03
0

19
21
01
01

18
34
01
01

11
13
0
0

01
03
0
0

19
27
03
0

103

39

05

80

160
67
Tabela 2: Rastet e trajtuara gjatë periudhës raportuese.
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AKK gjatë zhvillimit të procedurës hetimore paraprake ka konstatuar se ne disa nga rastet e
bartura nga viti 2010 ka ndryshuar struktura e tyre sipas institucioneve.
Vlera totale e dëmit që është shkaktuar nga veprimet e mundshme korruptive, për të cilat
AKK gjatë periudhës raportuese i ka proceduar 39 Kallëzime Penale dhe informata, në
Institucionet kompetente, supozohet të jetë mbi 10 milion e 300 mijë Euro.
Vlera më e vogël e dëmit të shkaktuar supozohet të jetë 2900 Euro, ndërsa më e madhja 1
milion e 300 mijë Euro.
Numri i rasteve të proceduara që nga funksionalizimi i AKK-së
AKK që nga funksionalizimi e deri në momentin e raportimit, nga të gjitha rastet e hetuara
ku janë gjetur prova për vërtetimin e dyshimeve për veprime korruptive, i ka përcjell në
prokuroritë publike kompetente si dhe prokurorinë e EULEX-it 240 raste Nga ky numër,
prokuroritë kanë dhënë informacion kthyes duke konfirmuar se 76 raste janë në procedurë
hetimore, për 12 prej tyre janë ngritur propozim akuza dhe aktakuza, për 6 raste të përcjella
është kryer arrestimi i të dyshuarve për veprime korruptive si rezultat i bashkëpunimit në
mes AKK-së me Prokurorinë publike dhe Policinë e Kosovës, për 66 raste është konfirmuar
se janë hedhur poshtë, ndërsa për 80 raste të përcjella nuk ka informata kthyese. Në
mënyrë tabelare, këto të dhëna duken si më poshtë:
Propozim
Lëndë
Pa
Lëndët e
Nr.
Vendi
Arrestime Hetime
akuza
të
informata
përcjella
Aktakuza hedhura
kthyese
17
01
16
1 PSH
15
02
03
05
05
2 PSRK
P.
e
EULEX-it
44
01
20
12
11
3
77
02
48
05
22
4 PPQ. Prishtinë
09
01
07
01
5 PPQ. Prizren
PPQ.
Pejë
08
01
02
04
01
6
PPQ.
Mitrovicë
03
03
7
04
01
03
8 PPQ. Gjilan
11
03
08
9 PPK. Prishtinë
PPK.
Prizren
05
01
03
01
10
04
01
01
02
11 PPK. Pejë
01
01
12 PPK. Gjakovë
PPK.
Mitrovicë
01
01
13
01
01
14 PPK Gjilan
03
01
01
01
15 PPK. Ferizaj
Policia
e
16
30
01
02
27
17
18

Kosovës
IP
FIU

02
05

02
05

240
06
76
12
Gjithësejt :
Tabela 3: Rastet e proceduara në organet kompetente që nga themelimi i AKK-së

66

80

Numri i personave nga gjithsejte 240 rastet e proceduara ne Institucionet kompetente për
procedim të mëtutjeshëm penal është: 648 persona te identifikuar, ku në 20 prej këtyre
rasteve AKK nuk ka arritur që të identifikoj personat konkret. Besohet që numri i
përgjithshëm në total arrin rreth 700 persona të dyshuar.
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Bashkëpunimi me institucionet tjera që kanë për mision luftën kundër korrupsionit
AKK edhe gjatë kësaj periudhe raportuese ka shtuar angazhimet në fuqizimin e përpjekjeve
për forcimin e bashkëpunimit me institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Republikën e
Kosovës. Konsolidimi i mekanizmave dhe bashkëpunimi i ngushtë në mes AKK-së dhe
Agjencive të Zbatimit të Ligjit është i një rëndësie të veçantë për parandalimin e efektshëm
dhe arritjen e rezultateve në luftën kundër korrupsionit. Shkëmbimi i informacionit është i
domosdoshëm, jo vetëm ndërmjet AKK-së dhe Agjencive te Zbatimit te Ligjit, por të çdo
institucioni shtetëror që luan rol dhe ka përgjegjësi në parandalimin dhe luftën kundër
korrupsionit. AKK ka vazhduar bashkëpunimin e instaluar me strukturat ndërkombëtare në
Kosovë, sikurse me Komponentën e Drejtësisë së EULEX-it, përkatësisht Prokurorinë e
EULEX-it. Është intensifikuar bashkëpunimi me Prokuroritë, Policinë e Kosovës, Doganat e
Kosovës, ATK-në, si dhe me Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin Prokurorial të
Kosovës. Zyrtarët e AKK-së për disa nga rastet e përcjella në Prokuroritë e EULEX-it, janë
ftuar nga prokurorët e këtij misioni për të kontribuar në finalizimin e tyre. Në këtë kontekst
AKK ka vazhduar me zbatimin e memorandumeve të bashkëpunimit të lidhura më parë. Vlen
të theksohet bashkëpunimi me ARC.
Ndërsa në plan të afërt janë nënshkrimi i memorandumeve edhe me Agjencinë Kadastrale
të Kosovës dhe Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve.

4.2 Monitorimi i Zbatimit të SPV-së Kundër Korrupsionit 2009-2011
Duke ju referuar nenit 17 pika 3 të Ligjit nr. 03/L- 159 për Agjencinë kundër Korrupsionit i cili
parasheh se Agjencia kundër Korrupsionit është përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të
Planit të Veprimit AKK në ciklin e tretë të raportimit, me datë 29.06.2011 i është drejtuar me
shkresa zyrtare të gjitha pikave të kontaktit të cilat kanë qenë të përfshira në Planin e
Veprimit, që deri me datë 12.07.2011 t`i dorëzojnë në AKK raportet për zbatimin e
objektivave dhe veprimeve që dalin nga Planit i Veprimit për periudhën Janar – Qershor
2011.
Në procesin e raportimit kanë qenë të përfshira 24 subjekte duke i përfshirë këtu
institucionet publike qendrore dhe lokale, sektorin privat si dhe shoqërinë civile, 13 nga të
cilat i kanë dorëzuar raportet sa i përket zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit,
ndërsa 11 subjekte nuk kanë raportuar fare për zbatimin e Planit të Veprimit kundër
Korrupsionit (Shih aneksin II).
AKK gjatë ciklit të katërt të raportimit, me datë 13.01.2012 i është drejtuar me shkresa
zyrtare të gjitha pikave të kontaktit të cilat kanë qenë të përfshira në Planin e Veprimit që
deri me datë 31.01.2012 ti dorëzojnë në AKK raportet për zbatimin e objektivave dhe
veprimeve që dalin nga Planit i Veprimit për periudhën Korrik – Dhjetor 2011.
Në procesin e raportimit kanë qenë të përfshira 24 subjekte, duke i përfshirë këtu
institucionet publike qendrore dhe lokale, sektorin privat si dhe shoqërinë civile, 15 nga të
cilat i kanë dorëzuar raportet sa i përket zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit,
ndërsa 9 subjekte nuk kanë raportuar fare për zbatimin e Planit të Veprimit kundër
Korrupsionit (Shih aneksin III).
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4.3 Hartimi i SPV-së Kundër Korrupsionit 2012-2016
Përgatitjet konceptuale për hartimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit 2012-2016 kanë
filluar në gusht-shtator 2011. Takimi i parë i pikave të kontaktit të AKK (institucionet
përgjegjëse) për zbatimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit u mbajt në fund të muajit
shtator. Pjesëmarrës në këto takime ishin: Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë,
përfaqësues nga ministritë kompetente, institucione të pavarura, shoqëria civile dhe
përfaqësues nga media kanë qenë të përfshira dhe kanë marrë pjesë aktive në këtë proces.
Në procesin e hartimit të ri të Strategjisë dhe Planit të Veprimit kundër Korrupsionit 20122016, Këshilli i Evropës dhe AKK kanë rënë dakord për angazhimin e një eksperti në këtë
projekt, i cili ka punuar gjatë tre misioneve në AKK, nga shtatori deri në nëntor 2011.
Dy takime me “pikat e kontaktit” janë mbajtur në Prishtinë gjatë të cilëve është paraqitur
metodologjia për vlerësimin e rrezikut dhe vlerësimin e strategjisë, ku me këtë rast nga 13
institucione kompetente u kërkua që të japin elemente për vlerësimin e rrezikut në çdo
fushë prioritare.
Njëkohësisht, AKK ka përgatitur vlerësimin e Strategjisë së mëparshme 2009-2011 me
rekomandimet që do të ndiqen në procesin e hartimit të Strategjisë së re (Realizueshmëria e
Planit të Veprimit 2009-2011, duke marrë parasysh katër cikle të raportimit rezulton me:
63.26% të veprimeve të realizuara, ndërsa 36.73% jo të realizuara).
Përveç vlerësimit të brendshëm dhe vlerësimit të rrezikut në fushat prioritare kryesore, bazë
për hartimin e Strategjisë së re dhe Planit të Veprimit 2012-2016, është marrë parasysh
edhe raporti i fundit i Progresit i Komisionit Evropian për Kosovën, si dhe vlerësime të tjera
ndërkombëtare dhe të pavarura të fushave të ndjeshme ndaj korrupsionit në Kosovë.
Të gjeturat dhe rekomandimet e vlerësimit të Strategjisë së mëparshme kundër Korrupsionit
(e cila është pjesë integrale e Strategjisë së Re) si dhe vlerësimi i rrezikut në sektorët kyç
janë marrë parasysh gjatë përgatitjes dhe hartimit të Strategjisë së re, po ashtu masat e
parealizuara ishin përkthyer në objektiva dhe masa të reja, të menduara për të reduktuar
ose eliminuar rreziqet e korrupsionit dhe kanë kontribuar në organizim më të mirë
institucional në luftën kundër korrupsionit brenda afatit kohor të caktuar.
Në mënyrë që të bëhet më e lehtë për institucionet për të matur ndikimin dhe përmbushjen
e objektivave të strategjisë, masat kundër korrupsionit në Planin e Veprimit janë të ndara në
tri kategori: afat-shkurtër (një dhe dy vite), afatmesme (dy-tre vite) dhe afat-gjata (katërpesë vite).
Projekt Strategjia dhe Plani i Veprimit u finalizuan gjatë një punëtorie intensive me 2 dhe 3
nëntor 2011, në Ohër-Maqedoni, ku 25 përfaqësues të institucioneve kompetente dhe
eksperti ndërkombëtarë diskutuan detajet e të gjitha objektivave dhe masave të nevojshme
për t'u përfshirë në dokumente të reja strategjike. Po ashtu gjatë muajit nëntor, është
punuar individualisht me secilin subjekt “pika të kontaktit” për të finalizuar objektivat dhe
veprimet e Planit të Veprimit.
Strategjia e re ka ndjekur strukturën e dokumentit të mëparshëm, përderisa ajo përmban
objektivat horizontal (të ndërthurura), si dhe objektivat specifike në secilin sektor prioritar
vertikale, domethënë: Sektori Politik, Qeverisja Lokale, Administrata Qendrore, Zbatimi i
Ligjit – Prokuroria - Gjyqësori, Financat Publike - Prokurimi Publik, Sektori Privat/Mjedisi
Afarist, Shoqëria Civile dhe Mediat, si dhe bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Rajonal.
Megjithatë, objektivat janë formuluar në një mënyrë për të reflektuar nevojat e veçanta të
momentit, si pasojë e procesit të vlerësimit dhe të vlerësimit të rrezikut. Prandaj, ato mund
të ri-grupohen në kategoritë e mëposhtme: Parandalimi, Zbatimi i Ligjeve, Ndjekja Penale,
Bashkëpunimi ndër-institucional dhe Ngritja e Vetëdijes. Si të tilla, prioritetet horizontale
dhe vertikale përmbajnë këto karakteristika dhe vënë theks të veçantë në to.
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Strategjia do t'iu ndihmojë strukturave qeverisëse për të ndryshuar kulturën institucionale
të tyre kundër korrupsionit dhe qëndrimin ndaj qasjes më orientim kah rezultatet. Kjo
kërkon angazhim pro-aktiv nga të gjitha institucionet publike, organet e tjera të pavarura,
shoqëria civile dhe komuniteti ndërkombëtar.
AKK dokumentin final të Strategjisë dhe Planit të Veprimit kundër Korrupsion 2012-2016 e
ka dërguar për aprovim në Qeveri në dhjetor të vitit 2011, e cila është aprovuar në Qeveri të
Kosovës në mbledhjen e mbajtur me 11 janar 2012 me vendim me nr.01/56 datë
11.01.2012, e njëjta është proceduar për miratim në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
4.4 Edukimi dhe pjesëmarrja e qëndrueshme e publikut
AKK gjatë vitit 2011 ka synuar qe përmes formave të ndryshme të sensibilizimit të cilat kanë
informacione të nevojshme, të krijojnë një ambient të ndërgjegjësimit, përgjegjësisë,
optimizmit dhe gatishmërisë së publikut për të mbështetur luftën kundër korrupsionit
(raporte, opinione, debate publike, etj.).
AKK me ftesën e Administratës Tatimore të Kosovës ka marrë pjesë në tryezën “Lufta
Kundër Korrupsionit” e cila është organizuar nëpër të gjitha regjionet e Kosovës (Prishtinë,
Gjilan, Ferizaj, Pejë, Mitrovicë, Gjakovë).
Qëllimi i kësaj tryeze ishte diskutimi në lidhje me rolin e AKK-së në parandalimin dhe
luftimin e korrupsionit. Në këto debate kanë marrë pjesë zyrtarët e ATK-së, ku është
debatuar në lidhje me mënyrën e raportimit të rasteve të dyshuara të korrupsionit dhe
domosdoshmërinë e fuqizimit të përpjekjeve për luftimin dhe parandalimin e korrupsionit.
Po ashtu, AKK ka marrë pjesë edhe nëpër shumë debate të organizuara nga institucionet e
tjera publike si dhe organizatat joqeveritare të cilat si qëllim kryesor kanë pasur
vetëdijesimin e qytetareve në lidhje me pasojat që shkakton korrupsioni dhe nivelin e
korrupsionit në Kosovë.

5. DEPARTAMENTI I PARANDALIMIT
Agjencia kundër Korrupsionit në mandatin e vetë, një nga shtyllat e veprimtarisë së vetë, e
ka edhe “Parandalimin e Korrupsionit”. Këtë aktivitete e ushtron përmes Departamentit të
Parandalimit, më qëllim të realizimit të obligimeve të veta që janë njëkohësisht edhe
aktivitete kryesore të departamentit.
Departamenti i Parandalimit është përgjegjës për ushtrimin e këtyre kompetencave:


Mbledhjen e të dhënave për personat që kanë detyrimin për deklarimin e pasurive;



Përgatitjen e Formularit të posaçëm të deklarimit të pasurive i cili përmban
informacionet e kërkuara në pajtim me Ligjin;



Kontrollin paraprak, të plotë, sipas kërkesës së palëve, sipas detyrës zyrtare (exoficcio) dhe të prejardhjes së pasurive të zyrtarëve të lartë publik;



Përgatitjen e regjistrit të deklarimit të pasurisë për publik në pajtim me ligjin;



Përgatitjen e formës dhe përmbajtjes së katalogut (standard) të dhuratave që
mbahen nga organet e administratës publike;
Përgatitjen e listës për evidentimin e dhuratave që janë në ruajtje të organeve të
administratës publike;
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Parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksionit publik;



Përgatitjen e pjesës së Raportit që ka të bëjë me mbikëqyrjen e pasurive, konfliktin e
interesave dhe pranimin e dhuratave;



Përmbushjen e detyrave tjera në përputhje me mandatin e këtij departamenti.

Mandati ligjor i Departamentit të Parandalimit është i bazuar në katër shtylla:





Mbikëqyrjen e pasurisë dhe kontrollin;
Mbikëqyrjen e dhuratave;
Parandalimin e konfliktit të interesit; dhe
Parandalimi i korrupsionit në tërësi.

5.1 Mbikëqyrja e pasurisë dhe kontrolli
Baza ligjore
Baza ligjore në të cilën, AKK e mbështet punën e vet për mbikëqyrjen e pasurisë së Zyrtarëve
të Lartë Publikë, ka qenë Ligji nr. 03/L-151 për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e
Pasurisë dhe të Dhuratave të Zyrtarëve të Lartë, deri më datën 31.08.2011. Ndërsa nga kjo
datë është miratuar nga Kuvendi i Kosovës Ligji nr. 04/L-050 për Deklarimin, Prejardhjen dhe
Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin
e Dhuratave për të Gjithë Personat Zyrtarë.
Mbikëqyrja e pasurisë
AKK mbikëqyrë pasurinë e zyrtarit të lartë publik në bazë të informacionit të dorëzuar nga
zyrtarët e lartë publik në formular të posaçëm, i cili është përgatitur nga AKK në pajtim me
ligjin në fuqi. Formularët duhet të plotësohen nga zyrtarët e lartë publik dhe të dorëzohen
në AKK.
Caktimi i zyrtarëve kontaktues
Agjencia ka kërkuar caktimin e zyrtarëve kontaktues nga dy institucione të sapo themeluara
(Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Ministria e Diasporës) dhe dy
institucione të pavarësuar (Prokuroria e Shtetit, dhe Shërbimi Korrektues) të cilat më herët
kanë qenë pjesë e MD.
AKK gjatë muajit shkurt ka përgatitur një trajnim me zyrtarët kontaktuese. Qëllimi i trajnimit
ka qenë njoftimi me ligjin, formularët e ri të përgatitur në pajtim me ligjin në fuqi, njoftimin
e zyrtarëve të lartë publik lidhur me obligimin për deklarim të pasurisë, mënyra e plotësimit
dhe dorëzimi i tyre në Agjenci.
Trajnimi ka zgjatë 4 ditë:
 Me datën 22.02.2011 trajnimi me zyrtarët kontaktues të Institucioneve Qendrore;
 Me datën 23.02.2011 trajnimi me zyrtarët kontaktues të Institucioneve të Pavarura;
 Me datën 24.02.2011 trajnimi me zyrtarët kontaktues të Komunave të Kosovës;
 Me datën 25.02.2011 trajnimi me zyrtarët kontaktues të Ndërmarrjeve Publike.
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Përgatitja e listave për zyrtarët e lartë dhe shpërndarja e formularëve
Organi i punësimit është i detyruar që brenda afatit pesëmbëdhjetë (15) ditor ta njoftoj
Agjencinë për fillimin apo përfundimin e punës së zyrtarit të lartë publik në institucione. AKK
ka pranuar nga institucionet gjegjësisht nga zyrtarët kontaktues listat e zyrtarëve të lartë
publik në pajtim me ligjin. Pas pranimit të listave nga institucionet, AKK ka përgatitur një
listë unike me emra të zyrtarëve të lartë publik që kanë për obligim deklarimin e tyre dhe ka
publikuar në ueb faqen zyrtare të AKK-së. Po ashtu kemi rifreskuar këtë listë, ashtu si kemi
pranuar njoftimet nga zyrtarët kontaktues.
Llojet e deklarimit
Ekzistojnë katër (4) lloje të deklarimit të pasurisë, ato janë:
 Deklarimi me marrjen e detyrës;
 Deklarimi i rregullt vjetor ;
 Deklarimi sipas kërkesës së Agjencisë;
 Deklarimi pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni.
Deklarimi me marrjen e detyrës së zyrtarit 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. Organi i punësimit është i
detyruar që brenda afatit pesëmbëdhjetë (15) ditor ta njoftoj AKK për fillimin apo
përfundimin e punës së zyrtarit të lartë publik.
Gjatë kësaj periudhe raportuese AKK ka pranuar njoftimin se 328 zyrtar të lartë publik janë
emëruar si zyrtar të ri dhe kanë për obligim deklarimin e pasurisë. Nga numri i përgjithshëm
i zyrtarëve të lartë publik që kanë pasur obligim deklarimin e pasurisë me marrjen e detyrës
308 apo 93.9% kanë përmbushur këtë obligim ligjor ndërsa 20 apo 6.1% nga numri i
përgjithshëm nuk e kanë deklaruar pasurinë brenda afatit ligjor.
Gjendja e përgjithshme e procesit të deklarimit të pasurisë me marrjen e detyrës paraqitet
në tabelën e mëposhtme:
Institucionet

Presidenca
Kuvendi
Qeveria
Gjykatat
Institucionet e
Pavarura
Komunat e
Kosovës
Ndërmarrjet
Publike

Numri i zyrtarëve të lartë
publik që kanë pasur për
obligim deklarimin e
pasurisë me marrjen e
detyrës

Numri i zyrtarëve të
lartë publik që kanë
deklaruar pasurinë
me marrjen e
detyrës

Numri i zyrtarëve të lartë
publik që nuk e kanë
deklaruar pasurinë me
marrjen e detyrës

Përqindja e
deklarimit (%)

07
73
181
12

07
70
168
12

00
03
13
00

100%
95.89%
92.81%
100%

24

24

00

100%

6

06

00

100%

25

21

04

84.00%

308

20

93.9%

328
TOTALI:
Tabela 4: Deklarimi i pasurisë me marrjen e detyrës.

Deklarimi i rregullt vjetor
Deklarimi i rregullt vjetor i pasurisë nga zyrtarët e lartë publik bëhet gjatë tërë kohës së
punës në shërbimin publik dhe në afate të përcaktuara me ligj, nga 1 deri më 31 mars të çdo
viti. Numri i zyrtarëve të lartë të cilët kanë pasur për obligim të deklarojnë pasurinë e tyre
gjatë kësaj periudhe raportuese ka qenë 1830. Nga numri i përgjithshëm i zyrtarëve të lartë
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publikë që kanë pasur për obligim deklarimin e pasurisë 1768 apo 96.61% e kanë
përmbushur këtë obligim ligjor, ndërsa 62 apo 3.38% nga numri i përgjithshëm nuk e kanë
deklaruar pasurinë.
Gjendja e përgjithshme e procesit të deklarimit të rregullt vjetor të pasurisë paraqitet në
tabelën e mëposhtme:
Numri i
zyrtarëve të
Numri i zyrtarëve
Numri i zyrtarëve
lartë publik që
të lartë publik që Përqindja e
të lartë publik që
Institucionet
kanë për
nuk kanë
deklarimit
kanë deklaruar
obligim
deklaruar
(%)
pasurinë
deklarimin e
pasurinë
pasurisë
07
07
00
100%
Presidenca
124
124
00
100%
Kuvendi
871
837
34
96.09%
Qeveria
257
256
01
99.61%
Gjykatat
Institucionet
220
216
04
98.18%
e Pavarura
Komunat e
158
145
13
91.77%
Kosovës
Ndërmarrjet
193
183
10
94.81%
Publike
TOTALI:
1830
Tabela 5: Deklarimi i rregullt i pasurisë.

1768

62

96.61%

Deklarimi sipas kërkesës së Agjencisë
AKK në çdo kohë mund të kërkojë nga zyrtari i lartë publik deklarimin e pasurive dhe
burimet e krijimit të tyre në pajtim me ligjin. Gjatë kësaj periudhe raportuese AKK ka
kërkuar nga 77 zyrtar të lartë publik deklarimin e pasurisë sipas kërkesës. Nga numri i
përgjithshëm i zyrtarëve të lartë publik që kemi kërkuar deklarimin e pasurisë, 73 apo 94.8%
kanë përmbushur këtë obligim ligjor, ndërsa 4 apo 5.2% nga numri i përgjithshëm nuk e
kanë deklaruar pasurinë brenda afatit ligjor.
Gjendja e përgjithshme e procesit të deklarimit të pasurisë sipas kërkesës paraqitet në
tabelën e mëposhtme:
Numri i zyrtarëve të Numri i zyrtarëve
Numri i zyrtarëve
Përqindja
lartë publik që kemi të lartë publik që
të lartë publik që
e
Institucionet kërkuar deklarimin
kanë deklaruar
nuk e kanë
deklarimit
e pasurisë sipas
pasurinë sipas
deklaruar pasurinë
(%)
kërkesës
kërkesës
sipas kërkesës
Presidenca
Kuvendi
Qeveria
Gjykatat
Institucionet e
Pavarura
Komunat e
Kosovës
Ndërmarrjet
Publike

00
11
32
10

00
10
30
10

00
01
02
00

00.00%
90.90%
93.75%
100 %

06

05

01

83.33%

11

11

00

100%

07

07

00

100%

73

04

94.80%

77
TOTALI
Tabela 6: Deklarimi i pasurisë sipas kërkesës
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Deklarimi pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni
Pas përfundimit të punës në shërbimin publik, zyrtari i lartë publik brenda tridhjetë (30)
ditëve paraqet deklarimin e pasurisë në pajtim me ligjin. Nëse zyrtari i lartë publik nuk e
deklaron pasurinë brenda këtij afati, AKK mund të kërkojë deklarimin e pasurisë deri në një
afat kohor, jo më shumë se një (1) vit. AKK ka pranuar 62 formular nga zyrtarët e lartë publik
të cilët kanë deklaruar pasurinë pas mbarimit/ apo shkarkimit nga funksioni publik, ndërsa
ndaj 16 zyrtarëve të lartë publik AKK ka kërkuar deklarimin e pasurisë pas largimit nga
funksioni publik.
Gjendja e përgjithshme e procesit të deklarimit të pasurisë pas mbarimit/apo shkarkimit nga
funksioni publik paraqitet në tabelën e mëposhtme:
Numri i zyrtarëve
Numri i zyrtarëve të lartë publik ndaj
Numri i zyrtarëve të
të lartë publik që
të cilëve kemi
lartë publik që nuk e
kanë deklaruar
kërkuar
Institucionet
nuk e kanë deklaruar
pasurinë pas
deklarimin e
pasurinë pas largimit
largimit nga
pasurisë pas
nga funksioni publikë
funksioni publikë
largimit nga
funksioni publikë
Presidenca
Kuvendi
Qeveria
Gjykatat
Institucionet e
Pavarura
Komunat e Kosovës
Ndërmarrjet Publike

00
10
30
04

01
00
14
00

00
00
00
00

08

00

00

02
08

00
01

00
00
00

62
16
TOTALI
Tabela 7: Deklarimi i pasurisë pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni publik.

Regjistrimi dhe publikimi i formularëve
Gjatë muajit prill dhe maj, AKK ka bërë skenimin dhe regjistrimin e të gjitha të dhënave të
paraqitura nga zyrtarët e lartë publik në data bazën, e AKK-së e cila më herët nuk ka
ekzistuar. Pas regjistrimit te të dhënave në data bazë janë krijuar regjistrat në pajtim me
ligjin. Dhe të njëjtit janë publikuar në faqen zyrtare të AKK-së. Këtë vit ka qenë hera e parë
që AKK i regjistruar të dhënat në data bazë, për këtë arsye në disa raste kanë ndodhur edhe
gabime teknike në regjistrimin e të dhënave, dhe pas ankesave nga disa zyrtar të lartë publik
dhe pas kontrollit të tyre nga zyrtarët gjegjës të agjencisë, AKK ka përmirësuar të dhënat e
publikuara në regjistrin për deklarim e pasurisë.
Kontrollimi i deklarimit të pasurisë
AKK ka mandat ligjor që të ndërmerr kontrollin paraprak dhe kontrollin e plotë të
formularëve mbi deklarimin e gjendjes së pasurisë nga zyrtarët e lartë publik.
Kontrolli paraprak
Kontrolli paraprak kryhet për çdo formular për të verifikuar ekzistimin/ apo mosekzistimin e
gabimeve materiale ose plotësimeve të gabuara të formularit. Pas publikimit të formularëve
AKK ka filluar kontrollin paraprak për të gjithë formularët e deklaruar nga zyrtarët e lartë
publik.
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Gjatë kontrollit paraprak AKK në 557 raste nga formularët e deklarimeve të pasurisë të
pranuara ka evidentuar dhe ka kërkuar evitimin e gabimeve materiale ose plotësimeve të
gabuara të formularit për arsye se këta formular janë dorëzuar të pa plotësuar konform
standardit të përcaktuar. Prej tyre në 480 raste janë evituar gabimet materiale ose
plotësimet e gabuara të formularit pas kontaktit të AKK-së me zyrtarët përkatës përmes
telefonit. Ndërsa në 77 raste AKK nëpërmes shkresave zyrtare ka kërkuar nga zyrtarët e lartë
publik evitimin e gabimeve materiale ose plotësimeve të gabuara të formularit.
Kontrolli i plotë
Kontrolli i plotë kryhet për të 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 (me kërkesë të palëve dhe ex-officio).
Për ta verifikuar saktësinë e pasurisë së deklaruar nga zyrtarët e lartë publik, AKK ka kërkuar
informacione nga: Agjencioni i Regjistrimit të Bizneseve, Administrata Tatimore e Kosovës,
Agjencioni Kadastral i Kosovës, Bankat e Kosovës dhe institucionet tjera. Nga të gjitha këto
institucione AKK ka pranuar përgjigje brenda afatit ligjor.
Kontrolli i plotë sipas kërkesës së palëve
AKK ka filluar kontrollin e plotë sipas kërkesës së palëve për 5 informacione të cilat kanë
përfshirë 14 zyrtar të lartë publik.

Kontrolli i plotë sipas detyrës zyrtare (ex-officio)
AKK ka filluar kontrollin e plotë sipas detyrës zyrtare ndaj 526 zyrtarëve të lartë publik, që
kanë deklaruar pasurinë.
Gjendja e përgjithshme e kontrollit të plotë sipas kërkesës së palëve dhe sipas detyrës
zyrtare paraqitet në tabelën e mëposhtme:
Institucionet

Numri i zyrtarëve të
lartë publik që kanë
pasur obligim
deklarimin e pasurisë

Kontrolli i plotë
sipas kërkesës së
palëve

Kontrolli i plotë
sipas detyrës zyrtare

Gjithsejtë të
Kontrolluara

Presidenca
Kuvendi
Qeveria
Gjykatat
Institucionet e
Pavarura
Komunat e Kosovës
Ndërmarrjet Publike

07
124
871
257

00
10
02
00

07
114
52
04

07
124
54
04

220

00

00

00

158
193

02
00

156
193

158
193

TOTALI
Tabela 8: Kontrolli i plotë.

1830

14

526

540

Gjatë kontrollit të plotë të pasurisë së deklaruar, dhe krahasimin me atë të deklaruar viteve
paraprake, AKK ka evidentuar se 39 zyrtarë të lartë publik kanë ndryshime të
pajustifikueshme në mes të deklarimeve ndër vite. AKK ka kërkuar nga 28 zyrtar të lartë
publik informacione shtesë lidhur me deklarimin e pasurisë, 9 raste janë dërguar për trajtim
të mëtejmë në divizionin për parandalimin e konfliktit të interesit; ndaj 2 zyrtarëve të lartë
publik kemi iniciuar procedurën kundërvajtëse për mos deklarim të pasurisë në pajtim me
ligjin; kjo pasqyrohet si në tabelën në vijim:
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Numri i zyrtarëve të lartë
publik ndaj të cilëve
kemi evidentuar
ndryshime

Kërkesa për
informacione
shtesë

Dërgim në divizionin
për parandalimin e
konfliktit të interesit

Inicim të
procedurës
kundërvajtëse

00
09
05
04

00
11
04
00

00
01
00
00

00
00
01
01

00

00

00

00

10
11

05
08

05
03

39
28
TOTALI
Tabela 9: Rastet e dyshuara për pasuri të pa justifikueshme.

09

00
00
02

Institucionet
Presidenca
Kuvendi
Qeveria
Gjykatat
Institucionet e
Pavarura
Komunat e Kosovës
Ndërmarrjet Publike

Inicimi i procedurës kundërvajtëse dhe Aktvendimet e Gjykatave
AKK ka iniciuar procedurën kundërvajtëse në gjykata kompetente për kundërvajtje ndaj të
gjithë zyrtarëve të lartë publik që nuk kanë përmbushur obligimin ligjor për deklarimin e
pasurisë në Agjenci. Nga rastet e iniciuara, AKK ka pranuar 39 Aktvendime nga Gjykatat
kompetente për Kundërvajtje të cilët u janë shqiptuar zyrtarëve të lartë publikë për mos
deklarim të pasurisë dhe janë publikuar në faqen zyrtare të internetit të AKK-së. AKK ka
përfaqësuar 25 raste të paraqitura në gjykatat kompetente për kundërvajtje dhe në disa
raste ka ofruar edhe informacione shtesë lidhur me rastet e paraqitura gjatë kësaj periudhë
raportuese. Ndërsa për 49 raste tjera AKK nuk ka pranuar informacione kthyese.
Gjendja e inicimit të procedurës kundërvajtëse ndaj zyrtarëve të lartë publik sipas katër
llojeve të deklarimit të pasurisë dhe Aktvendimet e pranuara nga Gjykata kompetente për
kundërvajtje paraqitet në tabelën e mëposhtme:
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Emri

Mbiemri

Institucioni

Gjykata për
Kundërvajtje

1

Ilmi

Zherka

MASHT-UP

Prishtinë

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Avdullah
Ahmet
Skënder
Burbuqe
Gani
Blerina
Arsim
Qazim
Ahmet
Shemsedin
Halit
Nexhmi
Nexhat
Bogoljub
Naser
Sladjana
Virgjina
Engin
Istref
Avni

Isufi
Brahimaj
Boshtrakaj
Berisha
Mehmetaj
Berisha
Ibrahimi
Hysenaj
Brovina
Dreshaj
Ymeri
Hyseni
Krasniqi
Staletinovic
Shala
Vasic
Dumnica
Behoglu
Klinaku
Murati

MBPZHR
MKRS
MKRS
MKRS
MKRS
MSH-AKPM
MSH-AKPM
MSH-QKUK
MSH-QKUK
MSH-QKUK
MSH-QKUK
MSH-QKUK
MSH-IKSHP
KQZ
ART
KNJ
KNJ
K Prishtinës
KEK
HK

Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë

Gjobat e
shqiptuara në
shkallë të dytë

Gjobat e shqiptuara
në shkallë të parë

800 euro
400 euro
200 euro
800 euro

500 euro

Pezullohet
400 euro
450 euro
800 euro

800 euro

Pezullohet
400 euro
800 euro

800 euro

Qortim
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

62.

TOTALI
9800 euro
Tabela 10: Inicimi i procedurës kundërvajtëse dhe Aktvendimet e Gjykatave

Nr.

Ali
Banush
Ahmet
Sreten
Murat
Fehmi
Lytfi
Demë
Elez
Dan
Shkodran
Rrezarta
Rukije
Idriz
Ramadan
Mehmet
Nasip
Sabedin
Milan
Omer
Dragisha
Osman
Samile
Arsim
Valdet
Ilirian
Vesel
Nurishahe
Myzafer
Ganimete
Sylan
Mensur
Adem
Baki
Nazmije
Salajdin
Lumnije
Adem
Qazim
Hatim
Radmilla

Emri

Podrimja
Pacolli
Brahimaj
Ivanoviq
Zejnullahu
Geci
Radoniqi
Abazi
Hajdari
Muqkurtaj
Gaxhaferri
Loxha
Merovci
Muzaqi
Hasani
Tahiri
Sinani
Kadriu
Stojanovic
Daku
Savic
Gojani
Pasha
Hoxha
Salihu
Bytyqi
Maliqaj
Hulaj
Kalendari
Sadiku
Mazreku
Hyseni
Bytyqi
Hajdari
Paqarizi
Krasniqi
Hoxha
Kafexholli
Gashi
Baxhaku
Kapetanoviq

Mbiemri

RTK
NPBP
MKRS-DB
K. Novobërdë
MSH QKUK
MBPZHR
KRM Ambie.
KRM Ambie.
KUR Hidrodr.
KU Drini i B.
KU Drini i B.
MKRS
MSH
K Vushtrrisë
K Ferizaj
MSH
K Kllokot
KRM Higjena
K Gjilan
K Gjilan
K Kamenicë
MKRS
MSH
MSH
MSH
K. Suharekë
K. Suharekë
MSH
MSH
K. Mamushës
K. Mamushës
MSH
MSH
MSH
MSH
MSH
MSH
MSH
MSH
MSH
GJKK Zubin
Potok

Institucioni

Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Pejë
Pejë
Pejë
Pejë
Pejë
Pejë
Mitrovicë
Mitrovicë
Vushtrri
Ferizaj
Ferizaj
Viti
Gjilan
Gjilan
Gjilan
Kamenicë
Gjakovë
Gjakovë
Gjakovë
Gjakovë
Suharekë
Suharekë
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Mitrovicë

300 euro

800 euro
500 euro
Pezullohet

300 euro

300 euro
300 euro
150 euro
300 euro
300 euro
300 euro

300 euro

1000 euro
150 euro
Pezullohet

50 euro

Gjykata për
Kundërvajtje

2400 euro

Gjobat e shqiptuara
në shkallë të parë

Gjobat e shqiptuara
në shkallë të dytë

1.
Sejdi
Rexhepi
BQK
Prishtinë
2.
Arbnor
Kastrati
MZHE
Prishtinë
3.
Ukë
Rugova
Deputet
Prishtinë
4.
Gulsen
Bolukbashi
MPJ
Prishtinë
Tabela 11: Inicimi i procedurës kundërvajtëse për mos deklarimin e pasurisë sipas kërkesës.
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Nr.

Emri

Mbiemri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nadire
Sherafedin
Driart
Eljana
Irfan
Granit
Valdrin
Hasan

Vitija
Mumxhiu
Elshani
Naka
Lipovica
Berisha
Lluka
Hasani

9.

Perparim

Krasniqi

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bastri
Rifat
Dragisa
Komuran
Emin
Fatos
Emin

Musmurati
Krasniqi
Krstovic
Goranci
Emini
Berisha
Gërbeshi

17.

Milivoje

Stojanovic

18.

Kimete

Bytyqi

19.
20.

Ilhami
Mimoza

Gashi
Ahmetaj

Institucioni
Termokos
Termokos
MAP
MTI
MTI
MTI
MTI
KRMEkoregjioni
KRMEkoregjioni
MAPL
MAPL
MAPL
MKRS
MKRS
MKRS
Kuvendi i
Kosovës
Kuvendi i
Kosovës
Kuvendi i
Kosovës
MPB
ZKM

Gjykata për
Kundërvajtje
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë

Gjobat e shqiptuara
në shkallë të parë
500 euro

Gjobat e shqiptuara
në shkallë të dytë

800 euro
400 euro
400 euro

400 euro

Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë

200 euro
200euro
500 euro
Pezullohet

300 euro

Prishtinë
Prishtinë

300 euro

Prishtinë
Prishtinë

200 euro

3800 euro
TOTALI
Tabela 12: Inicimi i procedurës kundërvajtëse për mos deklarimine e pasurisë me marrjen e detyrës.

400 euro

Nr.

Emri

Mbiemri

Institucioni

Gjykata për
Kundërvajtje

Gjobat e shqiptuara
në shkallë të parë

Gjobat e shqiptuara
në shkallë të dytë

1.
2.

Shpresa
Gëzim

Hasaj-Hyseni
Baxhaku

KGJK
MZHE

Prishtinë
Prishtinë

1000 euro

Abrogohet

TOTALI
1000 euro
Tabela 13: Inicimi i procedurës kundërvajtëse për mos deklarimin e plotë të pasurisë.

AKK gjithashtu gjatë kësaj periudhe raportuese ka pranuar edhe 31 aktvendime dhe ka
përfaqësuar 4 raste të paraqitura në vitin 2010. Ndërsa për 18 raste nuk kemi pranuar
informata kthyese.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Emri

Mbiemri

Gjykata
Kompetente

Gjobat e shqiptuara në
shkallën e parë

Astrit
Hysni
Alush
Basri
Lindita
Vjosa
Haqif
Bahtjar
Xheladin
Valon
Vilson
Imer

Salihu
Veseli
Istogu
Muja
Rugova
Komoni
Mulliqi
Kryeziu
Zymberaj
Krasniqi
Mirdita
Berisha

Prishtinë Këshilltar300
Politik
€uroi Kryeministrit
Prishtinë Kryeshef300
Ekzekutiv
€uro
Prishtinë
300 €uro
Prishtinë
300 €uro
Prishtinë
Pezullohet
Prishtinë
Pezullohet
Prishtinë
Pezullohet
Gjilan
Pezullohet
Prizren
Pezullohet
Prishtinë
Pezullohet
Prishtinë
Pezullohet
Prishtinë
1000 €uro

Gjobat e shqiptuara në shkallën
e dytë

Pezullohet

Agjencia kundër Korrupsionit

26

Raport vjetor 2011

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Fatmire
Milazim
Shpejtim
Miradije
Miradije
Engin
Bali
Vesel
Sadik
Bashkim
Gyltene
Artan
Flutura
Lulzim
Liridon
Sara
Sabit
Ramadan
Emilija

Musliu
Vllasaliu
Skivjani
Mavriqi
Meha
Beyoglu
Muharremaj
Maliqaj
Paqarizi
Krasniqi
Sylejmani
Ibrahimi
Hoxha
Pllana
Restelica
Rexhepi
Gashi
Gagica
Redjepi

Prishtinë
Prishtinë
Gjakovë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Suharekë
Suharekë
Prizren
Prizren
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë

300 €uro
1000 €uro
300 €uro
1000 €uro
300 €uro
300 €uro
300 €uro
300 €uro
Pezullohet
Pezullohet
150 €uro
Pezullohet
200 €uro
Pezullohet
200 €uro
500 €uro
Pezullohet
200 €uro
300 €uro

TOTALI
7550 €uro
Tabela 14: Aktvendimet e Gjykatave për kundërvajtje të iniciuara për rastet e vitit 2010.

1000 €uro
Qortim

150 €uro

1150 €uro

Shkëmbimi i informacioneve lidhur me deklarimin e pasurisë
AKK ka bashkëpunuar me institucione tjera lidhur me shkëmbimin e informacioneve për
zyrtarët e lartë publik. Njësia për Hetimin e Krimit të Organizuar të Policisë së EULEX-it (FIU),
Policia e Kosovës dhe Prokuroritë kanë kërkuar informacione për 8 zyrtar të lartë publik dhe
të njëjtat AKK i ka vënë në dispozicion të tyre.
Po ashtu, AKK në një rast ka bashkëpunuar edhe me Republikën e Shqipërisë lidhur me
kontrollin e deklarimit të pasurisë për një zyrtarë. Gjithashtu, AKK ju ka përgjigjur në 17
raste institucioneve të ndryshme lidhur me deklarimin e pasurisë.

5.2 Mbikëqyrja e dhuratave
Katalogu i dhuratave
Bazuar në Ligjin nr. 03/L-151 dhe Ligjin 04/L-050 institucionet publike janë të obliguara të
gjitha dhuratat e pranuara dhe vlerën e tyre përkatëse, si dhe emrat e personave që kanë
dhënë dhuratën, t’i regjistrojnë në regjistrin e dhuratave që përcaktohet nga Agjencia dhe
që mbahet 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
Në vitin 2011, 8 (tetë) institucione kanë dorëzuar kopjet e katalogut në AKK brenda afatit
ligjor, ndërsa 13 (trembëdhjetë) institucione tjera kanë njoftuar AKK-në me shkresa se nuk
kanë pranuar dhurata gjatë vitit 2010.
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Institucione të cilat kanë deklaruar se kanë pranuar dhurata
Institucionet të cilat kanë dorëzuar kopjet e katalogut të dhuratave për vitin 2010 janë :
Kuvendi i Republikës së Kosovës - 11 dhurata protokollare; Gjykata Kushtetuese - 4 dhurata
protokollare; Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal - 42 dhurata (19 protokollare dhe
23 të rastit); Ministria e Infrastrukturës (ish-Ministria e Transportit dhe PostTelekomunikacionit) - 24 dhurata të rastit; Avokati i Popullit - 2 dhurata protokollare;
Autoriteti i Aviacionit Civil - 3 dhurata (1 protokollare dhe 2 të rastit); Komuna e Prishtinës 4 dhurata protokollare; dhe Komuna e Graçanicës - 1 dhuratë protokollare.
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.
Institucionet

Protokollare

Rastit

Numri i dhuratave të
deklaruara

Kuvendi

11

00

11

Gjykata Kushtetuese

04

00

04

MAPL

19

23

42

MI (ish MTPT)

00

24

24

Avokati i Popullit

02

00

02

Autoriteti i Aviacionit Civil

01

02

03

Komuna e Prishtinës

04

00

04

Komuna e Graçanicës

01

00

01

TOTALI
Tabela 15: Deklarimi i dhuratave.

42

49

91

5.3 Parandalimi i Konfliktit të Interesit
AKK përmes Departamentit të Parandalimit, përkatësisht Divizionit për Parandalimin e
Konfliktit të Interesit edhe gjatë vitit 2011 angazhimin e vet e ka shtrirë në dy rrafshe: i pari,
në atë të parandalimit të konfliktit të interesit dhe i dyti, në atë të luftimit të këtij konflikti, si
pjesë e angazhimeve të AKK-së në parandalimin dhe luftimin e fenomenit të korrupsionit.
AKK-ja përmes parandalimit të konfliktit të interesit ka zhvilluar aktivitetin e vet që për
qëllim ka pasur identifikimin, shqyrtimin, analizën, paralajmërimin dhe shmangien e rasteve
të konfliktit të interesit.
Baza ligjore për parandalimin e konfliktit të interesit
AKK, gjatë aktivitetit të vet i është referuar normave juridike të dala nga akti kushtetues,
aktet ligjore dhe ato nënligjore.
Rrjedhimisht, AKK-ja, në kuadër të kësaj ka implementuar Kushtetutën e Republikës së
Kosovës, veçanërisht me rastin e paraqitjes së kërkesave për sigurimin e dokumentacionit
zyrtar nga subjektet përkatëse. Pastaj, ka implementuar Ligjin për Parandalimin e Konfliktit
të Interesit në ushtrimin e funksionit publik nr. 02/L-133, i miratuar më 2 nëntor 2007 dhe
atë në një varg rastesh: me rastin e paraqitjes së kërkesave për fillimin e procedurës së
shqyrtimit të konfliktit të interesit; dhënies së rekomandimeve; dhënies së autorizimeve;
nxjerrjes së vendimeve; dërgimit të njoftimeve; përpilimit të raporteve. Të gjitha këto akte
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formale i referohen fillimit, rrjedhës dhe përfundimit të procedurës së shqyrtimit të
konfliktit të interesit brenda AKK-së.
Natyrisht, AKK-ja ka implementuar edhe Ligjin nr. 03/L-155 për ndryshimin dhe plotësimin e
këtij Ligji, i miratuar me 19 nëntor 2009 veçanërisht përkitazi me çështjet që i referohen
kërkesave për fillimin e procedurës së shkarkimit të zyrtarëve dhe paralajmërimit që t’i
ndërpresin aktivitetet apo të heqin dore prej posteve.
Përkrah këtyre ligjeve, AKK, i është referuar edhe: Ligjit për Agjencinë kundër Korrupsionit,
veçanërisht, kur është paraqitur nevoja e parandalimit të rasteve të konfliktit të interesit
dhe ofrimit të opinioneve lidhur me konfliktin e interesit të zyrtareve të ndryshëm publik.
Ligji i ri i parandalimit të konfliktit të interesit
Me 31 gusht 2011 ka hyr në fuqi Ligji nr. 04/L-051 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit
në Ushtrimin e Funksionit Publik, i cili përveç tjerash rregullon edhe kompetencën e AKK-së
për nxjerrjen e opinioneve në parandalimin e korrupsionit.
AKK gjatë aktivitetit zyrtar, ka aplikuar edhe Rregulloren e Punës së Agjencisë kundër
Korrupsionit (2010) dhe kryesisht kapitulli i V-të detajon juridikisht aspektin procedural të
Konfliktit të Interesit. AKK, edhe gjatë vitit raportues, ka synuar realizimin e plotë të
parandalimit të konfliktit midis interesave private të një zyrtari dhe funksionit të tij publik.
Në fakt, përmes zbatimit të normave përkatëse ligjore ka pretenduar parandalimin e
konfliktit të interesit në radhët e ushtrueseve të funksioneve publike dhe të afërmeve të
tyre; bartjes së të drejtave në ndonjë person për drejtimin e ndërmarrjeve dhe të
detyrimeve për parandalimin e konfliktit të interesit.
Burimet e identifikimit të rasteve të konfliktit të interesit
Për AKK-në, ekziston një numër i ndryshëm burimesh identifikuese nga të cilat veç e veç
rezulton dyshimi i arsyeshëm se është duke ndodhur ndonjë konflikt interesi, se ka ndodhur
më parë apo se ka pasur mundësi të ketë ndodhur.
Në kuadër të burimeve të këtilla duhet përmendur një varg sish: mediat (e shkruara dhe ato
elektronike), ankesat e qytetarëve, regjistrat zyrtarë (dosjet e tenderëve) si dhe regjistrat
privatë (kontratat për kryerjen e punëve).
Mirëpo, këto burime nuk kufizohet vetëm me kaq, AKK mbledh të dhëna edhe nga burime
të tjera, p.sh. nga Formularët për Deklarimin e Prejardhjes dhe Gjendjes së Pasurisë së
zyrtarëve të lartë publik, plotësuar nga vet zyrtarët.
AKK gjatë shqyrtimit të rasteve të konfliktit të interesit ka realizuar bashkëpunim të ngushtë
kryesisht me Agjensionin Kosovar për Regjistrimin e Bizneseve (ARBK), sikurse edhe me
institucione të tjera.
Paralajmërimi i personave zyrtare për gjendjen e konfliktit të interesit
AKK ka paralajmëruar zyrtaret në ushtrimin e funksionit publik çdo herë kur ka ekzistuar
dyshimi i arsyeshëm së qëndrojnë kushtet e konfliktit të interesit.
Akti i paralajmërimit bëhet në formë të shkruar nga AKK-ja, më pas u mundësohet këtyre
zyrtareve t’i sigurojnë argumentet përkatëse, më qellim që ta vërtetojnë të kundërtën e
kësaj.
Ne rastet kur zyrtaret janë pajtuar për ekzistimin e kushteve të konfliktit të interesit, kanë
pasur mundësi t’i shmangen konfliktit.
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Rastet e konfliktit të interesit gjatë vitit 2011
Në pajtim me ligjin për Parandalimin e Konfliktit të Interesit, dhe në përgjithësi të Ligjit për
AKK-në, Divizioni për parandalimin e konfliktit të interesit ka zhvilluar aktivitet të caktuar që
për qëllim ka pasur paralajmërimin e zyrtareve të lartë për shmangien nga konflikti i
interesit. Këtë gjithnjë duke u bazuar në kompetencën që ja japin Agjencisë ligjet në fuqi.
Për vitin 2011, raste të paraqitura për konfliktit të interesit janë evidentuar 54. Prej tyre në
23 raste është shmangur konflikti i interesit; derisa 13 raste kanë rezultuar pa konflikt të
interesit; 7 raste kanë rezultuar me opinion; ndërsa në tre (3) raste të trajtuara ka
përfunduar me shkarkim nga funksioni; dhe një (1) rast është dërguar në kundërvajtje. Raste
që janë në procedurë të trajtimit dhe të pa përfunduara janë 7, të cilat barten në vitin
pasues. Për më tepër shiko tabelën në vijim:
Rastet të
paraqitura
për Konflikt
të Interesit

Raste që
janë
shmangur
Konfliktit të
Interesit

Raste Pa
Konflikt
Interesi

Raste ende
në
procedim

Shkarkim
nga
funksioni

Kundërvajtje

Opinion

Qeveria

13

04

01

04

0

0

04

Kuvendi i Kosovës

07

05

0

02

0

0

0

Gjykata

01

01

0

0

0

0

0

Agjenci te pavarura

02

01

01

0

0

0

0

Ndërmarrje Publike

11

06

01

0

03

0

01

Pushteti Lokal

12

03

07

01

0

01

0

Presidenca

02

01

01

0

0

0

0

IT

05

02

02

0

0

0

01

Prokuroria

01

0

0

0

0

0

01

13

07

03

01

07

Institucioni

TOTALI
54
23
Tabela 16: Rastet e trajtuara për konflikt të interesit.

Aktivitetet e tjera në parandalimin e korrupsionit
Në kuadër të këtij aktiviteti, AKK-ja angazhohet në fushën e prokurimit publik, gjithnjë duke
ndërhyrë dhe reaguar për implementimin e këtyre akteve ligjore, sikundër janë: Ligjit të
Prokurimit Publik; Ligjit për partneritetet publiko-private dhe koncesionet në infrastrukturë
dhe procedurat për dhënien e tyre; Ligjit për standardizimin; Ligjit për shoqëritë tregtare;
Ligjit për administratën tatimore; Ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar; Ligjit për tatimin në
të ardhurat personale; dhe Ligjin për markat të pasuara me ligjet për ndryshimet dhe
plotësimet e ligjeve te sipërpërmendura.
Mirëpo, përkrah këtyre ligjeve, AKK përkujdesët edhe për implementimin e 73 dokumenteve
të legjislacionit dytësor nga subjektet tenderues, veçanërisht të këtyre akteve: Rregullave
për procedurat e Prokurimit; Kodit etik të Prokurimit; Rregullores mbi Procedurën e
shqyrtimit; Udhëzuesit për Procedurat e Prokurimit Publik dhe Doracakeve për Prokurim.
AKK me qëllim të parandalimit të korrupsionit ka trajtuar shumë burime dhe ka intervenuar
në rastet kur ka pasur dyshim se ka mosrespektim të ligjit në fushën e prokurimit. AKK gjatë
vitit raportues ka trajtuar gjithsej 20 lënde në fushën e prokurimit publik. Gjatë trajtimit të
tyre; 1 lënde është dërguar për hetim paraprak në Departamentin e Hetimeve; 12 opinione;
4 të mbyllura pa efekt juridik; dhe 2 pjesëmarrje si vëzhgues dhe 1 rast është në procedurë.
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Numri i gjithmbarshëm i rasteve të shqyrtuara në institucionet e ndryshme për vitin 2011
paraqiten në tabelën e më poshtme:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Institucioni
KEKU
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
KOSST
Policia e Kosovës
Komuna e Suharekës
Komuna e Suharekës
Komuna e Shtërpcës
FSK
Komuna e Gjilanit
Ministria për Komunitet dhe
Kthim
Komuna e Obiliqit
Komuna e Prishtinës
Ministria e Kulturës Rinise dhe
Sportit
Komuna e Vitisë
Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale
Ministria e Punëve të
Brendshme
QIRSKP-Shtime
Komuna e Lipjanit

Totali
Tabela 17: Parandalimi i korrupsionit.

Hetim

Opinion

I Mbyllur

Vëzhgues

Procedurë

Gjithsejtë

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

12

4

2

1

1
1

1
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Në tabelën vijuese pasqyrohen rastet në të cilat është ndërprerë aktiviteti i prokurimit pas
intervenimit të AKK-së. Të gjitha vlerësimet e AKK-së janë marrë në konsideratë nga ana e
institucioneve përkatëse.
Nr

Institucionet

Emri i tenderit

Vlera e
tenderit

1.

KEK

Furnizimi me flegra jo kthyese për kaldajë DN 14

242,672.20

2.

Ministria e Drejtësisë

Furnizimi me mish

373,800.00

3.

Ministria e Drejtësisë

Furnizimi me mish

373,800.00

4.

Ministria e Drejtësisë

Furnizimi me farëra, pesticide, herbicide dhe nevojat tjera
përcjellëse

5.

Policia e Kosovës

Furnizimi me vetura për PK

6..

Komuna e Suharekës

Ndërtimi i kanalizimit ne fshatin Semitësh faza I

75,000.00

7.

Komuna e Suharekës

Ndërtimi i kanalizimit ne fshatin Peqan faza I

80,000.00

8.

Komuna e Shtërpcës

Ndërtimi i palestrës sportive

40,845.88

900,000.00
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9.

FSK

Furnizimi me automjete taktike për nevojat e FSK-së

10

Komuna e Gjilanit

Hartimi projekteve për dokumentacionin investivo-teknik

11

Ministria për Komunitet dhe
Kthim

Pastrimi i deponive ne vendet Mergjince, Perqevo dhe
Berve KK Shtërpcë - Ri tender

12

Komuna e Obiliqit

Sanimi i rrugës Palaj -Sibovc

50,000.00

13

Komuna e Prishtinës

Ofrimi i shërbimeve të vlerësimit, mbikëqyrjes, pranimit
teknik dhe financiar të punëve të kontraktuara

60,000.00

14

Ministria e Kulturës Rinise dhe
Sportit

Ndërtimi i palestrës sportive në Komunën e Klinës Faza e
II

15

Komuna e Vitisë

Ndërtimi i kompleksit të varrezave të dëshmoreve në
Viti”

70,000.00

16

Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

Shërbimet e servisimit të automjeteve-rishpallje LI I

40,800.00

17

Ministria e Punëve te
Brendshme

Servisimi i rregullte dhe mirëmbajtja e automjete të
MPB-se

40,000.00

18

QIRSKP-Shtime

Ofrimi i shërbimeve për mirëmbajtje higjenike dhe
sanitare të ambientit dhe hapësirave të brendshme

22,000.00

320,000.00
34,630.00
120,000.00

1,635,505.87

4,779,053.95 €

TOTALI
Tabela 18: Aktivitetet e ndërprera të prokurimit mbi bazën e opinioneve të AKK-së.

6. Departamenti i Administratës
Departamenti i Administratës, punën e tij e përqendron në kryerjen e shërbimeve
administrative që kanë të bëjnë me buxhetin, financat, menaxhimin e burimeve njerëzore,
teknologjinë e informimit, përkthimin, legjislaturën dhe punë tjera administrative.
Departamenti i Administratës numëron tetë zyrtarë të punësuar në dy divizione:
 Divizioni i shërbimeve të përgjithshme,
 Divizioni i personelit (burimeve njerëzore) dhe përkthimeve.
Aktivitet kryesore janë:
 Përgatitja dhe planifikimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike, që bëhet përmes
Sistemit të Zhvillimit dhe Menaxhimit të Buxhetit, SMZHF (BDMS);
 Përgatitja e Raportit vjetor financiar (pasqyrat financiare);
 Vlerësimin dhe programimin e projekteve investive përmes PIPI-it dhe ekzekutimin e
buxhetit për projektet kapitale;
 Planin e rrjedhës së parasë;
 Koordinimin e punëve me Ministrinë e Financave, përkatësisht Departamentin e
Buxhetit dhe Departamentin e Thesarit;
 Koordinimin i punëve me MAP-in;
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Shërbimet teknike;
Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve, pajisjeve të teknologjisë informative;
Evidentimi dhe ruajtja e pasurisë së AKK-së; dhe
Sigurimi dhe mirëmbajtja e objektit.

Shërbime administrative:
 Protokollimin dhe përcjelljen e shkresave zyrtare;
 Ruajtja e dosjes personale për të punësuarit;
 Përkthimi i materialeve për nevoja të AKK-së në gjuhët serbe dhe angleze;
 Përgatitja dhe procedimi i pagesave te të gjitha shpenzimeve, listën e punëtorëve,
pagat dhe mëditjet, shtesat e ndryshme dhe kompensimet tjera;
 Përgatitja dhe selektimi i personelit për trajnime të ndryshme sipas nevojës brenda
dhe jashtë vendit.
Bazuar në LMFPP dhe legjislacionin tjetër sekondar (rregullat e thesarit, rregullat financiare
dhe udhëzimet administrative), që lidhen me shpenzimin e parave publike dhe kontrollin e
brendshëm financiar.
Puna e Departamentit të Administratës është e përqendruar kryesisht në këto detyra:
 Planifikimi dhe hartimi buxhetit;
 Mbikëqyrja e realizimit të shpenzimeve;
 Menaxhimi i burimeve njerëzore; dhe
 Aktivitetet tjera mbështetëse.
6.1 Planifikimi dhe hartimi i buxhetit
Në bashkëpunim me zyrën e Drejtorit të AKK-së dhe me Departamentet e tjera është bërë
vlerësimi i kërkesave dhe nevojave financiare për vitin në vijim. Në bazë të këtij vlerësimi
kemi bërë kërkesë Kuvendit të Republikës së Kosovës për ndarje buxhetore për vitin 2011 në
shumën prej 534.351 €. Kërkesa jonë është aprovuar, dhe ndarja buxhetore sipas kategorive
është si në vijim:
Nr.

Kategoritë Ekonomike

1
2
3
4

Pagat dhe Mëditjet
Mallrat dhe Shërbimet
Shërbimet Komunale
Shpenzimet Kapitale

Vlera në €
256.995 €
227.356 €
20.000 €
30.00 €

Totali
Tabela 19: Ndarjet buxhetore fillestare, 2011.

534.351 €

6.2 Mbikëqyrja e realizimit të shpenzimeve
Pas një analize të bazuar në dinamikën e shpenzimeve, në bashkëpunim me analistët e
buxhetit pranë Departamentit të Buxhetit në Ministrinë e Financave, me anë të një shkrese
me Nr. Protokolli: 01-3002/11, të datës: 21.06.2011, kemi vendosur t’i deklarojmë mjete të
lira shumën prej 30.000 € të alokuara për projektin kapital “Krijimi i sistemit të pavarur të
teknologjisë informative për nevojat e AKK-së”. Ky projekt kishte përfunduar në fund vitit
2010, dhe realizimi i tij ishte bërë me buxhetin e po atij viti. Me anë të një shkrese tjetër Nr.
04-3354/11 data: 02.08.2011, kemi njoftuar Departamentin e Buxhetit në Ministrinë e
Financave që në buxhetin e AKK-së, në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve dhe atë të
shërbimeve komunale, vlerën prej 90.000 € t’i paraqesim si kursime - mjete të lira për të
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cilat kemi dhënë aprovimin për destinime tjera, sipas nevojës dhe prioriteteve qeveritare.
Mirëpo këto mjete deri vonë kanë qëndruar në Sistemin e Menaxhimit financiar
“Freebalance”. Në dhjetor të vitit, me një vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr.
22/53 data 21.12.2011 aprovohet kërkesa e Ministrisë së financave për reduktimin e
ndarjeve buxhetore nëpër kategoritë e ndryshme të organizatave buxhetore. Kjo shumë i
transferohet Ministrisë së Infrastrukturës për ndërtimin e Autostradës.
Nga buxheti i AKK-së bëhet reduktimi i ndarjeve buxhetore në shumën 131.980 €. Këto
shkurtime buxhetore janë të paraqitura në tabelën në vijim:
Nr.

Kategoritë ekonomike

Vlera në €

1
2
3

Mallrat dhe Shërbimet
Shërbimet Komunale
Shpenzimet Kapitale

91.767 €
10.213 €
30.000 €

Totali
Tabela 20: Paraqitja e shkurtimeve buxhetore për vitin 2011.

131.980 €

Alokimi i mjeteve dhe realizimi i shpenzimeve:
Nr.

Kategoria ekonomike

1
2
3
4

Pagat dhe Mëditjet
Mallra dhe Shërbime
Shërbimet Komunale
Shpenzimet Kapitale

Buxheti
fillestar

Buxheti final
(SIMFK)

Realizimi
Janar - Dhjetor

Realizimi në
(%)

256.995
227.356
20.000
30.000

256.995
135.589
9.787
-

234.848
107.349
6.787
-

91.38 %
79.17 %
69.34 %
-

Totali
534.351 €
Tabela 21: Realizimi i buxhetit të AKK-së gjatë vitit 2011.

402.371 €

348.985 €

86.73 %

Nga tabela 21, shihet se AKK gjatë vitit 2011 ka realizuar 86.73 % të buxhetit. Buxheti i ndarë
për: Kategorinë e pagave dhe mëditjeve është realizuar në masën 91.38%. Në këtë shkallë
të ulët të realizimit të buxhetit ka ndikuar vendimi i qeverisë për ndalesën e pagesës për
shujtën e punëtorëve. Po ashtu elemente tjera që ndikuan në këtë realizim të buxhetit gjatë
vitit 2011 janë edhe lëvizjet e disa punëtoreve nga AKK në institucionet e tjera, si dhe
pushimet e lehonisë.
Kategoria e mallrave dhe shërbimeve është realizuar në masën 79.17%. Kjo kategori e
shpenzimeve nuk është realizuar në raport me planifikimin e buxhetit. Duhet të potencojmë
se parashikimet dhe vlerësimet tona të nevojave për mallra dhe shërbime nuk kanë qenë në
përputhje me nevojat reale. Kjo për shkak të disa paralajmërimeve dhe trysnisë së
vazhdueshme nga Kisha Ortodokse serbe për pagesën e qirasë së objektit në të cilin jemi
vendosur. Përfaqësuesit e saj vazhdimisht kanë kërkuar t’u bëhet pagesa në emër të qirasë
nga AKK-ja. Ne jemi të vendosur në këtë objekt me një vendim të përkohshëm nga Ministria
e Administratës Publike dhe nuk paguajmë qira, rrymë, ujë.
Nga prilli 2011 AKK kryen obligimet për pagesën e mirëmbajtjes higjienike të objektit. Po
ashtu përkushtimi për kursime të mundshme është element tjetër që ka ndikuar në shkallën
e ulët të shpenzimeve buxhetore.
Kategoria e shërbimeve komunale është shpenzuar në masën 69.34%
Kategoria e shpenzimeve kapitale: mjetet financiare të projektit kapital në shumën prej
30.000 € janë të destinuara për blerjen e pajisjeve të teknologjisë informative. Por kjo
shumë parash për këtë vit kanë qenë e panevojshme, sepse projekti ka përfunduar dhe
mjetet janë deklaruar si të lira.
Në tabelën e mëposhtme paraqesim në mënyrë të detajuar të gjitha shpenzimet sipas
kategorive ekonomike:
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Nr.

Kodi

Përshkrimi i pagesave

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

111
132
1310
13410
13440
13460
13470
13320
13310
13330
13509
13502
1370
14010

Pagat dhe mëditjet
Shërbimet komunale
Shpenzimet për udhëtime zyrtare
Shpenzimet e arsimit dhe trajnimit
Shërbimet e ndryshme int. dhe këshillëdhënëse.
Shërbime kontraktuese tjera
Shërbime teknike
Shpenzime të e telefonisë mobile
Shpenzime për internet
Shpenzimet postare
Pajisje tjera
Telefon më pak se njëmijë euro
Derivate dhe lëndë djegëse
Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1395
14020
14040
1410
1420
1430
13953
14220
13610
13620

Shërbimet e reg. dhe sig. i automjeteve
Mirëmbajtja e ndërtesës
Mirëmbajtja e teknologjisë informative
Qiraja
Shpenzimet e marketingut
Shpen. e përfaqësimit. (drekat zyrtare)
Sigurimi i ndërtesave tjera
Botimet e publikimeve
Furnizime për zyrë
Furnizim me ushqim dhe pije

Totali
Tabela 22. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike.

Vlera në €
234.848
6.787
13.274
8.284
3.987
3.662
155
4.682
3.169
771
100
400
13035
3.444
1.970
6.118
290
2.000
2.993
524
21.493
7.310
7.072
2.706
348.985 €

Shpenzimi i parave të imëta
Gjatë këtij viti nga vlera e përgjithshme e Avancit për para të imëta prej 2,000 janë
shpenzuar gjithsejtë 787,46 €.
Të gjitha avancat për pagesën e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit janë mbyllur në kohën e
paraparë me ligj.

6.3 Digjitalizimi i të dhënave
Gjatë vitit 2011 AKK ka evoluar në pavarësimin e teknologjisë informative nga Ministria e
Administratës Publike. Kemi bërë Dizajnimin, pastaj montimin, instalimin dhe konfigurimin
e pajisjeve të nevojshme të TI-së për pavarësimin e rrjetit nga MAP-i. Po ashtu kemi krijuar
domenin tonë dhe rrjetin tonë lokal të pavarur –LAN (ang. Local Area Network).
Me krijimin e domenit tonë, DNS, DHCP-së, File Serverit, etj., dhe me konfigurimin e
pajisjeve të tjera të rrjetit siç janë (Routeret, Switch, etj.) jemi pavarësuar nga rrjeti
kompjuterik qeveritar. Tani nga rrjeti qeveritar ne përdorim vetëm Internetin.
Po ashtu kemi konfiguruar Serverin për Bazën e të dhënave, në të cilin server kemi instaluar
data bazën e AKK-së, të blerë gjatë vitit 2010. Data baza e AKK-së e emërtuar si: “Sistemi i
Deklarimit dhe Regjistrimit të Pasurisë –SDRP” është një web-aplikacion i krijuar në
platformën ASP.Net dhe SQL Server 2008. Në të cilin futen të gjitha të dhënat e formularëve
të deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të Lartë Publikë, të cilët bëjnë deklarimin e pasurisë në
Agjenci. Nga ky aplikacion krijohen Regjistrat e deklarimit të pasurisë, të cilët më pastaj
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bëhen publike në web faqen e AKK-së: http://www.akk-ks.org/?cid=1,1178 . SDRP është
bazë e të dhënave në të cilin futen të gjitha të dhënat e AKK-së.
Pra gjatë vitit 2011 AKK përmes zyrtarit të saj të Teknologjisë Informative ka arritur që të
ketë pavarësi të rrjetit, dhe te të dhënave elektronike të AKK-së. Përveç pavarësimit të
rrjetit, tani AKK i ka të dhënat të ruajtur edhe në mënyrë elektronike. Pra është bërë
digjitalizimi i plotë i sistemit te të dhënave të Agjencisë.
6.4 Menaxhimi i burimeve njerëzore
Gjatë kësaj kohe zyra e personelit ka ushtruar shumë aktivitete, si: konkurse, trajnime të
ndryshime, pushime etj.
Konkurset: Janë zhvilluar katër procedura të rekrutimit: konkurs intern për Drejtor të
Departamenti të Hetimeve; konkurs për Zyrtar të lartë për Parandalimin e Konfliktit të
Interesit; si dhe dy konkurse të jashtme për Drejtor të Departamentit të Parandalimit dhe të
Departamentit të Hetimeve. Nga këto katër konkurse kemi rezultuar me katër zyrtarë të
punësuar në AKK.
Janë bërë edhe disa ndryshime brenda AKK-së, d.m.th kemi pasur lëvizje, avancime të stafit
të AKK-së.
Janë bërë edhe disa ndryshime në paga, sidomos për atë pjesë të stafit që ndodhen në
pushim, si: pushim i lehonisë, dhe pushim pa pagesë.
Gjatë kësaj periudhe kohore është implementuar “Sistemi i digjitalizuar për vijueshmëri në
punë”, ku çdo hyrje/dalje evidentohet në mënyrë elektronike, dhe monitorohet nga zyra e
personelit.
Monitorimi i zyrës së personelit është bërë nga KPMK-ja. Gjatë auditimit nga AB (Auditori i
Brendshëm) për zyrën e personelit, AB ka dhënë disa rekomandime. Këto rekomandime që
janë dhënë nga AB-ja, janë mbështetur në rregulloren e re, numër 03/2011. Kurse deri tani
është punuar në bazë të udhëzimit administrativ nr. 2003/02.
Ndërsa, duke u mbështetur në vlerësimet e AJ(Auditorit të jashtëm) mund të themi se zyra
e personelit e AKK-së gjatë vitit 2011 ka bërë punë të mirë. Pra ne i vlerësojmë lartë
vlerësimet dhe rekomandimet e AJ-së.
Trajnime: Janë mbajtur si brenda, ashtu edhe jashtë vendit, ku janë përfshi një numër i
madhe i zyrtarëve të AKK-së (shih aneksin IV).
6.5 Aktivitetet tjera mbështetëse
Nga një kompani kontraktuese dhe Policia e Kosovës bëhet sigurimi i ndërtesës dhe
hapësirave tjera. Bashkëpunimi i tyre i ngushtë dhe mbikëqyrja nga ana e menaxhmentit të
AKK-së, ka rezultuar në një efikasitet në punë dhe siguri të lartë.
Sistemet: (E–pasuria; E–Arkivimi; dhe Sistemi i Vijueshmërisë në Punë) janë duke u zbatuar
me sukses të plotë.
Gjatë vitit 2011 disa nga rekomandimet që kanë rrjedh nga procesi i auditimit i Zyrës së
Auditorit të Përgjithshëm janë përmbush plotësisht por mbetët ende hapësirë për
përmirësime. Po ashtu është realizuar edhe kërkesa jonë drejtuar Departamentit të
Auditimit të Brendshëm pranë MF-it. Ekipet e tyre gjatë vitit 2011 kanë bërë auditimin në
këto fusha: Menaxhimin e shpenzimeve, Menaxhimin e dosjeve të personelit, procedurat e
prokurimit dhe menaxhimin e kontratave. Gjithashtu jemi në proces të auditimit të
pasqyrave financiare nga ZAP-i.
Me rastin e kontrollit financiar të vitit paraprak opinioni i ZAP-it ishte i mirë, dhe pasqyrat
financiare në të gjitha aspektet materiale kanë pasur prezantim të drejtë dhe të vërtetë. Nga
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ky proces po ashtu rrjedh konkluzioni i përgjithshëm se me përjashtim të disa parregullsive
të vogla, të cilat nuk janë me ndikim material, menaxhmenti i AKK-së në përgjithësi ka
kontrolle të mira.
7. PROKURIMI NË AKK
Zhvillimi i aktiviteteve në zyrën e Prokurimit për periudhën Janar-dhjetor 2011 ka qenë:
planifikimi preliminar; dhe planifikimi përfundimtar i prokurimeve pas aprovimit të buxhetit
nga Kuvendi i Kosovës për vitin fiskal 2011, si:






Inicimi i aktiviteteve të prokurimit;
Përgatitja e dosjeve;
Përgatitja e njoftimit për kontratë;
Publikimi i njoftimeve në KRPP dhe gazeta ditore; dhe
Dorëzimi i dosjes së tenderit operatorëve ekonomik.

Pranimi i tenderëve, hapja e ofertave, vazhdimi i procedurës së kontrollimit, vlerësimit, dhe
krahasimit të tenderëve, dhënia dhe nënshkrimi i kontratës, duke kërkuar realizimin në
pajtueshmëri të plotë me normat dhe rregullat ligjore.
Nr. Emërtimi i aktiviteteve
Shuma e shpenzuar në
€
1
2

USHQIM DHE PIJE PËR NDER TË 8 MARSIT
MIRËMBAJTJA HIGJENIKE E OBJEKTIT TË AKK-së

165.00
5,596.92

3
4

PËRKTHIMI NGA GJUHA.SHQIPE NË GJUHËN .ANGLEZE DHE ANASJELLTAS
SHËRBIME SHTESË ZHVILLIMI I SOFTVERIT

2,123.33
470.00

5
6

FURNIZIMI ME MATERIALE DHE VENDOSJA E NJE MURI NDARES
FURNIZIMI ME PRODUKTE USHQIMI DHE PIJE

7
8

FURNIZIM ME MATERIAL PËR ZYRE
FURNIZIMI ME NJË TELEFON MOBIL

1,721.17
400.00

9
10

FURNIZIMI ME MATERIALE , LYERJA E OBJEKTIT
SERVISIMI DHE MIRËMBAJTJA E TI

1,855.90
289.99

11
12

SIGURIMI I NJË SALLE SPORTIVE
MIRËMBAJTJA HIGJENIKE E OBJEKTIT TË AKK-së

390.00
Kontrata e lidhur në dhjetor

13
14

FURNIZIME, RREGULLIMI I SALLËS
KRIJIMI I RRJETIT TELEFONIK VALA

eanuluar
770.97

15
16

MIRËMBAJTJA HIGJENIKE E OBJEKTIT
FURNIZIM ME KAMERA

260.37
e anuluar

17
18

SIGURIMI I TRANSPORTIT
FURNIZIM ME GAZETA DITORE

700
e anuluar

19
20

PROCEDUR E NEGOCUAR PËR MIRËMBAJTJE HIGJENIKE TË OBJEKTIT
FURNIZIM ME BOTIMET E PUBLIKUARA

260.37
7,310.00

21
22

FURNIZIM ME GAZETA DITORE
Me kontrata afat gjate 2010
PËRKTHIMI NGA GJ.SHQIPE NË GJ.ANGLEZE DHE ANASJELLTAS
2010

1,304.30
524.00

23
24

FURNIZIMI ME DERIVATE TË NAFTES
SIGURIMI I OBJEKTIT

2010
2010

13,779.30
16,512.96

25
26

PUBLIKIMET DHE KONKURSET
SERVISIMI DHE MIRËMBAJTJA E VETURAVE

2010
2010

2,992.80
3,324.28

27
28

SIGURIMI I AUTOMJETEVE
FURNIZIMI ME UJI PIJE

2010
2010

1,630.21
581.54

29

FURNIZIM ME MATERIAL PËR ZYRE

2010

1,472.65

450.00
839.98
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30

FURNIZIM USHQIM DHE PIJE

2010

1,011.15

31

PASTRIMI I VETURAVE

2010

187.50
66,924.69 €

TOTALI I SHPENZIMEVE:
Tabela 23: Aktivitetet e prokurimit për vitin

2011.

Gjatë vitit 2011 janë përgatitur dhe zhvilluar aktivitete sipas procedurave të prokurimit të
cilat shihen në tabelën e mëposhtme.
Nr. i
aktiviteteve

Nr.

Lloji i prokurimeve

1
2
3

Furnizime
Shërbime
Furnizime

5
5
5

4
5
6
7

Furnizime
Shërbime
Furnizime
Shërbime

3
5
2
3

8

Shërbime

3

Kodi i procedurës

Shuma e shpenzuar

Procedurë e vlerës minimale
Procedurë e vlerës minimale
Procedurë e kuotimit të çmimeve
Procedurë e kuotimit të çmimeve
Procedurë e kuotimit të çmimeve
Procedurë e hapur
Procedurë e hapur
Procedurë e negociuar pa publikim
e njoftimit për kontratë

2,795.52€
1,702.87€
13,370.87€
të anuluara mungesë e tri
ofertave të përgjegjshme
12,633.25€
15,083.60€
19,837.24€
1,501.34€

TOTALI
31
Tabela 24: Aktivitetet e prokurimit gjatë vitit 2011.

66,924.69

Aktivitetet e AKK-së sipas procedurave të prokurimit janë zhvilluar si në vijim:






10 aktivitete të prokurimit furnizim dhe shërbime me procedurë të vlerës minimale;
10 aktivitete të prokurimit furnizim dhe shërbime me procedurë kuotim i çmimeve;
3 aktivitete të prokurimit furnizim janë anuluar në mungesë të tri ofertave të përgjegjshme
aktivitete të prokurimit furnizim dhe shërbime me procedurë të hapur;
3 aktivitete të prokurimit furnizim dhe shërbime me procedurë të negociuar pa publikim e
njoftimit për kontratë.

Servisimi i veturave, Sigurimi i veturave, furnizimi me derivate të naftës, sigurimi i objektit
dhe disa furnizime dhe shërbime të lartë cekura gjatë periudhës raportuese kanë vazhduar
nga aktiviteti i prokurimit i zhvilluar në vitin 2010. Të shprehura në formë tabelare me
përqindje , rezultati duket kështu:
Nr.

Lloji i
prokurimeve

Nr. i
aktiviteteve

Kodi i
procedurës

Mjetet e
planifikuara

Procedurë e vlerës
minimale

1

Furnizime

5

2

Shërbime

5

3

Furnizime

8

4

Shërbime

5

Procedurë e vlerës
minimale
Procedurë e kuotimit të
çmimeve
Procedurë e kuotimit të
çmimeve

5

Furnizime

2

6

Shërbime

3

7

Shërbime

3

Mjetet e
shpenzuara

5,005.54

2,795.52

3,197.50

1,702.87

24,473.38

13,370.87

19,623.01

12,633.25

Procedurë e hapur

15,083.60

15,083.60

Procedurë e hapur
Procedurë e negociuar pa
publikim e njoftimit për kontratë

20,311.32

19,837.24

TOTALI
Tabela 25: Aktivitete e prokurimit të vazhduara nga viti 2010.

2,330.37
90,024.72

%

1,501.34€
66,924.69
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8. Marrëdhëniet me Publikun
Aktivitetet e AKK-së që kanë të bëjnë me marrëdhëniet me publikun i ushtron Zyrtari për
Marrëdhënie me Publikun dhe Median, në kuadër të Zyrës së Drejtorit. Sa i përket aktiviteteve të saj
gjatë periudhës raportuese, Zyra për Marrëdhënie me Publikun dhe Median, është përqendruar në
këto aktivitet:







Takimet me gazetarë dhe qytetarë;
Konferencat dhe komunikatat për shtyp;
Monitorimi i mediave;
Freskimi i faqes zyrtare në internet;
Fushatat vetëdijësuese; dhe
Bashkëpunimi dhe aktivitetet e tjera.

8.1 Takimet me gazetarë dhe qytetarë
Gjatë periudhës raportuese, për iniciativat dhe aktivitetet e AKK-së, ka pasur një interesim të madh
si nga ana e komunitetit të gazetarëve të shoqërisë civile ashtu edhe nga ana e publikut, ku është
demonstruar një gatishmëri e plotë për të bashkëpunuar ngushtësisht në luftën kundër korrupsionit,
si fenomen shqetësues prezent në shoqërinë kosovare. Zyrtarët e AKK-së kanë qenë gjithmonë të
gatshëm që çdo të interesuari ti ofrohet ndihma profesionale si edhe bashkëpunimi në rastet kur ka
pasur dyshime të bazuara për raste korruptive.

8.2 Konferencat dhe komunikatat për shtyp
AKK gjatë periudhës raportuese, ka luajtur një rol të rëndësishëm në bërjen publike dhe në
shpërndarjen e komunikatave për shtyp lidhur me aktivitetet për hetimin e rasteve të dyshuara
korruptive por edhe përkitazi me rezultatet e deklarimit të pasurisë së zyrtareve të lartë, në të gjitha
mediat e shkruara dhe elektronike. Gjatë kësaj periudhe janë bere publike 29 aktivitete si ,
komunikata, njoftime, opinione , reagime, takime, trajnime, që janë publikuar në web faqen e AKKsë dhe disa prej tyre janë përcjell në media. Një interesim shumë i madh i medias dhe publikut në
përgjithësi ka qenë i shprehur me rastin e bërjes publike të deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të
lartë publik që ka ndodhur në muajin mars sikurse edhe rasti i konferencës për shtyp me rastin e
publikimit të raportit vjetor të vitit 2010.

8.3 Monitorimi i mediave
Në këtë kontekst zyra për Marrëdhënie me publikun dhe median është përqendruar në dy drejtime:
njëri është fakti që për herë të parë në vitin 2010 janë mbledh të gjitha raportet mediale dhe janë
rregulluar në forme fletushke, ku mediat kanë prezantuar punën e Agjencisë kundër Korrupsionit
prej formimit të saj e deri në vitin 2011, dhe drejtimi tjetër monitorimi i shkrimeve mediale që kanë
të bëjnë me raportimet përkitazi me aktivitetet e dyshuara korruptive nga individ në institucionet
publike. Në vazhdim pasqyrojmë të gjitha shkrimet sipas muajt, institucionit dhe natyrës së
pretenduar për veprime korruptive gjatë vitit 2011.
Janar 2011
- Gjatë këtij muaji janë bërë 12 publikime për afera korruptive ku gazetarët janë fokusuar në të gjitha
institucionet e ndryshme publike;
- Raportet e auditimit kane qenë pikat ku gazetarët kanë qenë të fokusuar më së shumti. Tenderët
nëpër ministri kanë qenë në fokus të mediave
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Shkurt 2011
- Në këtë muaj janë bërë 19 publikime për raste të dyshuara korruptive nëpër institucionet publike,
ku në veçanti kritikohen prokuroritë dhe gjykatat e Kosovës.
Shkrimet për dyshime korruptive kanë qenë ato për OJQ Keqpërdorimet në institucionet publike si
ministrinë e shëndetësisë polici
- Shkrimet tjera kanë të bëjnë me afera korruptive nëpër spitale dhe KEK etj.
Mars 2011
- Gjatë këtij muaji janë publikuar 17 shkrime të cilat i janë referuar ekskluzivisht burimeve anonime
nga autoritetet e EULEX-it mbi mundësin e hetimeve apo edhe arrestimeve të ” Peshqve të
mëdhenj”. Për veç kësaj mediat kanë raportuar edhe për dyshimet përkitazi me keqpërdorime apo
korrupsion të zyrtarëve publik.
Prill 2011
- Gjatë këtij muaji janë publikuar 23 shkrime për aktivitetet e AKK-së. Shkrimet për dyshime
korruptive që kanë qenë në fokus të trajtimit medial ka qenë hetimi dhe rreth problemit të
guvernatorit të bankës ku mediat kanë publikuar çdo dite dhe çdo moment për ngjarjen apo hetimin
më të madhe të këtij viti.
Maj 2011
27 raporte Të gjitha këto raporte kanë qenë të fokusuara për ndërmarrjet publike më të mëdha në
vend si KEK, PTK , Ministria e shëndetësisë , komunat etj.
Qershor 2011
- Gjatë këtij muaji kanë qenë 4 shkrime nuk ka pas ndonjë aktivitet të shtuar rreth shkrimeve për
keqpërdorime
Korrik 2011
- Gjatë këtij muaj janë publikuar 6 shkrime. Një varg hetimesh e bastisja ne PTK të zyrtarëve të lartë
te PTK niveli i raportimit të mediave për korrupsionin të jetë më i larti gjatë gjithë vitit. Shkrimet
kishin të bëjnë për keqpërdorimet në KEK dhe PTK. Për më tej raportet e auditimit për institucionet
qendrore nga mediat kanë qenë në fokus të kritikave të ashpra ndaj këtyre të fundit për të gjeturat
në procedurat e tenderimit dhe prokurimeve në këto institucione të cilat i kishte publikuar Zyra e
Auditorit të përgjithshëm në raportin e tij.
Gusht 2011
- Gjatë këtij muaj Janë publikuar 12 shkrime Shumica e shkrimeve kanë pas të bëjnë për numrin e
personave zyrtarë të lartë që janë nën hetime nga EULEX-it. Po ashtu raportet e auditimit kane qen
gjetjet më të mëdha ku mediat kanë raportuar për keqpërdorime
Shtator 2011
- Gjatë këtij muaji janë publikuar 16 shkrime; Mediat në shkrimet e tyre i referohen raporteve të
Auditorit të Përgjithshëm për shkeljet në të gjitha institucionet publike. Mediat kanë raportuar për
keqpërdorimet nëpër kompani të sigurimeve në ministrinë e shëndetësisë dhe hetimet për blerjen e
armëve dhe arrestimet e zyrtarëve të lartë në polici .
Tetor 2011
- Gjatë këtij muaj janë publikuar 9 shkrime; Raportet kanë pasur të bëjnë përkitazi me atë që mediat
kanë pretenduar se ka pasur keqpërdorime nga autoritetet komunale në komunat e Kosovës .
Nëntor 2011
- Gjatë këtij muaj janë publikuar 14 shkrime; Mediat janë fokusuar kryesisht në çështjen e një
tenderi të Ministrisë së Brendshme në arrestimin e zyrtarëve të lartë dhe firmave që kanë
keqpërdor. Shumë ministri kanë qenë objekt i dyshimeve për keqpërdorime fondesh
Dhjetor 2011
- Gjatë këtij muaji janë publikuar 16 shkrime. Po ashtu edhe këtë muaj kanë vazhduar shkrimet rreth
problemit në dogana dhe hetimet që janë duke u zhvilluar ndaj zyrtarëve të lartë në doganë.
Agjencia kundër Korrupsionit

40

Raport vjetor 2011

8.4 Shkrimet për Korrupsion në shtypin ditor, sipas muajve
Gjatë vitit 2011 janë publikuar rreth 175 shkrime për dyshime për korrupsion. Tabela e më poshtme
pasqyron në formë grafike numrin e shkrimeve për korrupsion të cilat janë publikuar nga mediat e
shkruara të Kosovës gjatë vitit 2011.
Grafika 1: Numri i shkrimeve të shtypit ditor për korrupsionin të ndara sipas muajve për vitin 2011.
Janar
12

16

14
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19
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9
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17

Maj

16

Qershor
23

12
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4
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Nëntor
Dhjetor

8.5 Numri i shkrimeve për punën e Agjencisë kundër Korrupsionit
Sa i përket punës së AKK-së janë botuar gjithsej 129 artikuj , intervista, komente, dhe opinione .të
ndryshme për punën e Agjencisë. Në sensin e një vlerësimi në kuptim të pozitivitetit të raporteve
për këtë institucion del se mbi 80% të shkrimeve kanë qenë pozitive për punën e AKK-së.
Tabela e më poshtme pasqyron në formë grafike numrin e shkrimeve që janë botuar në mediat e
shkruara të Kosovës për punën e AKK-së sipas muajve gjatë vitit 2011.
Grafika 2: Numri i shkrimeve të shtypit ditor për punën e AKK-së sipas muajve për vitin 2011.
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8.6 Faqja zyrtare e internetit
Puna kryesore e zyrës për informim ka qenë mirëmbajtja e web-faqes zyrtare ku kjo faqe është
freskuar me lajme të reja për punën dhe aktivitetin e AKK-së Zyra gjatë gjithë vitit ka vazhduar të
mirëmbajë faqen zyrtare të internetit. Përmes saj janë përcjella tek publiku i tërë aktiviteti i
Agjencisë. Për herë të parë në vitin 2011 me 1 qershor janë bërë publike deklarimi i pasurisë në web
faqen zyrtare të AKK.
Si rezultat i një interesimi të madh të publikut për ti parë formularët e deklarimit të pasurisë të
zyrtarëve të lartë publik faqja në internet e AKK-së ka pasur numrin më të madhe të vizitorëve prej
18.000 klikime brenda ditës. Të gjithë të interesuarit të cilët do të përdorin këtë faqe kanë mundësi
të marrin informacionin e detajuar për aktivitetin e AKK-së deklarimin e pasurisë, njoftimet e
ndryshme takimet hetimet, dokumentet ligjore të saj, por edhe paralajmërimet për aktivitetet e
radhës. Faqja zyrtare e AKK-së është: www.akk-ks.org .

8.7 Bashkëpunimi dhe aktivitetet tjera
AKK vazhdimisht ka kultivuar frymën e bashkëpunimit të mirë me institucione dhe
organizata si vendore e ndërkombëtare. Gjatë vitit 2011, janë bërë vizita studimore,
konferenca, vendore e ndërkombëtare, ku zyrtarët e Agjencisë kanë marrë përvoja në luftën
kundër Korrupsionit. Student vendor dhe ndërkombëtar, kane shfaqur interesim te
vazhdueshëm për AKK-në, ata kanë gjetur gatishmërinë e Drejtorit dhe stafit të Agjencisë
për ti njoftuar rreth punës se Agjencisë në përgjithësi. Për më tej në sensin e vetëdijesimit të
publikut AKK-ja ka marrë pjesë në tryeza të rrumbullakëta të organizuara bashkërisht me
organizatat e ndryshme si vendore ashtu edhe ndërkombëtare për të realizuar njërin nga
objektivat e AKK-së vetëdijesimin e publikut kundër korrupsionit. Brenda vitit 2011, zyrtarët
e AKK-së kanë marrë pjesë në mbi 26 debate në mediat elektronike (TV dhe Radio). Në
shumicën e këtyre aktiviteteve zyra për marrëdhënie me median dhe publikun ka ofruar
mbështetjen e duhur për një paraqitje sa më profesionale, si dhe ka qenë e gatshme për t’iu
përgjigjur kërkesave të ndryshme që vijnë nga gazetarët mbi iniciativat ose aktivitetet e AKKsë.
8.8 Ndarja e çmimit për gazetari
Ndër aktivitetet e muajit dhjetor ishte edhe ndarja e çmimit në gazetari me rastin e Ditës
Ndërkombëtare kundër Korrupsionit. Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, AKK
dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), organizuan ceremoninë e
ndarjes së shpërblimeve për gazetarët të cilët kanë raportuar më së miri mbi tematikën e
luftimit dhe parandalimit të korrupsionit në Kosovë gjatë vitit 2011.
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9. MËSIMET DHE REKOMANDIMET

Gjatë realizimit të misionit të saj, Agjencia ka vërejtur se disa gjëra duhet të përmirësohen
në të ardhmen, dhe atë në këto drejtime:


Plotësimi i kuadrit ligjor dhe i dokumenteve strategjike anti korrupsion
 Ka kohë që institucionet relevante kanë filluar procedurën e hartimit të Ligji për Konfiskimin
e Pasurisë në mënyrë të Paligjshme. Agjencia konsideron se nxjerrja e këtij ligji që përcakton
kriteret, procedurat dhe organet kompetente për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë
së fituar në mënyrë të paligjshme është çështje që duhet të ndodhë sa më shpejt që është e
mundur. Ky Ligj duhet të rregullojë konfiskimin e pasurisë edhe për pasuritë e fituara në
mënyrë të paligjshme para hyrjes në fuqi të këtij ligji;
 Me legjislacionin në fuqi Kosova nuk e ka të sanksionuar çështjen e deklarimit të rrem të
pasurisë. Prandaj është çështje imediate që deklarimi i rrem i pasurisë të përcaktohet si
vepër penale në Kodin Penal të Kosovës;
 Në fund të shtatorit të vitit 2011 ka hyrë në fuqi Ligjin për Deklarimin, Kontrollin dhe
Prejardhjen e Pasurisë së Zyrtarëve të Lartë Publik. Edhe pse në titull të këtij ligji përmendet
deklarimi i saktë i prejardhjes së pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, megjithatë në as një
dispozitë nuk rregullohet shprehimisht çështja e prejardhjes së pasurisë. Do të ishte një
vlerë e shtuar sikur ky ligj të plotësohet me rregullimin e çështjes së vërtetësisë së
prejardhjes së pasurisë;
 Në nëntor të vitit 2011 Agjencia ka përgatitur Projekt Strategjinë dhe Planin e Veprimit
Kundër Korrupsionit për periudhën kohore 2012-2016. Është shumë e rëndësishme që ky
dokument me politika strategjike anti korrupsion të miratohet në një periudhë sa më të
shpejt kohore. Kjo për faktin se fillimi i zbatimit të saj në periudhën e paraparë do të
ndikonte pozitivisht në realizimin e saktë të detyrave të institucioneve kosovare për sa i
përket përpjekjeve anti-korrupsion që kërkohen nga Bashkimi Europian përmes Raportit të
Progresit.



Stimulimi shtesë për stafin
 Agjencia kundër Korrupsionit ka natyrë specifike të punës që mund të përballet edhe me
pengesa rrezikshmërie. Si rrjedhojë e kësaj shumë herë AKK është ballafaquar me largim të
stafit të saj, pasi që vlerësimi i tyre ka qenë se rrezikshmëria drejtë ushtrimit të kësaj pune
është më e madhe sesa benifitet. Një pjesë e madhe e stafit tash më kanë bërë përvojë disa
vjeçare në Agjenci. Agjencia ka investuar shumë në ngritjen e kapaciteteve të tyre
profesionale. Prandaj për të mbajtur konstant dhe të qëndrueshëm stafin është e
nevojshme që AKK-ja ta ketë mundësin e dhënies së benifiteve për stafin në mënyrë që të
ketë stimulim dhe forcë më të madhe drejtë realizimit sa më me sukses të misionit të vetë.
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10. ANEKSET
Aneksi I

Drejtori i Agjencisë

Zyrtar i Lartë për
Marrëdhënie me Publikun

Drejtori i
Departamentit të
Hetimeve

Divizioni i
Hetimeve
Shefi i Divizionit
Pesë Zyrtar të
Lartë

Zyrtar-ja Ekzekutive

Zyrtar-ja
Administrativ
e

Divizioni i
Legjislacionit
dhe Edukimit
Shefi i Divizionit
Tre Zyrtar të
Lartë

Menaxheri i Prokurimit

Drejtori i
Departamentit të
Parandalimit

Divizioni i
Mbikëqyrjes së
Pasurisë dhe
Dhuratave
Shefi i Divizionit
Tre Zyrtar të
Lartë

Zyrtar-ja
Administrativ
e

Divizioni i
parandalimit të
konfliktit të
Interesit
Shefi i Divizionit
Tre Zyrtar të
Lartë
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Zyrtar i Lartë për
Arkiva

Drejtori i
Departamentit të
Administratës

Divizioni i
Shërbimeve të
Përgjithshme
Shefi i Divizionit
Zyrtar i Lartë për TI
Zyrtar i Lartë për
Buxhet dhe Financa
Zyrtari i Lartë për
Pranim/Logjistikë

Zyrtar-ja
Administrativ
e

Divizioni i
Personelit dhe
Përkthimeve
Shefi i Divizionit
Zyrtar i Lartë për
Përkthim ShqipSerbisht
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Aneksi II
Rrjedh nga faqja 19 e raportit gjithëpërfshirës
Nr.

SUBJEKTET
PO

I.

SEKTORI POLITIK
Zyra e Kryeministrit

RAPORTIMI
JO

PO

II.

QEVERISJA LOKALE
Ministria e Pushtetit Lokal
PO
III. ADMINISTRATA PUBLIKE QENDRORE
Ministria e Administratës Publike
PO
Ministria e Drejtësisë
JO
Planifikimi urban dhe mjedisi
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
PO
Administrata Tatimore e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
PO
Shëndetësia dhe shërbimet sociale
Ministria e Shëndetësisë
JO
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
JO
Edukimi
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
JO
Prokurimi Publik
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
PO
IV. AGJENCITË MONITORUESE TË ZBATIMIT TE LIGJIT DHE GJYQËSORIT
Agjencia kundër Korrupsionit
PO
Policia e Kosovës
PO
Prokuroria
PO
Këshilli Gjyqësor dhe Prokurorial i Kosovës
JO
Instituti Gjyqësor i Kosovës
PO
Inspektoriat Policor i Kosovës
PO
V. FINANCAT PUBLIKE DHE MENAXHIMI I TYRE
Ministria e Financave
JO
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm
PO
Doganat e Kosovës
PO
VI. SEKTORI PRIVAT/VEPRIMET E BIZNESIT
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
JO
Oda Ekonomike e Kosovës
JO
VII. SHOQËRIA CIVILE
AGPK
JO
FOL
JO
KDI
JO
Tabela A1: Emrat e pikave të kontaktit (subjektet) të cilat kanë raportuar dhe nuk kanë raportuar në lidhje me
zbatimin e Planit të Veprimit për periudhën janar-qershor 2011.
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Aneksi III
Rrjedh nga faqja 19 e raportit gjithprfshirës
Nr

SUBJEKTET
PO

II.

SEKTORI POLITIK
Zyra e Kryeministrit

RAPORTIMI
JO

PO

II.

QEVERISJA LOKALE
Ministria e Pushtetit Lokal
PO
III. ADMINISTRATA PUBLIKE QENDRORE
Ministria e Administratës Publike
PO
Ministria e Drejtësisë
PO
Planifikimi urban dhe mjedisi
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
PO
Administrata Tatimore e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
PO
Shëndetësia dhe shërbimet sociale
Ministria e Shëndetësisë
JO
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
JO
Edukimi
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
PO
Prokurimi Publik
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
PO
IV. AGJENCITË MONITORUESE TË ZBATIMIT TE LIGJIT DHE GJYQËSORIT
Agjencia kundër Korrupsionit
PO
Policia e Kosovës
PO
Prokuroria e Shtetit
PO
Këshilli Gjyqësor dhe Prokurorial i Kosovës
PO
Instituti Gjyqësor i Kosovës
JO
Inspektoriati Policor i Kosovës
PO
V. FINANCAT PUBLIKE DHE MENAXHIMI I TYRE
Ministria e Financave
PO
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm
JO
Doganat e Kosovës
PO
VI. SEKTORI PRIVAT/VEPRIMET E BIZNESIT
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
JO
Oda Ekonomike e Kosovës
JO
VII. SHOQËRIA CIVILE
AGPK
JO
FOL
JO
KDI
JO
Tabela A2: Emrat e pikave të kontaktit (subjektet) të cilat kanë raportuar dhe nuk kanë raportuar në lidhje me
zbatimin e Planit të Veprimit për periudhën korrik-dhjetor 2011.
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Aneksi IV
Rrjedh nga faqja 46 e raportit gjithëpërfshirës

LISTA E TRAJNIMEVE 2011
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Lloji i Trajnimit

Organizon

Vendi

Data

Conflikt of Interest Prevention, Tools and
Measures
Raportet e blerjeve mbi 500 euro
Rregullimi i Marrëdhënieve të Punës sipas
Legjislacionit të Ri në Republikën e Kosovës
Qeverisja e mirë dhe lufta kundër
Korrupsionit
Rekrutimi/Punësimi i resurseve Njerëzore
sipas ligjit të ri për shërbimin civil dhe atji të
punës në republikën e Kosovës
Menaxhimi dhe ekzekutimi i shpenzimeve
publike nga organizata buxhetore në Kosovë
Sfidat në zbatimin e ligjit të ri të prokurimit
publik në republikën e Kosovës
Komunikim dhe Hartimi i Shkresave në
Administratën Publike
Organizimi i punës, puna ekipore dhe
menaxhimi i kohës
Aktet Juridike te BE-së: Legjislacioni primar
dhe sekondar
Ngritja profesionale ne lëmin e prokurimit,
shmangie e konfliktit të interesave,
implementimi i kontratave
Anti Korrupsioni në Administratën Publike
Zhvillimi dhe implementimi i Politikave
publike
Prokurimi Publik dhe Sfidat
Veçoritë kryesore të Ligjit nr. 03/L-149 për
Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës
Hartimi i sistemit te pagave

ILDKP-RACI

Tiranë

19-22.01.2011

Numri i
zyrtarëve
2

ATK
FLSA

Prishtinë
Ohër

27.01.2011
03-06.02.2011

3
2

Mali i Zi

22-25.02.2011

2

KMI

Ohër

03-06.03.2011

2

KMI

Ohër

03-06.03.2011

1

FLSA

Ohër

17-20.03.2011

3

IKAP

Prishtinë

29-30.03.2011

1

IKAP

Prishtinë

14-15.04.2011

1

IKAP

Prishtinë

14-15.04.2011

1

KMI

Strugë

20-23.04.2011

1

ReSPA
IKAP

Mal i Zi
Prishtinë

26.29.04.2011
27-28.04.2011

3
1

MDA
IKAP

Strugë
Prishtinë

1
1

IKAP

Prishtinë

27-29.04.2011
27.04.2011
03.05.2011
29.04.2011
03.05.2011
05-06.05.2011
23-26.06.2011
24-28.06.2011
30.0603.07.2011
21-24.07.2011

3

02.09.2011
12-13.10.2011

1
1

17.
18.
19.
20.

Procedurat dhe vendim- marrja në BE
IKAP
Prishtinë
Menaxhimi i financave publike
Training Class
Durrës
Hartimi i Përshkrimit të detyrave të punës
IKAP
Prishtinë
Menaxhimi Zyrtar i Dokumenteve sipas Ligjit FLSA
Durrës
të Aplikueshëm dhe Standardeve
Ndërkombëtare
21. Teknikat e Hartimit të Legjislacionit dhe ligji FLSA
Durrës
i Aplikueshëm në Kosovë
22. Moduli i shpenzimeve
MEF
Prishtinë
23. Rregullorja nr. 05/2011, nr. 06/2010 dhe nr. IKAP
Prishtinë
04/2011
Tabela A3: Trajnimet e ndjekura nga zyrtarët e AKK-së gjatë vitit 2011.

1
1
1
1
2

Kliko këtu për t’u kthyer në fillim të raportit!
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