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1. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Korrupsioni, vazhdon të mbetet dukuri shqetësuese për të gjitha institucionet e republikës së Kosovës.
Përkundër zotimeve për një përkushtim më të madh drejtë krijimit të një ambienti shoqëror të lirë
nga ndikimi i korrupsionit, megjithatë rezultatet ende nuk mund të konsiderohen të kënaqshme.
Autoritetet kosovare kanë përcaktuar prioritete të çarta për zbatimin e legjislacionit që ka për qëllim
luftimin dhe parandalimin e korrupsionit, promovimin e transparencës dhe forcimin e integritetit
institucional.
Agjencia kundër Korrupsionit edhe gjatë kësaj periudhe raportuese me përkushtim i’u është përgjigjur
të gjitha shqetësimeve të publikut për dyshimet se në raste të caktuara mund të ketë veprime
korruptive. Po ashtu edhe për sa i përket parandalimit të korrupsionit Agjencia ka qenë vigjilente
duke trajtuar rastet si për konflikt të interesit ashtu edhe në dhënien e opinioneve për procedurat dhe
proceset tenderuese.
Në këtë rrafsh Agjencisë, ky institucion 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 tek autoritetet kompetente, gjithsejtë 675 raste. Siç do vërehet në kapitujt e më poshtëm të
këtij raporti, gjatë kësaj periudhe raportuese AKK ka adresuar numrin më të madh të kallëzimeve
penale në raport me vitet paraprake. Kjo është si rrjedhojë që Kodi Penal i Kosovës (i hyrë në fuqi në
fillim të vitit 2013) mos deklarimin e pasurisë dhe deklarimin e rrem të saj i parasheh si vepra penale.
Korniza ligjore bazë sipas të cilës Agjencia e ushtron mandatin e saj ligjor janë aktet në vijim: Ligji nr.
03/L-159 për Agjencinë Kundër Korrupsionit, 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, Ligji nr. 04/L-228 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr.
04/L-050 për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe
Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për të gjithë Personat Zyrtarë, (i cili ka hyrë në fuqi
më 2014); Ligji nr. 04/L-051 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik.

Legjislacioni dytësor ekzistues nuk është plotësuar dhe ndryshuar.
Mosmiratimi i Plotësimit dhe Ndryshimit të Ligjit nr. 04/L-051 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit
në Ushtrimin e Funksionit Publik, ka vazhduar të paraqes vështirësi në përmbushjen e mandatit të
Agjencisë në lidhje me parandalimin e rasteve të konfliktit të interesit, bazuar në faktin se gjatë
zbatimit të ligjit bazik për parandalimin e konfliktit të interesit në praktikë janë evidentuar shumë
paqartësi dhe zbrazëtira të cilat e kanë vështirësuar punën e Agjencisë, theks të veçantë ushtrimi i dy
e më shumë pozitave në të njëjtën kohë nga zyrtarët e lartë publik.
Bazuar në të dhënat e këtij raporti vërehet se nevojiten përpjekje të përbashkëta të kompletë sistemit
të drejtësisë si dhe mekanizmave të tjerë që kanë për mision luftën kundër korrupsionit në mënyrë që
të ndërtohet një sistem i fuqishme institucionale që prodhon rezultate konkrete në luftën kundër
korrupsionit dhe përfundimisht të krijohet fryma e besimit qytetar.
Ky raport vjetor që mbulon periudhën 1 janar - 31 dhjetor 2015, i cili i adresohet Kuvendit të
Republikës së Kosovës, është i nënti me radhë. I ndarë në disa kapituj raporti pasqyron në detaje të
gjitha aktivitetet dhe iniciativat e ndërmarra nga Agjencia për këtë periudhë raportuese.
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2. PËRSHKRIMI I INSTITUCIONIT
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 kishte përcaktuar përgjegjësitë dhe fushë-veprimtarinë e saj.
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.
Kompetencat e Agjencisë janë të përcaktuara në nenin 5 të Ligji nr. 03/L-159 për Agjencinë Kundër
Korrupsionit.
Legjislacioni aktual kundër korrupsionit, mbi bazën e të cilit AKK edhe i zhvillon aktivitetet e saj
parasheh masat kundër korrupsionit brenda fushës së veprimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit
kundër Korrupsionit, veçanërisht në fushën e hetimeve paraprake të korrupsionit, analizimin dhe
eliminimin e shkaqeve të korrupsionit, 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 tetë që Agjencia i paraqet Kuvendit, dhe në mënyrë të detajuar i
pasqyron aktivitetet dhe iniciativat e ndërmarra gjatë vitit 2015.
Këto aktivitete kanë qenë të përqendruara në:

o

Zbatimin e ligjit, ku përfshihen përcjellja e kallëzimeve penale në prokuroritë kompetente,
përcjellja e kërkesave për fillimin e procedurës disiplinore për shkeljet e dyshuara
administrative, monitorimi i zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit Kundër Korrupsionit;

o

Parandalimin ose eliminimin e shkaqeve të korrupsionit përmes kryerjes së deklarimit të
pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, publikimi i regjistrave të 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, si dhe
parandalimi i korrupsionit në aktivitetet e Prokurimit Publik;

o

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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3. ORGANIZIMI I BRENDSHËM
Organizimi i brendshëm i AKK‐së është i rregulluar me anë të Rregullores së Punës së AKK-së dhe
Rregullores për Organizimin dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në AKK. Ato përcaktojnë në
mënyrë të detajuar procedurat në lidhje me kryerjen e punëve si dhe përgjegjësitë e çdo zyrtari brenda
AKK-së.
AKK përbëhet nga Zyra e Drejtorit, Departamentet, Divizionet dhe Zyra për Mbështetje, Bashkëpunim
dhe Informim (Shtojca I).
Aktualisht në Agjenci punojnë 40 zyrtar dhe atë:

o

Zyra e Drejtorit të AKK‐së, 5 zyrtar;

o

Departamenti për Luftimin e Korrupsionit, 11 zyrtar;

o

Departamenti për Parandalimin e Korrupsionit, 15 zyrtar,

o

Divizioni për Punë të Përgjithshme dhe Financa, 5 zyrtar, si dhe

o

Zyra për Mbështetje, Bashkëpunim dhe Informim 4 zyrtarë.

Gjatë vitit 2015 struktura organizative e brendshme e Agjencisë kundër Korrupsionit nuk ka pësuar
ndryshime.
Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave dhe Komisioni Disiplinor kanë vazhduar mandatin
e tyre nga viti paraprak.
Kapitujt në vijim paraqesin një pasqyrë të plotë të aktiviteteve të kryera nga Agjencia gjatë periudhës
një vjeçare të raportimit, 1 janar - 31 dhjetor 2015.
Agjencia është e vendosur në Rr. “Nazim Gafurri”, nr. 31, në Prishtinë. Objekti është i vjetër por në
masë të madhe i plotëson nevojat për punë, për një personel prej 40 vetash.

4. AKTIVITETET PËR PERIUDHËN RAPORTUESE
Ky raport vjetor që mbulon periudhën 1 janar - 31 dhjetor 2015, i cili i adresohet Kuvendit të
Republikës së Kosovës, është i nënti me radhë. I ndarë në disa kapituj raporti pasqyron në detaje të
gjitha aktivitetet dhe iniciativat e ndërmarra nga Agjencia për këtë periudhë kohore.

4.1 LUFTIMI I KORRUPSIONIT
Aktivitetet e luftimit të korrupsionit në Agjencinë kundër Korrupsionit, zhvillohen nga Departamenti
për Luftimin e Korrupsionit. Në pajtim me mandatin e dhënë me Ligjin nr. 03/L-159 për Agjencinë
kundër Korrupsionit dhe me legjislacionin tjetër sekondar, Departamenti për Luftimin e Korrupsionit
aktivitetet i zhvillon në këto drejtime; zbatimi i ligjit, monitorimi i zbatimit të strategjisë dhe planit të
veprimit kundër korrupsionit, avancimi i kuadrit ligjor dhe vetëdijesimi i publikut.
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4.1.1 Zbatimi i ligjit
AKK, gjegjësisht Departamenti për Luftimin e Korrupsionit në aspektin e zbatimit të ligjit, është
përgjegjës për këto aktivitete:
Zhvillimin e hetimeve paraprake lidhur me dyshimet e supozuara për korrupsion në ato raste kur nuk
iniciohet procedurë penale nga ndonjë mekanizëm tjetër;
Përcjelljen e rasteve të hetuara tek prokuroria publike kompetente për procedim penal të
mëtutjeshëm, si dhe përcjelljen e kërkesave për fillimin e procedurës disiplinore në lidhje me rastet e
dyshuara për shkelje administrative;
Bashkëpunimin me të gjitha autoritet vendore dhe ndërkombëtare të ngarkuara për zbatimin e ligjit
gjatë procedurave hetimore që kryhen nga këto autoritete.

4.1.2 Zhvillimi i hetimeve
Prioritet i Departamentit për Luftimin e Korrupsionit gjatë kësaj periudhe raportuese ka qenë pranimi,
inicimi sipas detyrës zyrtare dhe hetimi paraprak i rasteve të dyshuara të korrupsionit. Si rrjedhojë
janë hetuar raste të raportuara nga 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 hetuara 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 paraqitura në AKK për vitin 2015
AKK gjatë vitit raportues nga qytetarët ka pranuar 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 ka dhënë mundësinë e disa mënyrave të raportimit. Fjala është për
raportim të drejtpërdrejtë në AKK, përmes linjës telefonike pa pagesë 0800 10 800, postës dhe përmes
e-mailit (formës online) nga www.akk-ks.org. Për personat të cilët me mirëbesim kanë zbuluar
informacionin për ekzistencën e korrupsionit dhe me qëllim të pengimit të pasojave të dëmshme ndaj
tyre, AKK ka mundësuar që ata ti paraqesin rastet e dyshuara të korrupsionit në mënyrë anonime me
qëllim të ruajtjes së identitetit të raportuesve dhe inkurajimin e qytetarëve për raportimin e këtyre
rasteve.
Gjatë vitit 2015, AKK ka zhvilluar procedurën e hetimeve paraprake në gjithsejtë 354 raste, prej të
cilave 56 prej tyre janë bartur nga viti paraprak, kurse gjatë vitit 2015 janë pranuar edhe 298 raste.
Prej tyre 126 raste, janë përcjell në Prokurori dhe Polici për procedim të mëtutjeshëm, 14 raste janë
përcjell në organet kompetente administrative me kërkesë për fillimin e procedurës disiplinore, 132
raste janë mbyllur, ndërsa 82 raste janë në procedurë. Numri i përgjithshëm i informacioneve anonime
të trajtuara është 54. Gjatë vitit raportues Agjencia ka trajtuar gjithsejtë 134 raste të iniciuara sipas
detyrës zyrtare (ex-officio).
Rastet në procedurë të gjitha janë raste të regjistruara gjatë vitit 2015. Grafiku i mëposhtëm pasqyron
procedimin e 354 rasteve të trajtuara gjatë vitit 2015.
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Trajtimi i rasteve gjatë vitit 2015

Rastet në procedurë
82
Kallëzimet penale
126

Rastet e mbyllura
132

Shkelje
administrative
14

Grafiku 1. Pasqyrimi i procedimit të rasteve të trajtuara gjatë vitit 2015

Rastet e përcjella në institucionet kompetente për procedim të mëtutjeshëm
Gjatë periudhës raportuese në institucionet kompetente për procedim të mëtutjeshëm janë përcjell
126 informata dhe kallëzime penale.
Prej tyre në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit janë përcjellë 114 kallëzime penale, për të cilat Zyra e
Kryeprokurorit të Shtetit ka njoftuar se ato janë deleguar në kompetencë të prokurorive respektive.
Përderisa në Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion/Policia e Kosovës, janë
përcjell 12 informata.
Ndërsa, në katërmbëdhjetë (14) 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.
Vlera e dëmit të shkaktuar sipas rasteve të përcjella në Prokuroritë kompetente dhe Polici nga rasti në
rast nuk është arrit të saktësohet.
Personat e dyshuar për veprime korruptive
AKK, në 126 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 189 persona. Prej tyre 184 persona
janë përcjell në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit dhe 5 persona në DHKEK- Policia e Kosovës. Në 7
raste të përcjella në DHKEK- Policia e Kosovës nuk është arritur identifikimi i personave. Këto të dhëna
janë pasqyruar në grafikun e më poshtëm.
AKK gjithashtu gjatë periudhës raportuese ka përcjellë 14 raste në organet kompetente administrative
me kërkesë për fillimin e procedurës disiplinore kundër 26 personave zyrtarë të institucioneve të
Republikës së Kosovës.
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Grafiku 2. Pasqyrimi i Kallëzimeve Penale dhe numrit të personave të përfshirë të përcjella në institucionet
përkatëse

Rastet e përcjella sipas strukturës së veprave penale
Në mesin e 126 rasteve të përcjella në Prokurori dhe DHKEK- Policia e Kosovës për procedim të
mëtutjeshëm, në disa prej tyre janë të përfshira dy e më shumë vepra penale. Veprat penale i përkasin
kryesisht kapitullit XXXIV Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare sipas Kodit Penal
të Kosovës, mirëpo nuk përjashtohen rastet kur janë përcjell me dyshime për veprime të sanksionuara
në kapitujt tjerë sipas Kodit Penal të Kosovës. Ndërsa, në 12 raste, për veprimet e dyshuara nuk është
arritur që të kualifikohen se çfarë figure të veprës penale paraqesin, për shkak të tejkalimit të
mundësisë dhe kompetencës hetimore të Agjencisë.
Struktura e veprave penale të përcjella në institucionet kompetente
Struktura e veprave penale të përcjella në institucionet kompetente dhe niveli i zyrtarëve të dyshuar,
është si në vijim:
Struktura e veprave penale të përcjella në institucionet kompetente
Struktura e veprave penale të përcjella në institucionet kompetente dhe niveli i zyrtarëve të dyshuar,
është si në vijim:
Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale
ose i detyrimeve financiare - Numrin më të madh të rasteve të përcjella në prokurori e përbëjnë
veprimet e sanksionuara sipas nenit 437 të Kodit Penal të Kosovës.
Keqpërdorimi i Pozitës apo autoritetit zyrtar - Nga numri i përgjithshëm i rasteve të përcjella në
Prokuroritë dhe DHKEK- Policia e Kosovës numrin e dytë më të madh të tyre e përbejnë veprimet
korruptive të parapara sipas nenit 422 të KPK-së. Në disa raste kjo vepër penale është shoqëruar edhe
me vepra tjera penale si Cenim i të drejtave të punësimit dhe papunësisë (neni 222 të Kodit Penal të
Kosovës), Legalizim i përmbajtjes së rreme (neni 403 të Kodit Penal të Kosovës), Konflikti i interesit
(neni 424 të Kodit Penal të Kosovës) dhe Përvetësimi në detyrë (neni 425 të Kodit Penal të Kosovës).
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Marrja e Ryshfetit – e përcaktuar në nenin 428 të Kodit Penal të Kosovës, kjo vepër është shoqëruar
edhe me veprën penale Dhënia e Ryshfetit (neni 429 të Kodit Penal të Kosovës).
Personat e përfshirë në këto raste janë nga nivele të ndryshme, si: ish- Deputete e Kuvendit të
Republikës së Kosovës, ish Ministër, Këshilltar i Ministrit, ish Këshilltar i Ministrit, Kryetar i Komunës,
Nënkryetar i Komunës, Drejtor në Agjenci të Pavarur, Udhëheqës Ekzekutiv i Këshillit të Pavarur, ish
u.d. Sekretar i Përgjithshëm në Ministri, Anëtarë të Këshillit Drejtues në Universitet Publik, Dekan i
Fakulteti në Universitetit Publik, Drejtor i Agjencisë Ekzekutive në kuadër të Ministrisë së caktuar,
Drejtor i Departamentit ose Menaxher i Prokurimit në Ministri, Ish Drejtor dhe Shef Sektori i Institutit
në kuadër të Ministrisë, Menaxher i Prokurimit në Agjenci Ekzekutive në kuadër të Ministrisë së
caktuar, Ish Drejtor Ekzekutiv në Spital Rajonal, Drejtor i Drejtorisë të nivelit komunal, ish Drejtor i
Drejtorisë të nivelit komunal, Drejtor shkolle, anëtarë të Këshillit Shkencor për fushë të caktuar,
zyrtarë të Ministrisë të angazhuar në Komision Përzgjedhës për Shërbimin Civil, zyrtarë komunal dhe
zyrtarë të ndërmarrjeve publike të angazhuar në Komisione të caktuara, zyrtarë të Universitetit Publik
të angazhuar në aktivitet të prokurimit, zyrtarë të institucioneve tjera të angazhuar në komisione të
caktuara, Drejtor i Departamentit në Ministri, Ministër Këshilltar në Ambasadë, anëtarë të Institutit
gjyqësor, zëvendës Kryetar Komune, Këshilltar të Asambleve Komunale, Shef i Divizionit për Buxhet
dhe Financa në nivel komunal, Drejtor i Drejtorisë në Komunë, Anëtarë Bordi i Ndërmarrjes Publike
Rajonale, Udhëheqës Artistik, Drejtor në kuadër të Policisë, Konsull, Auditor i Zyrës së Auditorit
Gjeneral, Drejtor i Njësive në kuadër të Ndërmarrjes Publike, Anëtar i Bordit në Institucion të Pavarur,
Deputet, Gjyqtarë, Këshilltar i Asamblesë Komunale, Drejtor i Drejtorisë në Komunë, Drejtor i Spitalit
Rajonal, Drejtor Klinike, Anëtarë i Bordit të Ndërmarrjes Publike Rajonale, Drejtor i Departamentit në
Ministri, Drejtor në RTK, Menaxher në Kompani Publike Rajonale, Anëtarë i Këshillit Drejtues të
Universitetit Publik, Drejtor Bordi në Ndërmarrje Publike, Këshilltar në Ambasadë dhe Kryetar
Komune.
Karakteristikat e shkeljeve të konstatuara gjatë hetimeve paraprake
 AKK ka zhvilluar procedurën e hetimeve paraprake në lidhje me dyshimet për veprime
korruptive, pra në lidhje me veprat penale nga kapitulli XXXIV i KPK-së - Korrupsioni zyrtar dhe
veprat penale kundër detyrës zyrtare. Përkundër një angazhimi të përgjithshëm institucional
veprat penale të korrupsionit vazhdojnë të përbëjnë numrin më të vogël të veprave të hetuara
nga organet e ndjekjes, por njëkohësisht përbëjnë edhe veprat penale për të cilat më së paku
janë shqiptuar dënime.
 Karakteristikë e rasteve të hetuara që kanë të bëjnë me veprën penale Keqpërdorim i Pozitës
apo autoritetit zyrtar nga neni 422 të KPK-së, është shfrytëzimi i detyrës apo autoritetit zyrtar
nga personi zyrtar i cili me veprim apo mosveprim shkel ligjet e aplikueshme me qëllim
përfitimi të çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër, apo me qëllim të shkaktimit të
dëmit për personat tjerë apo biznesin e caktuar, ose që seriozisht shkel të drejtat e personit
tjetër, tejkalon kompetencat dhe nuk i përmbush detyrat zyrtare.
 Gjatë zhvillimit të aktiviteteve të prokurimit, 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 duke iu shmangur në këtë mënyrë transparencës dhe
konkurrencës lojale. Shkeljet e procedurave të prokurimit paraqiten gjatë gjithë ciklit të
prokurimit duke filluar nga planifikimi dhe përgatitja e dosjeve të tenderëve si:
 Anashkalim i të gjitha procedurave të prokurimit, për shpenzimin e mjeteve buxhetore të
destinuara për projekt të caktuar;
 Hartimi i dosjeve të tenderëve në kundërshtim me legjislacionin përkatës të prokurimit publik;
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 Lejim i vazhdimit të proceduarave të prokurimit edhe pse të njëjtat janë përcjell me shkelje të
legjislacionit përkatës të prokurimit;
 Deklarata e Nevojave dhe Përcaktimit të Disponushmërisë së Fondeve, nuk nënshkruhet nga
personat e autorizuar siç janë: Zyrtari i Prokurimit, Zyrtari Kryesor Financiar dhe Zyrtari
Kryesor Administrativ;
 Anëtari i komisionit i cili merr pjesë në vlerësimin e tenderit, në bazë të autorizimit të lëshuar
nga AK caktohet edhe në punët dhe detyrat e punës së Zyrtarit të Prokurimit, që në emër të
Menaxherit të Zyrës së Prokurimit të nënshkruaj çdo akt apo shkresë që bije nën kompetencat
e Menaxherit të kësaj zyre;
Në fazën e vlerësimit të ofertave dhe nënshkrimit të kontratës paraqiten shkelje si:
 Hapja e ofertave në ditë pushimi;
 Vlerësim i OE si i përgjegjshëm në kundërshtim me legjislacionin përkatës për prokurimin
publik, edhe pse i njëjti nuk i ka plotësuar të gjitha kriteret e përcaktuara në dosjen e tenderit
dhe njoftimin për kontratë;
 AK zbulon vetëm një pjesë të gabimeve aritmetike në çmimin total në raport me sasinë dhe
çmimet për njësi të artikujve, duke kërkuar sqarim vetëm për to nga OE, përderisa gabime të
tjera aritmetike të çmimit total në raport me sasinë dhe çmimet për njësi të artikujve, të cilat
kanë çuar në rritjen e vlerës së kontratës me rastin e realizimit të saj nuk i kanë zbuluar dhe
nuk kanë kërkuar sqarim nga OE, gjë që ka ndikuar që oferta e këtillë të shpallet me çmim me
të lirë se sa të OE tjerë konkurrent, e që në rast se do të përmirësoheshin këto gabime do ta
bënin këtë ofertë më çmim më të lartë;
 Me rastin e ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve të OE pjesëmarrës në
aktivitet të caktuar të prokurimit, rekomandohet dhënia e kontratës OE me çmim më të lartë,
edhe pse sipas dosjes së tenderit kriter për dhënien e kontratës ka qenë tenderi i përgjegjshëm
më çmim më ulët, dhe përkundër faktit se dy OE të përgjegjshëm kishin ofertuar me çmim më
të ulët se sa OE të cilit i është dhënë kontrata;
 Pranohet oferta e OE e dorëzuar me çmime jo normalisht të ulëta për disa artikuj, të cilat
çmime kanë qenë përcaktues të fituesit të tenderit, ndërsa AK nuk është furnizuar fare me
këta artikuj sepse këta artikuj nuk kanë qenë të nevojshëm për AK;
 Në mënyrë të kundërligjshme rekomandohet që në kundërshtim me legjislacionin përkatës të
prokurimit publik të eliminohet OE nga aktiviteti i prokurimit, për shkak të kinse konfliktit të
interesit, duke i mundësuar OE tjetër fitimin e kontratës me çmim më të lartë se sa OE i
eliminuar;
 Nënshkrimi I kontratës nga aktiviteti I prokurimit pa aprovimet e duhura;
Faza e mbikëqyrjes së realizimit të punëve, ofrimit të shërbimeve dhe furnizimit karakterizohet si:
 Artikujt të kontrata për furnizim nuk dorëzohen sipas cilësisë së kontraktuar.

Vepra penale Keqpërdorim i Pozitës apo autoritetit zyrtar kur është shoqëruar edhe me vepra tjera
penale të më lartë cekura i karakterizon edhe rastet e hetuara për shkelje të tjera si:
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 Mundësimi i përfitimi të qirasë personit fizik në marrëdhënie familjare me njërin prej
anëtarëve të komisionit për marrjen me qira nga ndërmarrja publike të objektit afarist prej 3
(tre) deri në 5 (pesë) vite pa u dokumentuar saktë pronësia, ngase në arshivën e NP nuk është
gjetur asnjë dokument që dëshmon pronësinë e objektit;
 Aplikimi dhe shpallja fitues e projekteve të veta, duke shfrytëzuar detyrën zyrtare si anëtarë
të komisionit të cilët kanë pasur për mandat vlerësimin profesional të projekteve të caktuara
dhe propozimin e shpërndarjes së mjeteve për veprimtari të caktuar nga buxheti;
 Ndërrimi i ngastrave kadastrale të interesit të përgjithshëm për interes privat;
 Kontraktimi dhe pagesa e shërbimeve të caktuara dhe pse nuk ekziston ndonjë raport si
dëshmi se ato shërbime janë kryer;
 Pjesëmarrja personalisht në çështjen zyrtare duke nënshkruar dhe aprovuar kontratën për
shërbime në të cilën ka pasur interes financiar;
 Falsifikim i nënshkrimit për përfitime personale si udhëtime jashtë vendit në dy destinacione
të ndryshme;
 Lëshimi i lejes për shitjen e karburanteve në shtëpi banimi, në të cilën shtëpi banojnë anëtarë
të familjes, duke rrezikuar jetën e tyre në përditshmëri;
 Furnizimi me derivate i automjetit privat, duke e regjistruar si furnizim për institucionin publik;
 Shfrytëzimi i diplomës së dyshuar si e falsifikuar për vazhdimin e studimeve post- diplomike
Master dhe Doktoraturë në një vend fqinj dhe për qëllime tjera;
 Përvetësimi i pasurisë e cila i është besuar për realizimin e projekt të caktuar;
 Lejohet importimi i mallit (mallit në kuptim të importit) në kundërshtim me legjislacionin
përkatës në fuqi.
 Bartja e kundërligjshme e pronësisë mbi pasuri të paluajtshme;
 Aprovimi i lejes për pushim pa pagesë në mënyrë të kundërligjshme sipas kërkesave të
kundërligjshme;
 Zyrtari kryesor administrativ ka nxjerr vendim me të cilin ka emëruar djalin e vëllait të vet në
pozitë të u.d. Drejtor, duke shkelë të drejtat e personave të tjerë pretendent, edhe pse është
dashur që të përjashtohet nga kjo procedurë vendimmarrëse;
 Punësim i mësimdhënësve dhe të tjerëve pa shpallur konkurs publik ashtu që pranimi në punë
të bëhet me anë të procedurave të ndershme, të hapura dhe konkurruese për te gjithë
kandidatet e interesuar;
 Punësim i personave në marrëdhënie familjare pa i plotësuar kushtet sipas konkursit duke
shkelur të drejtat e kandidatëve tjerë të synuar (kandidatëve potencial);
 Punësim si mësimdhënës dhe i evidentuar në listën e pagave si i tillë, përderisa i njëjti nuk
kryen punën e mësimdhënësit, por kryen detyra tjera;
 Kontrata për angazhim në punë të lidhura me anëtarë të familjes;
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 Punësim me diplomë të fituar në Universitetet privat e cila diplomë sipas Ministrisë së Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë të Kosovës, nuk njihet në Kosovë bazuar në Udhëzim Administrativ;
 Punësimi me diplomë të lëshuar nga programi i studimit i cili nuk ka qenë i licencuar nga
MASHT dhe nuk është akredituar nga Agjencioni i Kosovës për Akreditim;
 Përzgjedhja e kandidatit për punësim, me diplomë e cila në rastin e aplikimit nuk ka qenë e
nostrifikuar;
 Vërtetime të lëshuara nga zyra e komuniteteve për ndryshimin e përkatësisë etnike, e të cilat
janë shfrytëzuar nga kandidatë të cilët kanë pasur qëllim pranimin në Universitet Publik si
pjesëtarë të komunitetit të caktuar sipas vendeve të garantuara;
 Shpenzimi i mjeteve të anëtarësisë sindikale dhe donacioneve nga jashtë në mënyrë të
kundërligjshme;
 Mosrespektimi i kritereve të përcaktuara për ndarjen e banesave për familjet e dëshmorëve,
invalidëve të luftës dhe rasteve sociale gjatë përzgjedhjes së përfituesve gjë që ka rezultuar
që përfitues të banesave të jenë edhe familje të cilat po të respektoheshin këto kritere nuk do
ishin përfitues apo/edhe e kundërta, familje të cilat janë refuzuar të jenë përfituese
potenciale. Lista paraprake e cila ka rezultuar të jetë edhe përfundimtare është bazuar në
propozime e jo në kriteret bazë për përcaktimin e radhës së përparësisë;
 Deponim i parave në llogari bankare personale dhe në llogari bankare si person i autorizuar
nga zyrtari i lartë publik, me përshkrim blerjen e banesës e cila nuk deklarohet në formularë
për deklarim të pasurisë, ku prejardhja e të cilave konsiderohet e panjohur;
 Tejkalim i kompetencave me qëllim të përfitimit për vete dhe për kolegët e të hyrave të
realizuara nga participimi i vijuesve të arsimit dhe aftësimit për të rritur kinse për punë shtesë,
për ndihmë me rastin e sëmundjeve;
Disa veprime tjera të cilat e karakterizojnë këtë vepër penale për shkak të natyrës së tyre nuk janë
prezantuar për faktin se publikimi i tyre do të mund të dëmtonte procesin e mëtutjeshëm të hetimeve.
Marrja e Ryshfetit - sipas përcaktimit të kësaj vepre penale nga neni 428 të Kodit Penal të Kosovës
dhe Dhënia e Ryshfetit nga neni 429 të Kodit Penal të Kosovës, të cilat sipas Kodit Penal janë vepra të
ndara penale, e karakterizojnë rastin e dyshuar ku në mënyrë të drejtpërdrejtë ose tërthorazi është
kërkuar, pranuar, premtuar, ofruar ose dhënë shuma e caktuar e mjeteve monetare në këmbim të
realizimit të punësimit.
Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale
ose i detyrimeve financiare -nga neni 437 të KPK-së, është vepër penale e re e cila është përcaktuar
në Kodin Penal të Kosovës i cili ka hyrë në fuqi nga 01 Janar 2013. Karakteristikë e rasteve të hetuara
të cilat kanë të bëjnë me këtë vepër penale është mos deklarimi i pasurisë brenda afateve të
përcaktuara kohore sipas ligjit në fuqi (sipas deklarimit të rregullt vjetor, deklarimit me marrjen e
detyrës, deklarimi pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni dhe sipas kërkesës së AKK-së) dhe mos
paraqitja e të dhënave të kërkuara si paluajtshmëria, pasuria e luajtshme në vlerë mbi tremijë (3 000)
Euro, zotërimi i aksioneve në shoqëri tregtare, letrave me vlerë, parave të kursyera në bankë dhe në
institucione tjera financiare, detyrimeve financiare ndaj personave fizik dhe juridik dhe të hyrave
vjetore, si dhe falsifikimi apo raportimi i rremë i tyre.
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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, duke filluar nga viti 20092015.
Numri i rasteve të përcjella 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
kompetente, prokurorinë e EULEX-it, Policinë e Kosovës, Inspektoratin Policor të Kosovës dhe Njësinë
e Hetimeve Financiare, gjithsejtë 675 raste. Në vitin 2007 AKK në Institucionet Kompetente ka përcjellë
47 raste në të cilat kanë qenë të përfshirë 91 persona, në vitin 2008 ka përcjellë gjithsejtë 53 raste në
të cilat kanë qenë të përfshirë 113 persona, në vitin 2009 AKK ka përcjellë 68 raste ku janë të përfshirë
159 persona, në vitin 2010 ka përcjellë 33 raste, ndërkaq janë të përfshirë 164 persona, në vitin 2011
ka përcjellë 39 raste të përshirë 121 persona, në vitin 2012 janë përcjellë gjithsejtë 52 raste me
përfshirje të 159 personave, në vitin 2013 janë përcjellë gjithsejtë 128 raste kundër 238 personave, në
vitin 2014 janë përcjell gjithsejtë 131 raste kundër 163 personave. Ndërsa, në vitin 2015 janë përcjell
gjithsejtë 126 raste kundër 189 personave.
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Grafiku 3. Numri i rasteve të përcjella në organet kompetente si dhe personat e përfshirë (2007- 2015)

Nga numri i përgjithshëm i rasteve të përcjella nga viti 2007 deri 2015 në Prokuroritë Kompetente dhe
Policinë e Kosovës, prokuroritë dhe institucionet tjera kanë dhënë informacion kthyes duke
konfirmuar se 183 raste janë në procedurë hetimore, janë ngritur 37 aktakuza/ propozim akuza dhe
janë nxjerr 50 vendime gjyqësore, 201 raste është konfirmuar se janë hedhur poshtë/pushuar hetimet,
ndërsa për 206 raste të përcjella nuk ka informata kthyese.
Në mënyrë tabelare, këto të dhëna duken kështu:

-

-

7

2

PSRK

20

5

-

9

6

3

P. e EULEX-it

40

7

2

12

19

4

PTH. Prishtinë

404

150

23

110

91

5

PTH. Prizren

29

1

1

14

7

6

PTH. Pejë

26

2

1

20

3

7

PTH. Mitrovicë

13

2

-

4

4

8

PTH. Gjilan

36

2

4

7

18

12

PTH. Gjakovë

18

-

6

4

2

15

PTH. Ferizaj

14

-

-

6

8

16

Policia e Kosovës

59

12

-

14

33

17

IPK

5

1

-

1

3

18

FIU

6

1

-

-

5

19

GTH Prishtinë

30

20

GTH Prizren

6

21

GTH Gjilan

5

22

GTH Gjakovë

6

23

GTH Mitrovicë

3
201

206

Gjithsej:

677

Hetime
183

37

50

Pa
informata
kthyese

-

Lëndë të
hedhura/
pushuara

7

Vendime
Gjyqësore

PSH

Aktakuza/
Propozim
akuza/
Proces
gjyqësorë

1

Lëndët e
përcjella

Institucioni

01 Janar-31 Dhjetor 2015

Nr.

Raporti Vjetor

Tabela 1. Rastet e përcjella nëpër organet kompetente që nga funksionalizimi i AKK-së

Nga gjithsejtë 677 rastet e përcjella në Institucionet kompetente për procedim të mëtutjeshëm penal
numri i personave të dyshuar është: 1397 persona te identifikuar, ku në 54 prej këtyre rasteve AKK
nuk ka arritur që të identifikoj personat konkret.
Në rastet për të cilët janë ngritur propozim akuza dhe aktakuza nga ana e Prokurorive kompetente, si
dhe është duke u zhvilluar proces gjyqësorë janë të përfshirë gjithsejtë 66 persona.
Gjatë periudhës raportuese ka pasur lëvizje progresive sa i përket aspektit të gjykimit të rasteve të
dyshuara për korrupsion sipas aktakuzave të ngritura nga Prokuroritë kompetente mbi bazën e
kallëzimeve penale të AKK-së. Për disa nga rastet e përcjella ka filluar procesi gjyqësorë, përkatësisht
87 raste, ku prej tyre 37 raste vazhdon procesi gjyqësorë dhe për 50 raste janë nxjerr edhe vendime
gjyqësore. Kryesisht proceset gjyqësore kanë trajtuar aktakuzat e ngritura për veprën penale Mos
raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i
detyrimeve financiare nga neni 437 të KPK-së.
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Mënyra e hedhjes poshtë të rasteve nga Prokurorit/ pushimi i hetimeve
Trendi i hedhjes poshtë të rasteve të përcjella nga AKK prej Prokurorive apo pushimit të hetimeve ka
vazhduar edhe gjatë kësaj periudhe raportuese.
Vlerësimi i kësaj situate mbi bazën e informacioneve të pranuara nga Prokuroritë ka konfirmuar arsyet
e raportuara në Raportin vjetor të punës së AKK-së për vitin 2013 rreth mënyrës së hedhjes poshtë të
rasteve nga prokuroritë.
Prokurorët kanë vazhduar se kërkuari nga AKK që të provojë qëllimin e veprave penale si element
konstituiv i figurës së tyre, përderisa në asnjë rast edhe përkundër mundësive ligjore të njëjtat nuk
kanë ndërmarr veprime hetimore të nevojshme dhe nuk kanë arritur që të provojnë vet qëllimin.
Në shumicën e arsyetimeve të rasteve të hedhura poshtë, prokuroritë kompetente theksojnë se
dyshimet e AKK për kryerje të veprave penale me natyrë korruptive nuk paraqesin vepra penale por
të njëjtat konsiderohen dhe konstatohen shkelje administrative. Andaj duke i konsideruar si të tilla
pushohen hetimet duke pamundësuar hetimet e mëtutjeshme për dyshimet e ngritura nga AKK. Tek
disa raste të ngritura me kallëzime penale nga AKK, skadon afati i ndjekjes penale apo është bërë
parashkrimi i ndjekjes së veprave penale për shkak të neglizhencës së Prokurorive Kompetente. Po
ashtu, në disa raste Prokuroritë Kompetente injorojnë provat e paraqitura së bashku me kallëzimet
penale nga ana e AKK-së.
Prokuroritë në shumicën e rasteve hedhjen poshtë të rasteve apo pushimin e hetimeve e kanë
mbështetur kryesisht në raportet e veçanta të ofruara nga Policia e Kosovës. Në shumicën e rasteve
kur Prokuroritë kanë hedhur poshtë apo kur kanë pushuar hetimet, sipas arsyetimit mund të nxirret
si konkludim se njohuritë e Prokurorëve rreth Ligjit të Prokurimit janë bazike dhe shkeljet e tij nuk
trajtohen drejtë, ngase dëmi i shkaktuar si pasojë e këtyre shkeljeve mbetet i pa sanksionuar.
Ekspertizat të cilave Prokuroritë ia falin besimin në rastet e dyshuara për shkelje gjatë procedurave të
prokurimit publik, e të cilat megjithëse konstatojnë shkelje, i arsyetojnë ato se kontratat fitohen nga
OE të cilët ofertojnë me çmime më të lira, pa vlerësuar cilësinë e në disa raste edhe sasinë e ofruar
për punët, shërbimet dhe furnizimet e kontraktuara.
Lidhur me veprën penale Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i
dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare, Prokurorët hetimet i kanë pushuar me arsyetimin
se: zyrtarja e lartë publike nuk ka qenë në dijeni se duhet të deklarojë edhe pasurinë e bashkëshortit,
zyrtarët e lartë publik nuk janë njoftuar nga pikat kontaktuese lidhur me obligimet e tyre ligjore për të
deklaruar pasurinë, zyrtari i lartë ka qenë në vizitë zyrtare jashtë vendit, suspendimi i pikës
kontaktuese ka vonuar dorëzimin e formularëve në AKK etj..
Rastet në të cilat Gjykatat kanë nxjerr Aktgjykime Refuzuese, janë kryesisht ato ku prokurorët janë
tërhequr nga aktakuzat e ngritura për arsye të caktuara.
Aspekte rreth trajtimit të rasteve në Gjykatë
Nga informacionet e pranuara nga Gjykatat respektive lidhur me rastet e dyshuara për korrupsion
sipas aktakuzave të ngritura nga Prokuroritë kompetente mbi bazën e kallëzimeve penale të AKK-së,
jemi njoftuar lidhur me vendimet e tyre se për 50 aktakuza janë nxjerr 35 Aktgjykime dënuese, 6
aktgjykime lirues, 7 Aktgjykime refuzuese dhe 2 Aktvendime për hedhje poshtë . Në 2 raste Gjykata e
Apelit ka refuzuar ankesën e të akuzuarës dhe Prokurorit të Shtetit ku ka vërtetuar Aktgjykimet
dënuese të Gjykatave Themelore në Gjakovë dhe Gjilan, ndërsa në 1 rast e ka pranuar ankesën e
Prokurorit të Shtetit si të bazuar dhe të njëjtën lëndë e ka kthyer në rigjykim në Gjykatën Themelore
në Gjilan.
Në mënyrë tabelore këto të dhëna sipas Gjykatave duken kështu:
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Tabela 2. Vendimet e Gjykatave sipas Nenit 437 të KPK

Me Aktgjykime dënuese Gjykatat kanë shqiptuar kryesisht dënime me kusht (dënime me gjobë dhe
burgim), ndërsa ka raste kur janë shqiptuar edhe vërejtje gjyqësore. Dënimet me gjobë janë shqiptuar
në shumë prej 150 euro deri në 2000 euro, ndërsa dënimet me burg në kohëzgjatje prej 2 muajve deri
në 6 muaj. Dënimet me gjobë është caktuar që të paguhen kryesisht pas plotfuqishmërisë së
aktgjykimeve dhe në disa raste me këste prej 4 deri në 7 këste, me mundësinë e revokimit në dënim
me burg, ku 20 euro do te llogaritet me një ditë burgimi në rast se i akuzuari nuk e paguan atë dhe e
njëjta nuk mund të ekzekutohet me detyrim. Dënimet me burgim Gjykatat i kanë shqiptuar si dënime
me kusht duke urdhëruar që ato mos të ekzekutohen nëse të dënuarit nuk kryejnë vepër tjetër penale
për kohën e verifikimit kryesisht në afat prej 1 dhe 2 viteve, apo i kanë shndërruar në dënime me
gjobë. Ka raste kur Gjykata ka shqiptuar dënim me burgim efektiv, e të cilat me marrëveshje në mes
Gjykatës dhe të dënuarve janë zëvendësuar me dënim me gjobë.
Aktgjykimet dënuese i referohen veprës penale nga neni 437 të Kodit Penal të Kosovës, ku 31 raste
për mos deklarim të pasurisë sipas paragrafit 1 të këtij neni, përkatësisht 13 raste janë për mos
deklarim të rregullte vjetor të pasurisë, 4 raste për mos deklarim me marrjen e detyrës, 14 raste për
mos deklarim pas mbarimit nga funksioni dhe 4 raste për deklarim të rremë të pasurisë apo mos
paraqitje të të dhënave të kërkuara në deklaratë sipas paragrafit 2 të këtij neni, përkatësisht 2 për
mos paraqitje të saktë të të hyrave vjetore, 1 për mos paraqitje të biznesit (zotërimit të aksioneve në
shoqëri tregtare) dhe 1 për mos paraqitje të saktë të pasurisë së luajtshme (veturë).
Me Aktgjykime lirues, në 2 raste Gjykatat kanë liruar nga akuzat të akuzuarit për mos deklarim të
pasurisë, përkatësisht 1 rast për mos deklarim të rregullte vjetor të pasurisë dhe 1 për mos deklarim
pas mbarimit nga funksioni, si dhe në 4 raste për deklarim të rremë të pasurisë apo mos paraqitje të
të dhënave të kërkuara në deklaratë, përkatësisht 3 raste për mos paraqitje të saktë të të hyrave
vjetore dhe 1 për mos paraqitje të biznesit (zotërimit të aksioneve në shoqëri tregtare).
Aktgjykime refuzuese janë nxjerr në 7 raste, 6 për veprën penale nga neni 437 të Kodit Penal të
Kosovës, përkatësisht 4 nga paragrafi 1 i këtij neni (2 për mos deklarim me marrjen e detyrës dhe 2
për mos deklarim pas mbarimit nga funksioni), si dhe 2 nga paragrafi 2 i këtij neni për mos deklarim
të saktë të të hyrave vjetore, ndërsa, 1 për veprën penale Shpërdorim i pozitës zyrtare ose i autorizimit
nga neni 339 të KPPK-së.
Aktvendim për hedhje poshtë është nxjerr në 1 rast për veprën penale Shpërdorim i pozitës zyrtare
ose i autorizimit nga neni 339 të KPPK-së për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes penale dhe
është pushuar procedura, dhe në 1 rast për mos deklarim të rregullt vjetor të pasurisë me arsyetimin
se nuk ka prova të mjaftueshme për dyshim të bazuar për veprën penale.
Rastet e mbyllura
Gjatë kësaj periudhe raportuese AKK pas zhvillimit të procedurave hetimore paraprake ka mbyllur 132
raste. Arsyet për mbylljen e tyre janë si vijon:
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 110 raste janë mbyllur për shkak se pas zhvillimit të procedurës së hetimeve paraprake është
konstatuar se nuk ka të dhëna të mjaftueshme apo/dhe dyshim të bazuar se rasti mund të
përbëjë vepër penale apo shkelje administrative;
 7 raste janë mbyllur në pajtim me kornizën ligjore në fuqi, për shkak se Agjencia nuk ka pas
kompetencën për zhvillimin e procedurës së hetimeve paraprake; dhe
 15 raste janë mbyllur për shkak se ka qenë duke u zhvilluar procedurë penale nga organet
kompetente, ku prej tyre 2 raste nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, 8 raste nga DHKEK
Policia e Kosovës, 1 rast nga Prokuroria Themelore në Gjakovë, 2 raste nga Prokuroria Speciale
e Republikës së Kosovës, 1 rast nga Inspektorati Policor i Kosovës dhe 1 rast nga Departamenti
Special kundër Korrupsionit.

4.1.3 Bashkëpunimi me institucionet tjera që kanë për mision luftimin dhe parandalimin e
korrupsionit
Edhe gjatë kësaj periudhe raportuese Agjencia i ka kushtuar vëmendje të veçantë angazhimit për
avancimin e bashkëpunimit të ndërsjellët me institucionet vendore dhe ndërkombëtare të cilat për
mision kanë luftimin dhe parandalimin e korrupsionit. Megjithatë bashkëpunimi ndër institucional në
luftimin dhe parandalimin e korrupsionit vazhdon të mbetet një sfidë.
Rekomandimi i AKK-së për krijimin e një trupi koordinues të përbashkët të të gjitha institucioneve antikorrupsion që veprojnë në Kosovë ku do të përfaqësoheshin në nivel të krerëve institucional nuk është
adresuar akoma. Këshilli Kombëtar kundër Korrupsionit i iniciuar dhe i udhëhequr nga Presidentja e
vendit nuk i ka dhënë rezultatet e pritura, si dhe nuk ka arritur që të adresoj rekomandimin e AKK-së
për një trupë koordinuese anti- korrupsion.
Bashkëpunimi me Prokuroritë sa i përket informatave kthyese tek Agjencia për procedimin e
mëtutjeshëm dhe vendimin final lidhur me rastet e përcjella është avancuar dukshëm dhe ka qenë i
qëndrueshëm. Në shumicën e rasteve AKK ka pranuar njoftime me shkrim nga Prokuroria. Brenda
afateve të arsyeshme kohore AKK ka pranuar konfirmime nga ana e Prokurorive dhe Policisë së
Kosovës nëse në rastet e njëjta të raportuara në AKK është iniciuar dhe zhvillohet procedura penale
në mënyrë që rastet e njëjta të mos hetohen në të njëjtën kohë nga dy institucione dhe të mos
zhvillohen dy procedura të ndara. AKK gjatë gjithë vitit, në baza mujore, ka shkëmbyer informacione
me Prokuroritë Themelore rreth numrit të rasteve të përcjella në shërbim të harmonizimit të
statistikave.
AKK ka bashkëpunuar ngushtë me prokurorët kontaktues të caktuar nga Prokuroritë si rezultat i
punëtorisë së përbashkët e realizuar në vitin paraprak, si dhe në shumë raste janë kontaktuar edhe
prokurorët tjerë.
Brenda kompetencave ligjore AKK ka shkëmbyer informacione dhe dokumentacione me të gjitha
institucionet tjera që kanë për mision luftimin dhe parandalimin e korrupsionit. Në këtë kuptim AKK
ka ofruar informacione për institucionet kompetente lidhur me verifikimin e të kaluarës së personave
të caktuar.
Përkrahur nga Programi Anti- Korrupsion i UNDP-së Mbështetje përpjekjeve Anti- Korrupsion në
Kosovë, zyrtarë të Agjencisë, kryeprokurorët e Prokurorive Themelore të Kosovës dhe prokurorë,
Kryetar të Gjykatave Themelore dhe gjyqtarë, zyrtarë të Policisë së Kosovës nga Drejtoria për Hetimin
e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, me 6-7 Nëntor 2015, u mblodhën në një punëtori dy ditore
në Prevallë për të diskutuar sfidat aktuale (çështje praktike) në mes këtyre mekanizmave dhe mënyrën
se si mund të rrisin bashkëpunimin për të pasur rezultate në fushën e parandalimit dhe luftimit të
korrupsionit, me theks të veçantë rastet e mos deklarimit dhe deklarimit të rremë të pasurisë. Takim
ka përfunduar me nxjerrjen dhe shpërndarjen e konkluzioneve të punëtorisë.
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Me rastin e Ditës ndërkombëtare kundër korrupsionit (09 dhjetor), AKK e mbështetur nga UNDP ka
shpërndarë çmime për gazetarët të cilët kanë trajtuar tema të dyshuara për korrupsion.

4.1.4 Monitorimi i zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit kundër Korrupsionit 2013-2017
Në zbatim të Strategjisë kundër Korrupsionit, Agjencia kundër Korrupsionit ka hartuar Planin e
Veprimit kundër Korrupsionit (në tekstin e mëtutjeshëm PVKK) për periudhën kohore 2013-2017 në
bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të Republikës së Kosovës, dokument i cili përmban masat
konkrete kundër korrupsionit që duhet të zbatohen nga institucionet si në nivel qendror ashtu edhe
në atë lokal.
Agjencia kundër Korrupsionit (në tekstin e mëtutjeshëm) si institucion përgjegjës për monitorimin,
ndryshimin dhe plotësimin e PVKK 2013-2017, në fillim të vitit 2015 fillimisht ka bërë një vlerësim të
zbatueshmerisë së veprimeve apo masave antikorrupsion dhe një vlerësim specifik në lidhje me
veprimet apo masat të cilat kanë qenë të projektuara që të realizohen, por nuk janë realizuar fare apo
nuk janë raportuara nga pikat e kontaktit1, dhe nga këto konkluzione AKK ka konstatuar se të gjeturat
kyçe kanë sugjeruar se PVKK 2013-2017 ka nevojë për rishqyrtim të detajuar dhe paraqitje të
ndryshimeve për të rifokusuar veprimet apo masat e PVKK 2013-2017, për arritjen e objektivave
specifike sektoriale të përcaktuara në Strategjinë kundër Korrupsionit.
AKK me datë 11.03.2015 ka organizuar një punëtori me pikat e kontaktit, në këtë punëtori janë
prezantuara këto të gjetura të lartpërmendura dhe në të njëjtën kohë AKK ka prezantuara
metodologjinë e punës për rishikimin e PVKK 2013-2017 dhe në këtë kontekst AKK ka kërkuar nga 13
pika të kontaktit që të bëjnë Vlerësimin e Rrezikut nga Korrupsioni .
Dymbëdhjetë (12) nga pikat e kontaktit e kanë realizuar vlerësimin e rrezikut nga korrupsioni, ndërsa
një (1) pikë e kontaktit nuk e ka realizuar vlerësimin e rrezikut nga korrupsioni. AKK me datë
29.04.2015 ka organizuar një punëtori për të diskutuar në lidhje me vlerësimin e rrezikut që kanë
identifikuar këto pika të kontaktit.
Andaj duke u bazuar në idenë për rishikimin e PVKK, AKK me datë 20.05.2015 ka kërkuar nga pikat e
kontaktit që ti dërgojnë propozimet e tyre deri me datë 29.05.2015 në AKK. Pastaj me datë 15.06.2015
dhe 16.06.2015 ka organizuar një punëtori finale në Prevallë, me qëllim të finalizimit të Planit të
Rishikuar të Veprimit. Në Prevallë kanë qenë ftuar të marrin pjesë 22 pika të kontaktit, ndërsa kanë
marrë pjesë 18 prej tyre si dhe UNDP – si mbështetëse logjistike e kësaj punëtorie.
Gjatë kësaj punëtorie është prezantuar raporti përmbledhës i AKK në lidhje me zbatueshmërinë e
PVKK 2013-2017 nga shkurti i vitit 2013 deri në dhjetor 2014, janë raportuar elementet e vlerësimit të
rrezikut nga korrupsioni që kanë bërë institucionet, pastaj raporti për masat të cilat kanë qenë të
projektuara që të realizohen në PVKK, e të cilat nuk janë realizuar fare nga pikat e kontaktit. Pastaj
punëtoria ka vazhduar me modifikimin e veprimeve apo masave, me propozimin e masave të reja, me
ndryshimin e masave që nuk janë realizuar me masa të reja, me qëllim të realizimit të objektivave
specifike sektoriale në kuadër të PVKK 2013-2017, vlen të theksohet se gjatë këtyre takimeve janë

1

Pika e Kontaktit - është person përgjegjës i cili raporton në AKK për Institucionin nga i cili vjen.
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harmonizuar qëndrimet si dhe është arritur pajtueshmëri për finalizimin e Planit të Veprimit të
Rishikuar kundër Korrupsionit 2013-2017.
Me datë 03.07.2015 është përcjell tek pikat e kontaktit Drafti i Rishikuar i PVKK 2013-2017 si dhe PVKK
2013-2017 për t`i krahasuar ndryshimet që janë bërë, dhe është kërkuar nga ta, që nëse kanë ndonjë
propozim eventual ta përcjellin në AKK deri me datë 09.07.2015.
AKK me datë 16.07.2015 ka nxjerr vendim me të cilin ka miratuar Planin e Veprimit të Rishikuar
kundër-Korrupsionit 2013-2017, dhe i njëjti është përcjellur tek pikat e kontaktit.
Duke ju referuar nenit 17 pika 3 të Ligjit nr. 03/L-159 për AKK, i cili parasheh se AKK është përgjegjëse
për monitorimin e zbatimit të Plani i veprimit i rishikuar, AKK me datë 11.01.2016 i është drejtuar me
shkresa zyrtare të gjitha pikave të kontaktit që janë të përfshira në Plani i veprimit i rishikuar, që deri
me datë 20.01.2016 t`i dorëzojnë në AKK raportet për zbatimin e objektivave dhe veprimeve që dalin
nga Plani i veprimit i rishikuar për periudhën Korrik – Dhjetor 2015.
Në procesin e raportimit kanë qenë të përfshira 28 pika të kontaktit, duke i përfshirë këtu institucionet
publike qendrore dhe lokale si dhe shoqërinë civile, 25 nga të cilat i kanë dorëzuar raportet sa i përket
zbatimit të Planit të veprimit të rishikuar, ndërsa 3 pika kontakti nuk kanë raportuar fare (Shih tabela
nr.1)
Për periudhën raportuese, korrik-dhjetor 2015, Plani i rishikuar i veprimit 2013-2017 ka dhënë një
total prej 121 veprimeve apo masave. Pikat e kontaktit gjatë kësaj periudhe raportuese nuk kanë
raportuar fare për 32 veprime/masa ose në përqindje 26.44%. Për 89 veprime të tjera të raportuara
nga pikat e kontaktit dhe në bazë të raporteve të marra, AKK ka nxjerr një përfundim se 73 veprime
janë realizuar apo janë në realizim e sipër apo 60.33%, 10 veprime janë pjesërisht të realizuara apo
8.26% dhe 6 veprime janë të pa realizuara apo 4.95%, siç janë paraqitur në grafikun e mëposhtëm.

Monitorimi i strategjisë

Veprime të pa
realizuara
6
5%

Veprime të pa
raportuara
32
27%
Veprime te
realizuara
73
60%

Veprime
pjeserisht të
realizuara
10
8%

Grafiku 4. Monitorimi i zbatimit të Strategjisë
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4.2 Parandalimi i Korrupsionit
Duke u bazuar në mandatin e AKK gjithë aktiviteti për parandalimin e korrupsionit zhvillohet përmes
departamentit për parandalimin e korrupsionit. E gjithë kjo bëhet duke u bazuar në kompetencat
ligjore qe i ka Agjencia sipas ligjit nr. 03/L-159 për Agjencinë Kundër Korrupsionit, ligjit nr. 04/L-228
për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-050 për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e
Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për të
gjithë Personat Zyrtarë si dhe ligjin nr. 04/L-051 për parandalimin e konfliktit te interesit në ushtrimin
e funksionit publik.
Duke u bazuar në atë qe cekem me lartë shohim se departamenti i parandalimit gjithë veprimtarin e
vet e ushtron përmes te tri divizioneve: a) divizioni për mbikëqyrjen e pasurisë dhe dhuratave, b)
divizioni për parandalimin e konfliktit te interesit si dhe c) divizioni për parandalimin e korrupsionit në
prokurimin publik.

4.2.1 Deklarimi dhe kontrolli i pasurisë dhe i dhuratave
Baza ligjore në të cilën AKK e mbështet punën e vet për mbikëqyrjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë
publikë është e definuar në 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, si dhe Ligjin Nr. 04/L-228 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-050 për
Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin,
Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për të gjithë Personat Zyrtarë.
AKK mbikëqyrë pasurinë e zyrtarit të lartë publik në bazë të informacionit të dorëzuar nga zyrtarët e
lartë publik në formular të posaçëm, i cili është përgatitur nga AKK në pajtim me ligjin në fuqi.
Formularët duhet të plotësohen nga zyrtarët e lartë publik dhe të dorëzohen në AKK.
Llojet e deklarimit të pasurisë
Ligji për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë, përcakton këto lloje të deklarimeve:
Deklarimi i rregullt vjetor;
Deklarimi me marrjen e detyrës;
Deklarimi sipas kërkesës së Agjencisë;
Deklarimi pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni.
Deklarimi i rregullt vjetor - Zyrtarët e lartë publik kanë për obligim deklarimin e rregullt vjetor të
pasurisë gjatë tërë kohës së punës në shërbimin publik dhe në afate të përcaktuara me ligj. Zyrtarët e
lartë publik detyrohen të deklarojnë gjendjen e pasurive të tyre në AKK, nga 1 deri më 31 mars të çdo
viti. Për këtë periudhë kohore ose deklarimin e rregullt vjetor për vitin 2015 kanë pasur për obligim
që ta bëjnë deklarimin e pasurisë së tyre 4200 zyrtar të lartë publik. Prej këtij numri të përgjithshëm e
kanë deklaruar pasurinë 4143, ose 98.6 %, deklarimin nuk e kanë deklarua 57 zyrtar të lartë publik apo
1.4 %.
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Për periudhën raportuese gjendja e përgjithshme e procesit të deklarimit të rregullt vjetor të pasurisë
paraqitet në tabelën e mëposhtme.
Institucionet

Numri i
zyrtarëve

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

Të deklaruar
Deklarimet
Përqindjet
19
100%
147
100%
1206
98%
327
100%
138
100%
447
98%

19
147
1223
327
138
453

Nuk kanë deklaruar
Mos deklarimet
Përqindjet
0
0%
0
0%
16
2%
0
0%
0
0%
4
2%

1586

1551

97%

35

3%

307

298

97%

2

3%

4200

4143

98.6%

57

1.4%

Tabela 3. Deklarimi i rregullt vjetor

Deklarimi me marrjen e detyrës së zyrtarëve të lartë publik - Zyrtarët e lartë publik të cilët fillojnë
punën në shërbimin publik në mënyrë të plotë dhe reale deklarojnë me shkrim pasurinë e tyre brenda
afatit ligjor. Zyrtari kontaktues është i detyruar që brenda afatit pesëmbëdhjetë (15) ditor ta njoftoj
AKK për fillimin apo përfundimin e punës së zyrtarit të lartë publik, ndërsa zyrtari i lartë publik ka për
obligim deklarimin e pasurisë brenda periudhës 30 ditësh nga dita e marrjes së detyrës.
Gjatë vitit raportues kanë pasur për obligim deklarimin e pasurisë me marrjen e detyrës 350 zyrtar të
lartë publik.
Gjendja e përgjithshme e procesit të deklarimit të pasurisë me marrjen e detyrës për vitin 2015
paraqitet në tabelën e mëposhtme.
Institucionet

Numri i zyrtarëve

Kanë deklaruar
pasurinë

Përqindjet %

0
3
125
37
11
35
65
74
350

0
3
125
37
11
35
65
74
350

0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Presidenca
Kuvendi
Qeveria
Gjykatat
Prokurorit
Institucionet e Pavarura
Komunat e Kosovës
Ndërmarrjet Publike
TOTALI
Tabela 4. Deklarimi me marrjen e detyrës

Deklarimi sipas kërkesës së Agjencisë - AKK në çdo kohë mund të kërkojë nga zyrtari i lartë publik
deklarimin e pasurive dhe burimet e krijimit të tyre në pajtim me ligjin. Gjatë kësaj periudhe
raportuese AKK ka kërkuar nga 97 zyrtar të lartë publikë deklarimin e pasurisë sipas kërkesës.
Gjendja e deklarimit të pasurisë sipas kërkesës paraqitet në tabelën e mëposhtme.
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Numri i zyrtarëve

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

0
5
26
0
3
7
52
4
97

Kanë deklaruar
pasurinë
0
5
26
0
3
7
52
4
97

Përqindjet %
0%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%

Tabela 5. Deklarimi sipas kërkesës së AKK-së

Deklarimi i pasurisë pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni - Pas përfundimit të punës në pozitën
e lartë publike, zyrtarët e lartë publik kanë për obligim deklarimin e pasurisë brenda afatit tredhjet
(30) ditor.
Gjatë kësaj periudhe deklarimin e pasurisë pas largimit nga funksioni publik, kemi pranuar njoftimin
nga zyrtarët kontaktues se 164 zyrtar të lartë publik kanë pasur për obligim të deklarojnë pasurin.
Gjendja e përgjithshme e procesit të deklarimit të pasurisë pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni
publik paraqitet në tabelën e mëposhtme.
Institucionet

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

Numri i zyrtarëve

1
2
59
7
2
28
41
24
164

Të deklaruar
Deklarimet

Përqindjet

1
2
59
7
2
28
41
24
164

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

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

Bazuar në të dhënat e raportuara gjatë vitit lidhur me deklarimin e pasurisë për të gjitha llojet e
deklarimit që janë të obliguar të paraqesin pasurinë kanë qenë të obliguar 4811 zyrtar të lartë publik.
Pasqyrimi i deklarimit vjetor për të gjitha llojet e deklarimit të pasurisë :
Lloji i deklarimit
Deklarimi i rregullt vjetor
Me marrjen e detyrës
Sipas kërkesës
Pas mbarimit apo shkarkimit
nga funksioni
Numri i përgjithshëm
Tabela 7. Deklarimi i pasurisë 2015

Të obliguar
4200
350
97
164

Kanë deklaruar
4143
350
97
164

Nuk kanë deklaruar
57
0
0
0

4811

4754

57
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Kontrolli i deklarimit të pasurisë
Bazuar në mandatin që ka, AKK ka zhvilluar kontrollin paraprak dhe kontrollin e plotë të formularëve
për deklarim të pasurisë të paraqitur nga zyrtarët e lartë publik.
Kontrolli paraprak - Kontrolli paraprak kryhet për çdo formular për të verifikuar ekzistimin/ apo mos
ekzistimin e gabimeve materiale ose plotësimeve të gabuara të formularit. Gjatë regjistrimit te të
dhënave në data bazë kemi bërë edhe kontrollin paraprak, ku kemi vërejtur shumë gabime në
plotësimin e formularëve për deklarim të pasurisë, gabime më të theksuara i kemi vërejtur tek zyrtarët
e lartë publik që kanë deklaruar pasurinë për herë të parë. Në rastet kur kemi vërejtur gabime të vogla
apo gabime të cilat kemi pasur mundësi përmirësimi përmes kontaktit telefonik, ne i kemi kontaktuar
dhe i kemi evituar ato gabime teknike. Në rastet më të theksuara ju kemi drejtuar me shkresa zyrtare.
Në 734 raste kemi vërejtur gabime teknike tek formularët për deklarim të pasurisë së paraqitur, 637
zyrtarë të lartë publik i kemi kontaktuar përmes telefonit dhe i kemi evituar gabimet teknike, ndërsa
97 zyrtarë të lartë publik ju kemi drejtuar me shkresë zyrtare për evitimin e gabimeve teknike.
Kontrolli i plotë - Kontrolli i plotë kryhet për ta verifikuar vërtetësinë dhe saktësinë e të dhënave të
deklaruara në formular. AKK ka obligim ligjor për të zhvilluar kontrollin e plotë për zyrtarët e lartë
publikë të cilët deklarojnë pasurinë. Gjatë periudhës raportuese AKK ka bërë kontrollin e plotë për
20% nga numri i përgjithshëm i deklarimeve në bazë të shortit të organizuar i cili parashihet me ligjin
për deklarim të pasurisë. Po ashtu kemi trajtuar të gjitha informacionet që kemi pasur sa i përket
deklarimit të pasurisë.
AKK ka bërë krahasimin e të dhënave të deklaruara ndër vite, krahasimin e të dhënave të pranuara
nga institucionet tjera si: Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve, Agjencia Kadastrale e Kosovës, Ministria
e Financave, Ndërmarrjet Publike, Agjencia e Regjistrimit të Veturave, Administrata Tatimore e
Kosovës, Universitetet Private etj. Nga numri i përgjithshëm i zyrtarëve të lartë publik që kanë për
obligim deklarimin e pasurisë janë kontrolluar 780 formular, ku 262 raste janë vërejtur ndryshime
dhe kemi kërkuar sqarime shtesë, ndërsa 3 janë përcjellë për trajtim si raste të dyshuara të Konfliktit
të Interesit, si dhe 43 raste i kemi dërguar për paraqitjen e kallëzimeve penale.
Agjencia i ka trajtuar edhe 19 raste ex- officio apo sipas informatave të pranuara të raportuara nga
qytetarët përmes formave të ndryshme.
Agjencia ka përcjellë edhe dy informata për shtatë (7) zyrtar të lartë publik lidhur me deklarimin e
pasurisë.

Sipas listës së
shortit

Sipas detyrës
zyrtare

Gjithsej të
kontrolluara

Pa ndryshime

Ndryshime të
evidentuar

Dërguar për
trajtim të
Konfliktit të
interesit

Informatat e
përcjellura
mekanizmave
ndërkombëtar

Të përcjellura në
DLK
(deklarimi i
rrejshëm)

Mangësitë e
evidentuara

Tabela e mëposhtme pasqyron procesin e kontrollit të plotë.

780

19

799

537

262

3

7

43

209

Tabela 8. Kontrolli i plotë i deklarimit të pasurisë si dhe rezultatet e gjetjeve nga kontrolli i plotë
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Katalogu i dhuratave
Bazuar në Ligjin nr. 04/L-050 si dhe Ligjin Nr. 04/L-228, Institucionet publike duhet t’i emërojnë
zyrtarët përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të dhuratave. Të gjitha dhuratat e pranuara dhe vlera e
tyre përkatëse, si dhe emrat e personave që kanë dhënë dhuratën, duhet të regjistrohen në regjistrin
e dhuratave nga personi zyrtar që përcaktohet nga Agjencia dhe që mbahen nga institucioni, në të
cilin personi zyrtar ushtron detyrën. Kopjet e katalogëve duhet t’i dërgojnë në AKK jo më vonë se më
31 mars të vitit në vijim.

Dorëzimi i katalogut të dhuratave
Agjencia kundër Korrupsionit, gjatë muajit mars të vitit 2015 ka pranuar njoftimin nga dhjetë (10)
institucione të cilat kanë deklaruar se kanë pranuar dhurata, dhe njëzet e tetë (28) institucione tjera
kanë deklaruar se nuk kanë pranuar dhurata gjatë vitit 2014. Ndërsa nga institucionet tjera nuk kemi
pranuar njoftime lidhur me pranimin ose jo te dhuratave.
Institucionet të cilat kanë dorëzuar kopjet e katalogut të dhuratave gjatë këtij viti për vitin paraprak
janë: Presidenca 38 dhurata protokollare 65 dhurata të rasti, Kuvendi i Kosovës 9 dhurata protokollare
1 dhurata të rasti, Zyra e Kryeministrit 24 dhurata protokollare 4 dhurata të rasti, Ministria e
Integrimeve Evropiane 10 dhurata të rasti, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 1 dhuratë të
rasti, Këshilli Prokurorial i Kosovës 10 dhurata protokollare, Këshilli Gjyqësor i Kosovës 1 dhuratë
protokollare 4 dhurata të rastit, Komuna e Mamushës 9 dhurata protokollare, Komuna e Parteshit 2
dhurata protokollare, dhe Zyra e Rregullatorit për Energji 14 dhurata të rastit.
Agjencia kundër Korrupsionit gjatë ditëve në vijim do të verifikoj regjistrimin dhe ruajtjen e dhuratave
nëpër institucione dhe do të analizoj se si po respektohet ligji lidhur me pranimin e dhuratave.
Tabela në vijim pasqyron të dhënat e specifikuara lidhur me katalogët e dhuratave sipas institucioneve
që i kanë dorëzuar kopjet e katalogut në AKK
Institucioni

Protokollare

Rastit

Presidenca
Kuvendi i Kosovës
Zyra e Kryeministrit
Ministria
e
Integrimeve
Evropiane
Ministria e Administrimit të
Pushtetit Lokal
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Komuna e Mamushës
Komuna e Parteshit
Zyra e Rregullatorit për Energji
Totali

38
9
24
0

65
1
4
10

Numri i Dhuratave të
deklaruara
103
10
28
10

0

1

1

10
1
9
2
0
93

0
4
0
0
14
99

10
5
9
2
14
192

Tabela 9. Lloji i pranimit të dhuratave i ndarë nëpër institucione
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Kontrolli i Dhuratave
Në bazë të Ligjit nr. 03/L-159 për Agjencinë kundër Korrupsionit, dhe Ligjin nr. 04/L-050 për
Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin,
Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për të Gjithë Personat Zyrtarë, si dhe Ligji Nr. 04/L-228 për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-050 për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë
të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për të Gjithë
Personat Zyrtarë, Agjencia ka vazhduar të bëjë kontrollin nëpër institucione lidhur me mbajtjen dhe
evidentimin e dhuratave të pranuara.
Gjatë periudhës raportuese kemi vizituar 30 Ndërmarrje Publike. Qëllimi i vizitës së zyrtarëve të
Agjencisë ka qenë që të shohim nga afër se si po zbatohen dispozitat e legjislacionit të lartë përmendur
lidhur me regjistrimin dhe mbajtjen e katalogëve të dhuratave.
Bazuar në regjistrat e zyrtarëve kontaktues që janë të obliguar ti mbajnë katalogun e dhuratave është
raportuar se personat zyrtarë që ushtrojnë funksione në ndërmarrjet publike asnjëherë nuk kana
raportuar se kanë pranuar dhurata të rastit apo protokollare.

Lista me emrat e zyrtarëve të lartë publik që nuk e kanë deklaruar pasurinë
Nr.
1.
2.
3.

Emri dhe Mbiemri
Kefsere Baliu
Ismet Potera
Mynever Muyo

Institucioni
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Universiteti i Prizrenit

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Arif Riza
Luljeta P. Beqiri
Nevrije Ismajli
Merxhan Avdyli
Valbona Cacaj
Ylber Asllanaj
Minire Begaj
Nenad Djuric
Lulzim Hiseni
Lilzim Rifaj
Blerina Krasniqi
Shpresa Miftari
Fekë Sadikaj
Ramë Gashi
Sebastijan Šerifović
Kadri Krivenjeva
Bozidar Sarkovic
Srdjan Jerinic
Ali Stublla
Zenel Çitaku

Universiteti i Prizrenit
Universiteti i Mitrovicës
Universiteti i Gjilanit
Universiteti i Gjilanit
Ministria e Forcës se Sigurisë se Kosovës
Ministria për Kulture, Rini dhe Sport
Ministria e Punës dhe Mirëqenies sociale
Policia e Kosovës
Ministria e Punëve te Jashtme
Ministria e Punëve te Jashtme
Zyra e Auditorit te Përgjithshëm
Zyra e Auditorit te Përgjithshëm
Instituti Gjyqësor i Kosovës
Instituti Gjyqësor i Kosovës
Komuna e Graçanices
Komuna e Kaçanikut
Komuna e Klinës
Komuna e Kllokotit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Mitrovicës
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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.

Ukë Selimaj
Avdi Shkreli
Senad Daciq
Rustem Nurkoviq
Abit Kastrati
Sofije Bunjaku
Visar Arifaj
Saranda Bogujevci
Zenel Ahmetaj
Imrije Sadriu
Nora Aliu
Ajnishahe Halimi
Nuhi Llugaxhiu
Sadik Maloku
Agim Bregaj
Agron Përquku
Hysni Gërguri
Mehmet Selaci
Zoran Rakic
Jahi Sokoli
Alberton Sahiti
Lulzim Peci
Dragan Gvozdiq
Ranko Nedeljkoviq
Nadica Hrstiq
Milosav Ivanoviq
Idriz Hysenaj
Dorentine Bunjaku
Jehonë Gara
Sindorela Doli
Laura Kusari
Selami Sylejmani
Imer Rama
Enver Tahiraj
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Komuna e Pejës
Komuna e Pejës
Komuna e Pejës
Komuna e Pejës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Prizrenit
Komuna e Shtimes
Komuna e Shtimes
Komuna e Skenderajt
Komuna e Suharekës
Komuna e Suharekës
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Vushtrrisë
K.R.U. Bifurkacioni Sh. A. Ferizaj
K.R.U. Bifurkacioni Sh. A. Ferizaj
Komuna e Zveqanit
Komuna e Zveqanit
Komuna e Zveqanit
Komuna e Zveqanit
Komuna e Zveqanit
Komuna e Drenasit
Komuna e Drenasit
Komuna e Drenasit
Universiteti i Gjakovës
Universiteti i Gjakovës
Universiteti i Gjakovës
Sportmarketing Sh. A.
Sportmarketing Sh. A.

Tabela 10. Emrat e zyrtarëve publik që nuk e kanë deklaruar pasurinë

4.2.2 Parandalimi i Konfliktit të Interesit

Rastet e konfliktit të interesit gjatë vitit 2015 - Në pajtim me Ligjin për Parandalimin e Konfliktit të
Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik, dhe në përgjithësi të Ligjit për Agjencinë kundër
Korrupsionit, Divizioni për parandalimin e konfliktit të interesit ka zhvilluar një numër te aktiviteteve
të caktuara që për qëllim ka pasur paralajmërimin e zyrtareve të lartë për parandalimin dhe për
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shmangien nga konflikti i interesit, si dhe ka ofruar për institucione qendrore dhe lokale opinione për
situata te konfliktit te interesit. Gjatë periudhës raportuese AKK ka trajtuar 306 raste për situatë të
konflikt të interesit. I gjithë procesi ka kaluar përmes një bashkëpunimi që AKK ka me Institucionet
Publike, Autoritetet Përgjegjëse, me Nëpunësit Publik, me media, shoqërinë civile, si dhe përmes
informacioneve të marra nga burime të ligjshme.
Divizioni për Parandalimin e Konfliktit te Interesit gjate viti 2015 ne 15 raste i ka kthyer përgjigje
palëve te caktuar për çështje qe lidhen me situatë te konfliktit te interesit.
Në rastet që kanë qenë në procedurë të bartura nga viti 2014 në vitin 2015 në 25 raste e është
shmangur konflikti i interesit, 5 raste te trajtuara kanë rezultuar pa situatë të Konfliktit të interesit, ne
dy raste është dhen Opinion ndërsa 3 raste është Konstatuar Konflikti i Interesit dhe janë proceduar
për Procedurë Kundërvajtëse.
Agjencia në dy (2) raste ka kërkuar nga institucionet ku zyrtarët e lartë ushtrojnë funksionin që të
fillojnë procedurën e shkarkimit kundër z. Nazmi Iballi, Akademia Për Siguri Publike dhe z. Sabit Zeka
në Kompaninë Regjionale te Ujësjellësit –Bifurkacioni.
Tabela në vijim pasqyron procesin dhe rastet e trajtuara në total për konflikt të interesit gjatë vitit
2015.
Institucioni
Rastet të
Raste që
Raste pa Opinione- Rastet e Kërkesa për
paraqitura janë
konflikt Këshilla
përcjella kundërvajtjeje/për
për
shmangur
Interesi
për
shkarkim
Konflikt të nga
hetim
Interesit
Konflikt të
Interesit
Qeveria
47
13
9
20
1
1
Kuvendi i
15
9
4
2
/
/
Kosovës
Gjykatat
6
2
1
3
/
/
dhe
prokurorit
Agjencit e
11
6
1
3
/
/
pavarura
Ndërmarrjet 26
12
6
3
1
/
Publike
Pushteti
195
115
17
16
1
3
Lokal
Institucionet 6
3
1
2
/
/
tjera
Totali
306
160
39
49
3
4
Tabela 11. Rastet e trajtuara për konflikt të interesit gjatë vitit 2015

Rastet në
procedurë

3
/
/

1
4
43
/
51
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Lista e Emrave të zyrtarëve të dërguar në Procedurë Kundervajtëse te cilët janë trajtuar në vitin
2015
Nr. Emri Mbiemri
1
Xhavit Zariqi

Insitucioni
Komuna e Ferizajt

2

Masar Lluka

Kuvendi
Komunal/Gjakovë

3

Bujar Thaqi

Insituti i Kosovës për
Administratë Publike

4

Afrim Shabani

Komuna e Podujevës

Masat e marra nga AKK
Zyrtari është dërguar ne Procedura
Kundërvajtëse dhe është kërkuar Shkarkimi
i tij.
Zyrtari është dërguar ne Procedura
Kundërvajtjse për situatë të Konflikti të
interesit
Zyrtari është dërguar ne Procedura Për
Kundërvajtje për situatë të Konflikti të
interesit.
Zyrtari është dërguar ne Procedura
Kundërvajtëse dhe është kërkuar Shkarkimi
i tij.

Tabela 12. Rastet e dërguara në procedur kundërvajtëse ose kërkesa për shkarkimin e tyre

Funksionet e shumëfishta
Na numri i përgjithshëm i formularëve të pranuar gjatë periudhës raportuese janë identifikuar zyrtarë
të lartë të cilët ushtrojnë apo mbajnë dy e më shumë funksione/pozita. Kjo dukuri në aspektin ligjor
nuk përbën vepër penale, por mund të paraqet rrezik potencial të burimit të konfliktit të interesit.
Në numra kjo gjetje pasqyrohet si në vijim: gjithsejtë janë identifikuar 1552 zyrtarë që mbajnë më
tepër se një vend pune. Prej të cilëve me 2 pozita janë 1184 zyrtarë, me 3 pozita janë 321 zyrtarë, me
4 pozita janë 35 zyrtarë, me 5 pozita janë 8 zyrtarë, dhe me 6 pozita janë 4 zyrtarë.
Pasqyrimi i numrit të zyrtarëve të lartë, të cilët mbajnë më tepër se një pozitë.

Zyrtarët që mbajnë 2 e më shumë pozita njëkohësisht gjatë vitit 2015
Numri i zyrtarëve

2 pozita

3 pozita

4 pozita

5 pozita

6 pozita

1184

321

35

8

4

Numri total i zyrtarëve që mbajnë më shumë se 1 pozitë pune:

1552

Tabela 13. Funksionet e shumëfishta

Gjatë trajtimit të rasteve të mbajtjes së më shumë se një funksioni Agjencia ka vërejtur se gjatë vitit
2015 ka një rritje të numrit të zyrtarëve në këtë drejtim. Derisa gjatë vitit 2014 janë evidentuar 1509
raste të zyrtarëve që mbajnë më shumë se një funksion, gjatë vitit 2015 janë evidentuar 1552 raste.
Kjo i bije se gjatë vitit 2015 numri i zyrtarëve që mbajnë më shumë se një funksion është rritur për 43
raste.

4.2.3 Parandalimi i Korrupsionit në aktivitetet e Prokurimit Publik
Aktivitetet e parandalimit të korrupsionit në fushën e prokurimit publik nga ana e Agjencisë i zhvillon
Divizioni për Parandalimin e Korrupsionit në Prokurimin Publik.
Për realizimin e këtyre aktiviteteve Agjencia mbështetet fillimisht në Ligjin mbi Agjencinë, Ligjin mbi
Konfliktin e Interesit si dhe mbi monitorimin e zbatueshmerisë së këtij kuadri ligjor: Ligjin mbi
Prokurimin Publik, Ligjin për Partneritetet Publiko-privat, Ligjin për Standardizimin, Ligjin për
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shoqëritë tregtare, Ligjin për Administratën Tatimore, Ligjin për markat si dhe ligjet tjera që janë
relevante për Parandalimin e Korrupsionit.
Me qëllim të parandalimit të korrupsionit AKK ka trajtuar shumë burime te informacionit dhe ka
intervenuar në rastet kur ka pasur dyshim se ka mosrespektim të ligjit në fushën e Prokurimit Publik.
Mirëpo përkrah këtyre ligjeve, AKK përkujdeset edhe për implementimin e dokumenteve të
legjislacionit dytësor nga subjektet tenderuese, veçanërisht të këtyre akteve: Rregullave për
procedurat e prokurimit; Kodit Etik te Prokurimit; Rregullores mbi Procedurën e Shqyrtimit;
Udhëzuesit për Procedurat e Prokurimit Publik.
Divizioni për parandalimin e korrupsionit në prokurimin publik gjatë vitit 2015 në vazhdimësi ka
siguruar përcjelljen e publikimeve të autoriteteve kontraktuese për aktivitet e tyre në ëeb faqen e
Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) dhe publikimet në media të cilat i ka konsideruar si
burime informacioni për shkeljet e mundshme ligjore në prokurimin publik. Me theks të veçantë për
këtë divizion janë informacionet e pranuar nga qytetarët, operatorët ekonomik te ndryshëm në lidhje
me dyshimet për veprimet korruptive në çdo fazë të aktivitetit të prokurimit.
Në vitin 2015 kemi identifikuar 112 raste të ndryshme për shkelje të mundshme te LPP, për të cilat
është marre Vendim për fillimin e procedurës së parandalimit të korrupsionit në prokurimin publik.
Ndërsa për trajtimin e rasteve ne kemi paraqitur 132 kërkesa të autoritetet kontraktues të nivelit lokal
dhe qendror, me të cilat kemi kërkuar dokumentacion për aktivitetet e caktuara të prokurimit, ku i
tërë dokumentacioni na është ofruar brenda afatit të kërkuar.
Në përmbushje të obligimit ligjor me qellim të monitorimit të aktivisteve të prokurimit kemi paraqitur
30 njoftime për pjesëmarrje në vëzhgim, me të cilat kemi informuar autoritet kontraktuese se do jemi
pjesë e vëzhgimit në ekzaminim, vlerësim dhe krahasim të ofertave për aktivitetet e caktuar të
prokurimit. Vlen të theksohet se të gjitha autoritet e kanë informuar Agjencinë për kohën dhe vendin
e saktë të fillimit të procesit të vlerësimit. Andaj zyrtarët e divizionit për parandalim kanë marrë pjesë
në cilësinë e vëzhguesit gjatë zhvillimit të procedurave të disa tenderëve, dhe në raste të caktuara
kemi vërejtur favorizime të operatoreve ekonomik, apo mosrespektim të dispozitave ligjore, dhe si
divizion ka dhënë rekomandime për autoritetet kontraktuese, ku të njëjtit pastaj kanë vepruar në
pajtueshmëri me rekomandimet tona të bazuara në ligj. Vlen të theksohet se edhe ky vit
karakterizohet me rritje të bashkëpunimit mes institucioneve të Republikës së Kosovës dhe Agjencisë
kundër Korrupsionit, me funksion të rritjes së transparencës kemi pranuar ftesë zyrtare nga më shumë
se 11 institucione për vëzhgimin e procesit te prokurimit.
Në DPKPP gjatë vitit raportues janë trajtuar gjithsej 112 lëndë në fushën e parandalimit të korrupsionit
në prokurimin publik. Nga këto raste kemi rezultuar me 81 opinione (63 opinione të pranuara, 7
opinione të pa pranuara, dhe 11 opinione pa vërejtje), 26 raste të mbyllura, 4 këshilla, si dhe një (1)
rast është në procedurë.
Tabela në vijim pasqyron saktë rastet të cilat Agjencia i ka trajtuar gjatë vitit 2014 në fushën e
parandalimit të korrupsionit në Prokurimin Publik.
Raste Opinione Opinione të
pranuara
112
81
63

Opinione të
pa pranuara
7

Opinione
pa vërejtje
11

Raste të
mbyllura
26

Këshilla Në
Procedurë
4
1

Tabela 14. Parandalimi i korrupsionit në prokurimin publikë gjatë vitit 2015

Tabela në vijim pasqyron rastet në të cilat është ndërprerë aktiviteti i prokurimit pas Rekomandimeve
të AKK-së, vlera e te cilëve, 35,227,845.00
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Institucioni

Emri i Tenderit

1.

KUR " Motrovica"
SH.A

Furnizim me telefona mobil për nevoja e KUR-Mitrovica

2.

Komuna e Lipjanit

Renovimi I kulmit dhe ndërrimi i dyerve dhe dritareve te
shkollës "Rexhep Akllapi" ne Akllap

20,000.00

3.

Komuna e Lipjanit

Riparimi dhe ndërtimi i shkallëve në shk. “Fehmi Agani”
dhe riparimi i tavanit në korridorin e shk. “Vezir Kolshi”
në Baicë – Lot I dhe • Rregullimi i fushës me beton në
shk.”Shtjefan Gjeqovi”në Janjevë dhe rregullimi i platosë,
tretuarit dhe shtruarja e betonit rreth temelit të shkollës
“2 Dëshmorët” në Dobrajë të Madhe Lot II

13,000.00

4.

OSHP

2,000.00

5.

Ministria e
Drejtësisë

Shërbime te përkthimeve nga gjuha shqipe ne gjuhen
serbo-kroate apo anasjelltas për nevojat e OSHP
Servisimi, mirëmbajta dhe furnizimi me pajisje për
(dhoma ftohëse, frigorifer, klima, latriqe) dhe pajisje tjera
DML

6.

Komuna e
Dragashit
Komuna e
Dragashit

Kubezimi i rrugëve në fshatin Pllave

20,000.00

Kubezimi i rrugëve në fshatin Shajne

40,000.00

8.

Komuna e
Rahovecit

Ndriçimi publike dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues ne
Komunën e Rahovecit ri tender

40,000.00

9.

Sekretariati i
Këshillit Gjyqësor
te Kosovës

Mirëmbajtja edhe servisimi i klimave aktuale ne objekte
te gjykatave

20,000.00

10.

K.R.M Pastrimi "
sh.a

Furnizimi me kontejner 1.1 m për zbrazjen e mbeturinave

49,900.00

11.

Komuna e
Prishtinës

Shërbime këshilluese për partneritet publiko-private,
investime te huaja dhe donacion

100,000.00

12.

Shërbimi i
Shëndetit Mendor

Furnizimi dhe vendosja e shenjezimeve kamerave ne
QIRSKP-Shtime

6,670.00

13.

Shërbimi mendor

Rregullimi i autoambulancës

3,970.00

14.

Komuna e Klinës

50,000.00

15.
16.

Posta e Kosovës
SH.A
Komuna e Ferizaj

Rregullimi i tribunave te stadiumit te qytetit faza e dyte ri
tender
Larja e automjeteve zyrtare te PK ri tender 3

37,500.00

17.

Komuna e Ferizaj

Furnizimi i fermerëve me fidane te mjedrave dhe
sistemin e ujitjes pike-pike për ngritjen e pemishteve me
mjedra.
Furnizimi fermerëve me makina mjelës

18.

Ministri e
Financave

Mbështetja e Komunave për hartimin e hartave zonale
komunale dhe ministrisë se mjedisit dhe planifikimit
hapësinor për hartimin e hartës zonale nacionale

70,000.00

7.

Vlera e
tenderit
4,600.00

1,000.00

4,000.00

13,049.00
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19.

Komuna e
Graçanicës

Renovimi dhe ndërtimi i rrugëve ( asfaltimi), I rrjetit te
kanalizimit dhe ujësjellësit ne Komunën e Graçanices

7,000,000,00

20.

Komuna e Pejës

200,000,00

21.

Komuna e
Mitrovicës

Servisimi, riparimi dhe ndërrimi i pjesëve te automjeteve
dhe gjeneratorëve ne Komunën e Pejës
Furnizim me fidane te Mjedrës dhe material për ngritjen
e pemishtes prej 0.1 ha

22.

Agjencia e Kosovës
për Produkte dhe
Pajisje Medicinale

Furnizim me pajisje për LZKPPM

110,000,00

23.

Shërbimi
Korrektues i
Kosovës
Ministria e
Administratës
Publike
KOSTT

Furnizim me mish dhe produkte te mishit

434,240.00

Ndërtimi i ndërtesës se IKAP-it

1,800.000.00

Furnizime me inventarë për zyret e reja

5,5000.00

Qendra Kombëtare
e Kosovës për
Transfuzionin e
Gjakut
Komuna e Lipjanit

Mirëmbajtja dhe servisimi i automjete

7,000.00

Ndërtimi i rrethojave në disa shkolla të Komunës së
Lipjanit

117,672.00

28.

Ministria e
Zhvillimit Ekonomik

Fushata promovuese për efiqencë të energjisë dhe
burime të ripërteritshme të energjisë

50,000.00

29.

Komuna e Gjilanit

Furnizimi dhe montimi i aparaturave digjitale për
numërim, votim dhe lexim elektronik për sallën e re të
Kuvendit

30,000.00

30.

Spitali Rajonal
Gjilan

Servisimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve radiologjike
Apelemit

30,000.00

31.

Komuna e Pejës

Ndërtimi i murit mbrojtës dhe shëtitorja e Lumëbardhit

5,000,000.00

32.
33.

QKUK
Trainkos sh.a

Furnizimi me monitor te pacientit
Furnizimi me lokomotivë dizel elektrike me riparim
gjeneral

9,900.00
1,100.000.00

34.

Posta dhe Telekomi
i Kosovës

Ofrimi i shërbimeve te printimit ( fotokopjimit skanimit
ne PTK sh.a

115,000.00

35.

Korporata
energjetike e
Kosovës sh.a

Riparimi limpaketit dhe pështjellja e statorit te motorit
660 KV

22,000.00

36.
37.

KOSTT
Komuna e Gjilanit

Furnizim me Harduer të TI
Subvencionimi i normës së interesit për kredit e
bizneseve mikro dhe agro

20,000.00
150,000.00

38.
39.

Ministria e Kulturës
Ministria e
Financave

Ndërtimi i palestrës sportive ne Dragash
Shërbimet e krijimit te spoteve televizive dhe dizajnmi i
ëeb faqes se MEF

1,500,000,00
16,000.00

24.

25.
26.

27.

19,500,00
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40.

Komuna e Deçanit

Punimi i sistemit te ujësjellësit ne regjionin e VokshitLloqan

80,000,00

41.

Ministria e
Zhvillimit
Ekonomikë
Ministria e
Shëndetësisë
Agjencia Qendrore
e Prokurimit

Laboratori i shërbimit gjeologjike të Kosovës

600,000.00

Ndërtimi i Klinikes Emergjente ne QKUK

11,000,000,00

Shërbimet hoteliere te gastronomisë ushqim dhe pije

260,000,00

44.

Administrata
Tatimore e Kosovës

360,000,00

45.

Furnizim me nafte dhe derivate te naftes"

203,709.00

47.

Sekretariati i
Këshillit Gjyqësor i
Kosovës
Spitali Regjional
"Sami Haxhi Beqiri"
Mitrovice
MKRS

Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave zyrtare ( lloji: Nisan
Terano, Toyota 4 Runner, Golf 41.9 TDI, VË Polo 1.4
Hyndai) sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-se
Shërbimet e përkthimit për dhomën e posaçme te
Gjykatës Supreme

Ndërtimi i palestrës sportive në Viti

169,150.00

48.

MKRS

Ndërtimi i palestrës sportive në Dragash

49.

Sekretariati i
Këshillit Gjyqësor i
Kosovës
Shërbimi Spitalor
dhe Klinik
Universitar i
Kosovës
Ministria e Tregtisë
dhe Industrisë

Ndërtimi i objektit te Gjykatës themelore ne Gjakovë

300,000.00
500,000.00
2,040,000.00

Furnizimi me material higjenik

20,000.00

Mirëmbajtja dhe servisimi i pajisjeve te teknologjisë
informative

13,000.00

52.

Komuna e Prizrenit

Ndërtimi me elemente betoni i rrugëve lokale dhe
kanalizimi në fshatin Nashec të Prizrenit

100,000,00

53.

Ministria e
Infrastrukturës

Ndërtimi i urës së lumit klina

300,000,00

54.

Ministria e
Financave

60,000,00

55.

Ministria e
Financave

56.

Komuna e
Skenderaj

57.

Komuna e
Podujevës

Rishikimi I funksionit te mbikëqyrjes se tregut me fokus
ne inspektoratin e tregut ne MTI dhe përgatitja e
rekomandimeve ne baze te praktikave te mira
ndërkombëtare
Analizimi dhe dokumentimi i proceseve te punës se TI
dhe Zhvillimin e planit për implementimin e ITL ne
Departamentin e Menaxhimit te sistemeve te TI ne
Ministrinë e Financave
Asfaltimi i rrugëve ne qytet me segmente , Rruga Kuvendi
I Kaçnikut, rruga Nene Tereza, Beçir Hajrizi, Rruga motrat
Qirazi me gjatësi 2,600. m
Ndërtimi i kolektorit te ujerave te zeza përgjatë lumit
Dumnica ( segmenti Shtedim-Dumnicë e Poshtme)

42.
43.

46.

50.

51.

60,000,00

50,000,00

307,880.60

135,000,00
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58.

QKUK

Furnizimi dhe instalimi i ventilimit ne platformën e
amfiteatrit ne telemjekësi

8,200,00

59.

Komuna e
Leposaviqit

352,805,00

60.

Komuna e
Vushtrrisë

Furnizimi me dy mjete te renda te transportit ( për zjarre
fikje dhe kamion për mbledhjen te mbeturinave) dhe
furnizim me një autoambulancë për nevojat te komunës
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve

61.

Agjencia për
ndihme juridike
falas
Ministria e
Infrastrukturës

Punimi dhe xhirimi i spotit televiziv për ANJF

5,000.00

Shërbimet e servisimit dhe mirëmbajtjes se
kompjuterëve me llaptop

10,000.00

Komuna e Gjilanit

Furnizimi me barna dhe pajisje mjekësore për nevojat te
QKMF-se ndarja ne lloto

45,000.00

62.
63.

Vlera e përgjithshme e llogaritur në euro:

61,000,00

35,227,845.00

Tabela 15. Aktivitetet e ndërprera të prokurimit mbi bazën e opinioneve të AKK-së

Tabela në vijim pasqyron rastet në të cilat nuk është ndërprerë aktiviteti i prokurimit pas
rekomandimeve të AKK-së, vlera e te cilëve është , 8,024,671.54
Nr. Institucioni

Emri i Tenderit

1. AQP

Shërbime të transportit ajror

Vlera e
tenderit
5,000,000,00

2. Shërbimi
Spitalor
Klinikë
Universitar i
Kosovës
3. Komuna e
Prishtinës
4. Ministria për
Forcën e
Sigurisë së
Kosovës
5. Komuna e
Podujevës
6. Komuna e
Zveçanit

Furnizim me filma dhe pajisje përcjellëse

650,000,00

Deratizimi i rrjetit te kanalizimit te Prishtinës

104,040,00

Furnizim me automjete taktike për nevojat të FSK-se

2,179,680,00

Ndërtimi i urave ne lagjet Duriqi, Jaha si dhe ndërtimi i
murit mbrojtës ne Metehi
"Ndërtimi i 10 shtëpive për banim" "Ndërtimi i 2
ndërtesave për banim social", "Kryerja e shërbimeve te
organit mbikëqyrës-menaxher i projektit për nevojat e
Komunës se Zveçanit", Blerja e pajisjeve mjekësore për
nevojat e Qendrës se mjekësisë Familjare " Zveçan" ne
Zveçan

10,000,00

7. Komuna e
Zveçanit

Asfaltimi i rrugës lokale ne Zhitkovc ( Denovictranfostacioni)

80,951,50

791,991.04

Vlera e përgjithshme e llogaritur në euro: 8,024,671.54
Tabela 16. Mos pranimi i opinioneve
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4.3 Mbështetja, bashkëpunimi dhe Marrëdhëniet me Publikun
Në kuadër të Zyrës së Drejtorit ekzistojnë njësi të caktuara që kryejnë shërbime administrativoprofesionale si dhe kultivojnë frymën e transparencës duke dhënë mbështetje profesionale për stafin
e agjencisë. Këtë mbështetje e ofrojnë këto zyre dhe njësi:
o

Zyra për mbështetje, bashkëpunim dhe informim

o

Resurset njerëzore; dhe

o

Prokurimi

4.3.1 Zyra për Mbështetje, Bashkëpunim dhe Informim
Aktivitetet e AKK-së që kanë të bëjnë me Zyrën për bashkëpunim dhe Informim ku udhëhiqet nga
shefi i zyrës , zyrtari i lartë ligjor , administratori i sistemit të teknologjisë informative dhe zyrtari i
lartë për arkiva. Sa i përket aktiviteteve të saj gjatë periudhës raportuese, Zyra për mbështetje
bashkëpunim dhe informim , është përqendruar në këto aktivitet:
o

Bashkëpunimi ndërkombëtar;

o

Takimet me gazetarë dhe qytetarë;

o

Konferencat dhe komunikatat për shtyp;

o

Monitorimi i mediave;

o

Ndihma Ligjore

o

Administrimi i teknologjisë informative

o

Arkiva qendrore.

Bashkëpunimi dhe informimi - AKK vazhdimisht ka kultivuar frymën e bashkëpunimit të mirë me
institucione dhe organizata ndërkombëtare. Gjatë vitit 2015, zyrtarët e Agjencisë kanë marr pjesë në
disa konferenca vendore dhe ndërkombëtare, nga ku kanë marrë përvoja në luftën kundër
Korrupsionit. Student ndërkombëtar, kane shfaqur interesim të vazhdueshëm për AKK-në, ata kanë
gjetur gatishmërinë e Drejtorit dhe stafit të Agjencisë për ti njoftuar rreth punës se Agjencisë në
përgjithësi.
Takimet me gazetarë dhe qytetarë -Gjatë periudhës raportuese, për iniciativat dhe aktivitetet e AKKsë, ka pasur një interesim të madh si nga ana e komunitetit të gazetarëve të shoqërisë civile ashtu
edhe nga ana e publikut, ku është demonstruar një gatishmëri e plotë për të bashkëpunuar
ngushtësisht në luftën kundër korrupsionit. Zyrtarët e AKK-së kanë qenë gjithmonë të gatshëm që çdo
të interesuari ti ofrohet ndihma profesionale si edhe bashkëpunimi në rastet kur ka pasur dyshime të
bazuara për raste korruptive.
Konferencat dhe komunikatat për shtyp - AKK gjatë periudhës raportuese, ka luajtur një rol të
rëndësishëm në bërjen publike dhe në shpërndarjen e komunikatave për shtyp lidhur me aktivitetet
për hetimin e rasteve të dyshuara korruptive por edhe përkitazi me rezultatet e deklarimit të pasurisë
së zyrtareve të lartë, në të gjitha mediat e shkruara dhe elektronike.
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Ueb faqja e AKK-së
Vitin 2015 ueb faqja e Agjencisë kundër Korrupsion është ri dizajnuar dhe sofistikuar për nevojat e
AKK-së dhe qytetarëve. Gjatë kësaj periudhe në uebfaqen e AKK-së janë publikuar publike rreth 4000
deklarime të pasurisë, 211 vendime për konflikt interesi,70 opinione, mbi 300 emaila janë shpërnda
departamenteve dhe zyrës së drejtorit nga email zyrtarë i AKK-së si dhe dhjetëra komunikata,
njoftime, reagime, takime, që janë publikuar në ueb faqen e AKK-së dhe shumë prej tyre janë përcjell
në media. Një interesim shumë i madh i medias dhe publikut në përgjithësi ka qenë i shprehur me
rastin e bërjes publike të deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik dhe konfliktit të interesit
dhe raportit vjetor të AKK-së,
Monitorimi i mediave -Shkrimet e mediave për punën e AKK-së mblidhen dhe këto raportet mediale
rregullohen në formë fletushke, ku mediat kanë bërë prezantimin e punës së Agjencisë kundër
Korrupsionit gjatë vitit 2015. Po ashtu një angazhim tjetër ka është monitorimi i shkrimeve mediale
që kanë të bëjnë me raportimet përkitazi me aktivitetet e dyshuara korruptive nga individ në
institucionet publike.
Gjatë vitit 2015 janë publikuar në mediat e shkruara dhe elektronike rreth 128 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 2015.

Raportimet e mediave të shkruara për
16
korrupsion
15

16
14

14
12
11

12
10
8
6

14

10
9

9
7

7
4

Numri i
shkrimeve

4
2
0

Grafiku 5. Shkrimet për Korrupsion në shtypin ditor sipas muajve gjatë vitit 2015

Sa i përket punës së AKK-së janë botuar gjithsej 81 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 .
Grafet e më poshtme pasqyrojnë në formë grafike numrin e shkrimeve që janë botuar në mediat e
shkruara të Kosovës për punën e AKK-së sipas muajve gjatë vitit 2015.
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Grafiku 6. Numri i shkrimeve i të gjitha mediave të shkruara për punën e Agjencisë

Punët Juridike
Punët juridike të Këshilltarit ligjor kanë qenë të orientuara në ofrimin e Këshillave juridike lidhur me
fushë veprimtarinë dhe përgjegjësitë ligjore të Agjencisë; në ofrimin e mbështetjes profesionale
juridike për nëpunësit e Agjencisë; në përpilimin e vendimeve dhe parashtresave tjera juridike për
nevojat e Agjencisë; në përfaqësimin e rasteve të iniciuara nga Agjencia në institucionet e drejtësisë
dhe në punët tjera juridike, sipas kërkesës dhe nevojës së Agjencisë.
Legjislacioni - Gjatë vitit 2015, është punuar në fushën e legjislacionit, i cili e ndihmon punën e
Agjencisë, përkatësisht në rishikimin e Ligjit nr. 04/L-051 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në
Ushtrimin e Funksionit Publik, mirëpo ky proces aktualisht është pezulluar nga Qeveria.
Përfaqësimet - Gjatë vitit 2015 janë përfaqësuar rreth 50 raste të iniciuara nga Agjencia në
institucionet e drejtësisë, për veprat penale:
 Mosdeklarimi ose deklarimi i rrejshëm i pasurisë, i të ardhurave, dhuratave ose i dobisë
tjetër materiale (n. 437 i KP);
 Konflikti i interesit (n. 424 i KP) dhe kundërvajtjet sipas dispozitave të Ligjit nr. 04/L051 për
Parandalimin e Konfliktit të Interesit;
Përfaqësimi është bërë në Gjykatat Themelore e sipas nevojës edhe në Prokurorinë e Shtetit,
varësisht se në cilën fazë ka qenë duke u zhvilluar procedura ligjore.
Parashtresat juridike - Gjatë vitit 2015 sipas nevojës dhe kërkesave janë përgatitur dhe nxjerrë
shumë parashtresa juridike (vendime, kërkesa, kontrata e të tjera) si dhe janë përgatitur shumë
këshilla ligjore, sipas kërkesës dhe nevojës së Agjencisë. Numri i parashtresave juridike ka qenë mbi
150.
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Punët mbështetëse- Gjatë vitit 2015, janë kryer edhe shumë punë mbështetëse, si pjesëmarrja në
Komisionet e hapjes dhe të vlerësimit në aktivitetet e Prokurimit publik; shqyrtimi i rasteve në
Komisionin disiplinor dhe të Ankesave, ofrimi i ndihmës Njësive organizative në kuadër të Agjencisë,
sipas nevojës dhje kërkesave e të tjera.
Menaxhimi i sistemit të TI-së
Në aspektin e teknologjisë informative (TI), digjitalizimin e të dhënave, në AKK ka pasur vazhdimësi
në avancimin e sistemeve teknologjike, si në aspektin e harduerik, ashtu edhe në atë softuerik.
Gjatë vitit 2015 AKK, kemi vazhduar me azhurnimet dhe ngritjet e nevojshme të ueb aplikacionit
tonë– SDRP, kjo ka ndihmuar në funksionimin më të mirë dhe në qasje më të lehtë e më të shpejtë
në të dhëna. Me këtë, baza e të dhënave e AKK-së SDRP (Sistemi i Deklarimit dhe Regjistrimit të
Pasurisë) është avancuar në aspektin teknik dhe praktik.
Edhe në seksionin e Deklarimit dhe Regjistrimit të Pasurisë në SDRP, edhe për këtë vit, kemi
mundësuar që në mënyrë digjitale dhe në kohë reale të nxirret raporti i zyrtarëve të lartë publikë që
e kanë deklaruar pasurinë, të cilëve duhet t’ju kontrollohet pasuria sipas shortit të hedhur
paraprakisht.
Po ashtu ngritja e SDRP-së është bërë edhe për departamentin e Luftimit të Korrupsionit të AKK-së,
me këtë është hapur mundësia e digjitalizimit te të dhënave të këtij departamenti.
Edhe këtë vit kemi vazhduar në mënyrë të njëjtë të bëjmë publikim e deklarimit të pasurisë, duke
shfrytëzuar SDRP-në, me këtë rast SDRP në mënyrë automatike bënë përpunimin e të dhënave të
futura në te, dhe nxjerr regjistra të veçantë për secilin zyrtar në formatin pdf, të cilët regjistra i
publikojmë në ueb faqen e AKK-së: http://www.akk-ks.org/?cid=1,1178
Për çdo vit, sistemi i teknologjisë informative është avancuar dhe ka përcjell teknologjinë së bashku
me profesionalizmin.
Arkiva
Sa i përket lendeve te regjistruara ne librin e protokollit për vitin 2015, libri i protokollit është
përmbyllur me numër protokolli 01-4982/15 (katër mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e dy) të datës,
31.12.2015.
Gjate vitit 2015 janë përdorur dy libra te protokollit. Libri i parë ka filluar me numrin 01-01-2015 dhe
ka përfunduar me numrin rendor 03-01-4000/15 (katër mije) të datës, 09.11.2015, ndërsa libri i dyte
i protokollit ka filluar nga numri 03-01-4001/15 (katërmijë e një) të datës, 02.06.2014 dhe ka
përfunduar me numrin rendor 01-4982/15 (katër mije e nëntëqind e tetëdhjetë e dy).
Të gjitha shkresat e nënshkruara dhe te protokolluara nga Drejtori i Agjencisë pas regjistrimit ne librin
e protokollit përcillen të drejtori, shefi dhe zyrtari përkatës për procedurë të mëtutjeshme, ndërsa
shkresat e pranuara (hyrje) ne agjenci , pas regjistrimit ne librin e protokollit përcillen ne njësinë
organizative përkatëse , me mbajtje te evidencës për lendet e pranuara dhe te dorëzuara.
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4.4 Resurset njerëzore
Gjatë kësaj kohe zyra e personelit ka ushtruar shume aktivitete duke filluar nga vlerësimet e zyrtarëve,
plani i personelit, katalog dhe kategorizimi i vendeve të punës, trajnime, ndryshime në paga, pushime
etj. Të gjitha këto janë punuar komfor rregulloreve të punës për shërbimin civil si dhe kërkesave të
MAP-it konkretisht DASHC-së. Shihni të bashkangjitur evidencën e trajnimeve për këtë periudhe
kohore. (Shtojca II)

4.5 Prokurimi Publik
Agjencia si autoritet kontraktues gjatë periudhës raportuese ka zhvilluar aktivitete të prokurimit sipas
llojeve të prokurimit furnizim dhe shërbime.
Në mënyrë tabelare aktivitetet e prokurimit duken kështu:
Procedura
Furnizim
Shërbime
Furnizim
Shërbime
Shërbime
Totali

Lloji i aktivitetit të
prokurimit
Kuotim Çmimi

Numri i
aktiviteteve
6

Çmimi i kontratës, duke
përfshirë të gjitha taksat etj.
15.034.00 €

Kuotim Çmimi
Vlerë minimale
Vlerë minimale
Procedurë e hapur

4
6
3
3

19.680.01 €
3.624.00 €
2.480.00 €
18.168.45 €
58.986.46 €

Tabela 17. Pasqyra e aktiviteteve të Prokurimit Publik

4.6 Administrata Buxheti dhe Financat
Duke u bazuar në vlerësimet e brendshme nga njësitë organizative, janë përgatitur kërkesat për ndarje
buxhetore. Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe Qeveria kanë aprovuar kërkesën, duke ndarë fonde
për vitin 2015. Tabela në vazhdim pasqyron ndarjet buxhetore sipas kategorive ekonomike:
Nr.
Kategoritë ekonomike
Buxheti i aprovuar
Buxheti i rishikuar (final)
(fillestar)
1

Pagat dhe mëditjet

340,477.00

346,766.97

2

Mallrat dhe shërbimet

154,097.00

125,238.25

3

Shpenzimet komunale

8,500.00

2,733.00

503,074.00

474,738.22

70,640.99

70,640.00

573,717.99

545,379.21

Totali
4

Granti BB (Banka Botërore)
Totali i përgjithshëm

Tabela 18. Pasqyra e ndarjes buxhetore sipas kategorive ekonomike
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Me rishikim të buxhetit janë bërë ndryshime sipas kategorive. Janë zvogëluar fondet në kategorinë
Mallra dhe Shërbime, dhe Shpenzime Komunale, për qellim të realizimit të shtesave për përvojën e
punës.
Tabela në vijim pasqyron shpenzimet pas rishikimit të buxhetit
Nr.
Kategoritë ekonomike
Buxheti
Shpenzimet
% e realizimit
1

Paga dhe mëditje

346,766.97

346,766.97

100

2

Mallra dhe shërbime

125,238.25

121,514.46

97

3

Shpenzimet komunale

2,733.00

2,733.00

100

474,738.22

471,014.43

99.20

70,640.00

55,473.20

78.53

545,379.21

526,487.63

96.53

Totali
4

Granti BB (Banka Botërore)
Totali i përgjithshëm

Tabela 19. Pasqyra e shpenzimeve pas rishikimit të buxhetit

Shpenzimet e realizuara për vitin 2015 janë 471,014€ apo 99.20% e buxhetit final, pra AKK ka treguar
përformancë shumë të mirë në menaxhimin e buxhetit.
Projekti i Bankës Botërore, si program i veçantë dyvjeçar, i cili kishte për qellim të ofroj ndihmë teknike
dhe trajnime për stafin e AKK, për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në prokurimin publik ka
përfunduar me sukses.
Gjatë vitit për pagën e konsulentëve nga shuma prej 70,640.00€, janë shpenzuar 55,473.20€ ose
78.53%e buxhetit.
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5. ADRESIMI I REKOMANDIMEVE TË ZYRËS SË AUDITORIT TË PËRGJITSHËM
Gjatë periudhës raportuese Zyra e Auditorit të Përgjithshëm pas auditimit ka dhënë disa
rekomandimet për Agjencinë. Në vijim janë paraqitur në mënyrë tabelare rekomandimet dhe
veprimet e menaxhmentit të Agjencisë lidhur me to.
Data e planifikuar për
përfundim

Personi përgjegjës

Rekomandimet

Veprimi i menaxhmentit

Rekomandimi 1
Drejtori i AKK-së duhet të sigurojë
se plani i veprimit të
rekomandimeve të zbatohet
plotësisht nga personat përgjegjës,
brenda afateve të përcaktuara
kohore. Implementimi i këtij plani
duhet të rishikohet nga
menaxhmenti në baza të rregullta.

Drejtori dhe personat tjerë
përgjegjës po ndërmarrin masat që
niveli i adresimit dhe zbatimi i
rekomandimeve të jetë i plotë.

Rekomandimi 2
Drejtori i AKK-së duhet që të
siguroj se me rastin e planifikimit
të buxhetit, janë bërë analiza të
hollësishme, duke përfshirë edhe
kategorizimin e shpenzimeve. Me
tutje, të siguroj se të gjitha
shpenzimet janë regjistruara në
kategoritë ekonomike adekuate.

Planifikimi I buxhetit për AKK ,
bëhet pas konsultimeve të gjëra
dhe analizave me njësitë tjera
organizative. Jemi duke bërë
përpjekje për emërtimit ë drejtë
dhe kategorizim të shpenzimeve
sipas rregullave të Thesarit.

Në proces

Zyrtarët financiar

Rekomandimi 3
Drejtori i AKK-së duhet të sigurojë
konkurrencë dhe transparencë të
plotë gjatë zhvillimit të proceseve
të prokurimit, në mënyrë që paraja
publike të shfrytëzohet në mënyrë
ekonomike dhe efikase.

Menaxhmenti dhe zyrtari
prokurimit kanë vepruar dhe tani
jemi siguruar se procedurat e
prokurimit janë publike dhe
sigurojnë konkurrencë dhe
transparence të plotë.

Vijon

Menaxheri i
prokurimit

Rekomandimi 4
Drejtori AKK-së duhet të sigurojë
implementimin e kontrolleve
ekzistuese ose të rritë kontrollet që
kontratat të nënshkruhen vetëm
atëherë kur ekzistojnë fonde që
sigurojnë ekzekutimin e kontratës.
Ndërsa, pagesat të kryhen në
pajtim të plotë me hapat e
përcaktuar në LMFPP-në dhe në
rregullat e Thesarit.

Ju sigurojmë se në AKK zbatohen
kontrolle në baza të rregullta dhe
efektive. Para se të nënshkruhen
kontratat sigurohemi se ekzistojnë
fonde të mjaftueshme për
ekzekutimin e kontratave. Jemi të
bindur se pagesat janë duke u bërë
sipas ligjit .

Në proces

ZKA, ZKF dhe
zyrtaret tjerë
financiarcertifikuesi .

Rekomandimi 5
Drejtori i AKK-së duhet që të
ndërmerr masa të nevojshme për
të identifikuar shkaqet e mos
raportimit të drejtë të obligimeve
të papaguara, dhe të sigurojë se
vlera e saktë e obligimeve,
përcjellët nga muaji paraprak në
muajin vijues në pajtueshmëri me
kërkesat ligjore.

AKK- në bazë të Rregulla
Financiare nr.02/2013,në Thesar ka
bere raportimin e faturave të pa
paguara tridhjetë ditë pas pranimit
dhe qe nuk janë paguar. Këto
vonesa janë raportuar me rregull.
Ndërsa, pas rekomandimit te
Ekipit te Auditorit , AKK ka filluar
qe ne raportin e faturave të pa
paguara të përfshijë edhe
obligimet e pa paguara.

Në proces

Drejtori dhe
Zyrtarët Financiar

Menaxhmenti dhe
zyrtarë përgjegjës

Tabela 20. Pasqyra e adresimit të rekomandimeve nga zyra e Auditorit të Përgjithshëm
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6. MËSIMET DHE REKOMANDIMET
Gjatë realizimit të misionit të saj, Agjencia ka vërejtur se ka disa gjëra që duhet përmirësohen në të
ardhmen, të merren disa hapa të përbashkët institucional në mënyrë që të ketë një koordinim më
efektiv mes institucioneve që kanë mision luftimin e korrupsionit por edhe çështje të tjera të radhitura
në vijim:
Miratimi i Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit - Të miratohet Ligji për Parandalimin e
Konfliktit te Interesit me ndryshim plotësimet e rekomanduara nga Agjencia. Kërkesat e Agjencisë janë
të bazuara në përvojën e deritanishme të punës së saj dhe nevojën për të pasur më shumë sukës tek
pjesa e parandalimit të korrupsionit. Po ashtu ky ligj duhet të harmonizohet me Kodin penal të
Kosovës.
Proaktivitet nga Këshilli Kombëtar kundër Korrupsionit - Këshilli Kombëtar kundër korrupsionit duhet
të riaktivizohet, të ketë përbërje të re dhe të ketë qasje më proaktive;
Krijimi i bazës së përbashkët të të dhënave - Me qëllim të krijimit të një sistemi të përbashkët
institucional, Agjencia rekomandon krijimin e një baze të dhënash të përbashkët të të gjithë
mekanizmave që kanë për mision luftimin e korrupsionit, në mënyrë që të dhënat të shfrytëzohen
bashkërisht në bazë të misionit të secilit institucion;
Metodologji e përbashkët hetuese - Për të pasur efikasitet dhe metodologji të përbashkët në
praktikat hetuese, AKK rekomandon organizimin e trajnimeve të përbashkëta Prokurori, Polici dhe
Agjenci. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që për shkak të efikasitetit të krijohen grupe të
përbashkëta hetuese në mes këtyre institucioneve;
Publikimi i aktakuzave dhe aktgjykimeve - Publikimi i aktakuzave dhe aktgjykimeve i emrave të
personave të akuzuar si dhe i emrave të personave të gjykuar për korrupsion do të ndikonte shume
pozitivisht ne rritjen e besimit të qytetareve tek sistemi i drejtësisë në tërësi;
Evitimi i mangësive të konstatuara në raportin e progresit – Të gjithë mekanizmat të cilët kanë për
mision luftën kundër korrupsionit duhet të japin maksimumin që të evitojnë mangësitë e konstatuara
në Raportin e progresit.

7. PËRFUNDIMI
Agjencia kundër Korrupsionit me përkushtimin më të madh ka zbatuar me vendosmëri të gjitha
obligimet që ia përcakton kuadri ligjor për realizimin e misionit të saj. AKK do të vazhdoj angazhimin
e saj serioz që si mekanizëm i pavarur të luaj rolin konstruktivë dhe bashkëpunues me të gjithë
mekanizmat tjerë të vendit për forcimin e sundimit të rendit dhe ligjit. Duke qenë të vetëdijshëm se
shoqëria kosovare është e re, AKK do të angazhohet edhe më shumë në ngritjen e vetëdijes qytetare
e sidomos të të rinjve që të ndërtojnë një frymë dhe kulturë të transparencës dhe ndershmërisë.
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Shtojca II Tabela e trajnimeve gjatë vitit 2015
Nr.
IKAP

Vendi
Prishtinë

Data
03.02-04.02-2015

Nr. i
zyrtarëve
1

Ëindoës 7 dhe internet

IKAP

Prishtinë

16.02-18.02.2015

1

3.

Dëshmimi i qëllimit penal ne rastet e
korrupsionit

EULEX

Prishtinë

25.02.2015

12

4.

Kontrolli i efikasitetit ne administratë
publike
Komunikimi , konfliktet dhe puna
ekipore
Monitorimi dhe vlerësimi i fondeve
Menaxhimi i pasurisë
Te drejtat , përgjegjësitë dhe ankimimi
ne shërbimin civil

IKAP

Prishtinë

02-03.03.2015

2

IKAP

Prishtinë

03.-04.03.2015

1

IKAP
SIMFK
IKAP

Prishtinë
Prishtinë
Prishtinë

4.03-5.03.2015
10-11.03.2015
12.03-13.03.2015

1
1
1

9.

Sjellje organizative

IKAP

Prishtinë

17.03-18.03.2015

1

10.

Trajnimi fillestar për BE dhe Kosova ne
procesin e integrimit evropian

IKAP

Prishtinë

16-17-23-24.03.2015

1

11.

E Drejta e Qasjes ne Dokumente
Publike

IKAP

Prishtine

26.03-27.03.2015

1

12.

Interpretimi i legjislacionit

IKAP

Prishtine

20.04-21.04.2015

1

13.

Trajnimi fillestar për BE dhe Kosova ne
procesin e integrimit evropian

IKAP

Prishtina

21.04-24.04-2015

1

14.

Investigating and Prosecuting Official
Corruption

CEELI

Ceki-Prage

11.05-15.05.2015

1

15.

Komunikimi dhe hartimi i shkresave ne
administrate publike

IKAP

Prishtine

25.05-26.05.2015

1

16.

Menaxhimi i shërbimit te cilësisë ne
pajtim me SNK

IKAP

Prishtinë

26.05-27.05.2015

1

17.

Moduli i Shpenzimeve

MF

Prishtinë

15-16-17.06.2015

1

18.

Mekanizmi shqyrtues i zbatimit te
konventës se kombeve te bashkuara
kundër Korrupsionit
Metodologjia dhe teknikat ne Hetimin e
rasteve te korrupsionit

UNODC

Prishtinë

19.10-20.10.2015

19

UNDP

Prishtinë

09.11.2015

18

Enhancing the Implementation of the
Public procurement Project

Banka
Botërore

AKK

17.11.2015

13

Lloji i Trajnimit

Organizon

1.

Menaxhimi dhe Udhëheqja

2.

5.
6.
7.
8.

19.
20.

Tabela Sh-II. Lista e trajnimeve gjatë vitit 2015

Agjencia kundër Korrupsionit
Raporto Korrupsionin në:
0800 10 8000
www.akk-ks.org
Rruga “Nazim Gafurri” Nr. 31
Prishtinë 10000 Kosovë

