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LISTA E SHKURTIMEVE    

 

AAPSK Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara 

AKSHI Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

AKU Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 

AMSHC Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile 

AMVV  Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore 

APP Agjencia e Prokurimit Publik 

AZHBR     Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural 

BKH                    Byroja Kombëtare e Hetimit  

DPPSH        Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 

ILDKPKI      Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të 

Interesave 

KDIMDP      Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave  

                          Personale 

KKK        Koordinatori Kombёtar Kundёr Korrupsionit 

KLP      Këshilli i Lartë i Prokurorisë 

KQZ Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

MASR  Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

MB      Ministria e Brendshme 

MBZHR Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

MD        Ministria e Drejtësisë 

MEPJ  Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

MFE Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

MIE  Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

MK Ministria e Kulturës 

MM Ministria e Mbrojtjes 

MSHMS Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

MTM  Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 

PP                 Prokuroria e Përgjithshme 

PV                       Plani i Veprimit  

SIPI/IPSIS          Sistemi i Bazës të të Dhënave Shtetërore të Sistemit Informatik të   

                            Planifikimit të Integruar 

SNKK  Strategjia Ndërsektoriale kundër Korrupsionit 

SPAK  Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 

SHÇBA     Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat 
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HYRJE 

 
Prej vitit 2015 Shqipëria ndjek dhe zbaton Strategjinë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit  

(SNKK). Me vendimin nr. 516, datë 1.7.2020 të Këshillit të Ministrave afati i zbatimit të SNKK u 

zgjat deri në vitin 2023, dhe u miratua Plani i ri i Veprimit 2020-2023, duke rikonfirmuar tre 

qëllimet madhore të politikës antikorrupsion: parandalim - ndëshkim - ndërgjegjësim/edukim rreth 

korrupsionit.  

Vizioni i SNKK-së 2015-2023 është: “Institucione shqiptare transparente dhe me integritet të 

lartë, që gëzojnë besimin e qytetarëve dhe garantojnë shërbim cilësor dhe të pakorruptueshëm”. 

Strategjia Ndërsektoriale kundër Korrupsionit, 2015-2023, përmban 18 objektiva specifikë, të cilët 

janë: 

Parandalim:  

A.1 Rritja e transparencës në Veprimtarinë Shtetërore dhe përmirësimi i aksesit të qytetarëve në 

informacion  

A.2 Rritja e transparencës në planifikim, menaxhim dhe kontrollin e fondeve publike  

A.3 Fuqizimi i infrastrukturës elektronike të institucioneve publike  

A.4 Përmirësimi i trajtimit të denoncimeve ndaj korrupsionit  

A.5 Forcimi i regjimit të deklarimit dhe kontrollit të pasurive të zyrtarëve publikë dhe rasteve të 

konfliktit të interesave  

A.6 Forcimi i regjimit të kontrolleve mbi financimin e partive politike  

A.7 Përmirësimi i efikasitetit të auditimit dhe inspektimit të brendshëm dhe përdorimi sistematik 

i analizave të riskut  

A.8 Përdorimi sistematik i mekanizmit të evidentimit të hapësirave për korrupsion  

A.9 Forcimi i integritetit të nëpunësve publikë  

A.10 Analizimi i prirjeve të korrupsionit, i efektivitetit të masave antikorrupsion dhe përmirësimi 

i statistikave në lidhje me veprimtarinë e agjencive ligjzbatuese kundër korrupsionit  

A.11 Adoptimi i politikave anti-korrupsion në nivelin e qeverisjes vendore 

 

Ndëshkim:  

B.1 Përmirësimi i efiçencës dhe efektivitetit të hetimeve penale kundër korrupsionit  

B.2 Përmirësimi i bashkëpunimit midis institucioneve ligjzbatuese në ndjekjen penale dhe 

ndëshkimin penal të korrupsionit  

B.3. Rishikimi i kuadrit ligjor për ndjekjen penale të krimit ekonomik dhe financiar  

B.4. Përmirësimi i bashkëpunimit gjyqësor dhe policor ndërkombëtar në luftën kundër 

korrupsionit. 

 

Ndërgjegjësim: 

C.1 Ndërgjegjësimi dhe edukimi i publikut të gjerë mbi pasojat e korrupsionit  

C.2 Nxitja e publikut për të përdorur aktivisht mekanizmat për denoncimin e korrupsionit  

C.3. Inkurajimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile. 

 

Plani i Veprimit 2020-2023 parashikon masa dhe aktivitete specifike që duhen të realizohen për 

përmbushjen e këtyre objektivave, sipas afateve të detajuara në të. Strategjia Ndërsektoriale kundër 
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Korrupsionit duke qenë një strategji ndërsektoriale, është bazuar në parimin e koordinimit midis 

institucioneve me qëllim arritjen e objektivave që përfshihen në SKZHI, duke zbatuar një qasje 

sistematike dhe të integruar. Ky është një dokument veprimi me 83 masa që përfshin 22 

institucione, të cilat do të punojnë së bashku për më shumë transparencë, llogaridhënie dhe 

eficencë në ritmin e luftës kundër korrupsionit në vend. 

Plani i Veprimit 2020-2023, është  hartuar në përputhje me metodologjinë SIPI/IPSIS, mbështetur 

në tregues me bazë produkti performance me qëllim arritjen e qëllimit të politikës. Metodologjia 

SIPI/IPSIS parashikon hartimin e raporteve të monitorimit 6-mujor dhe vjetor. Raporti i 

Monitorimit Janar - Qershor 2020, i miratuar me vendim nr.262, datë 7.10.2020, në mbledhjen e 

Grupit Tematik Antikorrupsion, përmban analizimin dhe vlerësimin e zbatimit të Planit të 

Veprimit 2020-2023 në katër nivele: zbatimin e aktiviteteve, realizimin e masave (produkteve), 

arritjen e treguesve të performancës sipas vlerave vjetore të parashikuara, si dhe shkallën e 

realizimit të 18 objektivave përkundrejt produkteve dhe vlerave të treguesve.   

Në përputhje me shkallën e zbatimit të Planit të Veprimit, sfidat dhe risqet e evidentuara për atë 

periudhë monitorimi, raporti 6-mujor i monitorimit dha disa rekomandime për t’u ndjekur nga 

institucionet zbatuese të cilat janë të rëndësishme për procesin e zbatimit në vijimësi dhe në atë 

vjetor.  

Ministria e Drejtësisë në rolin e Koordinatorit Kombёtar Kundёr Korrupsionit ka vazhduar të 

ndjekë progresin e zbatimit për periudhën e re në vijim dhe me qëllim evidentimin e ecurisë së 

zbatimit të Planit të Veprimit në terësi dhe gjithashtu të rekomandimeve të dhëna në raportin 6-

mujor i monitorimit dhe koordinimin e hartimit të raportit vjetor të monitorimit, e ka hartuar këtë 

raport progresi për periudhën 1 Korrik – 30 Shtator 2020. Raporti është mbështetur në të dhënat e 

raportuara nga institucionet zbatuese të Strategjisë, në pjesën Aneks: Raporti nëntëmujor (i 

progresit) i monitorimit për Planin e Veprimit 2020-2023. 

Raporti evidenton progresin në zbatimin e Planit të Veprimit për periudhën 3-mujore, duke marrë 

si bazë të dhënat e raportuara në raportin 6-mujor të monitorimit dhe evidentuar realizimin e 

aktiviteteve dhe të masave në vijim dhe të atyre të filluara gjatë periudhës së monitorimit. 

Raporti evidenton gjithashtu ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna në Raportin 6-mujor 

të monitorimit si më poshtë: 

- realizimin e masave me synim arritjes së vlerës vjetore të treguesit të performancës, 

- përmirësimin e performancës së aktivitetit të institucioneve që raportojnë aktivitete e masa në 

proces zbatimi, 

- uljen e numrit të masave të pazbatuara, 

- brendësimin e mëtejshëm të metodologjisë SIPI/IPSIS dhe raportimin e zbatimit të aktiviteteve 

dhe masave në përputhje me këtë metodologji. 

Raporti 6-mujor të monitorimit përcaktonte gjithashtu hapat për zbatimin e rekomandimeve si më 

poshtë:  

- të vijojë zbatimi i masave në statusin “në proces” sipas afateve të parashikuara; 

- të nisë zbatimi në kohë i masave të parashikuara për periudhën në vijim; 

- të tregohet kujdes për organizimin e punës dhe proceseve përkatëse për ecurinë e masave 

e aktiviteteve; 

- të sigurohet operativiteti i burimeve dhe kapaciteteve njerëzore dhe ekspertizës së 

nevojshme për kryerjen e tyre; 
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- të garantohen burimet financiare të munguara që ndikojnë në zbatueshmërinë e masave e 

aktiviteteve; 

- të sigurohet bashkëpunimi institucional i nevojshëm për masa e aktivitete të përbashkëta; 

- të garantohet koordinimi i mjaftueshëm për të shkëmbyer në mënyrë të efektshme 

informacionin dhe zgjidhur problemet penguese që mund të zgjidhen nga institucionet 

përgjegjëse dhe bashkëpunëtore. 

 

Metodologjia e hartimit të raportit të progresit 

 

Drejtoria e Programeve dhe Projekteve në Fushën Antikorrupsion (DPFFA), nëpërmjet Sektorit të 

Programeve në Fushën Antikorrupsion kryen koordinimin me të gjitha institucionet përgjegjëse 

dhe zbatuese të Planit të Veprimit 2020-2023. Ky raport mbulon periudhën 1 Korrik  deri më 30 

Shtator 2020 dhe është hartuar mbi bazën e kontributit të dhënë nga të gjitha institucionet e 

përfshira në Planin e Veprimit 2020 - 2023 të SNKK-së.  

 

Monitorimi i Planit të Veprimit për këtë periudhë monitorimi ka konsistuar në këto faza kryesore:  

1. Raportimi i institucioneve nëpëmjet pikave të kontaktit antikorrupsion, mbi zbatimin e masave 

për të cilat janë përgjegjëse;  

2. Analizimi i zbatimit të masave (realizimi i produkteve) duke dhënë një rezultat sasior dhe 

cilësor të realizimit të tyre përkundrejt kryerjes së aktiviteteve respektive të lidhura me to; dhe  

3. Hartimi e konsultimi i raportit të monitorimit mbi zbatimin e PV-së në tërësinë e tij.  

Secili institucion ka raportuar mbi nivelin e zbatimit të çdo qëllimi politike, objektivi specifikë dhe 

masash të realizuar (mbi bazë aktivitetesh të kryera), buxhetin e parashikuar për periudhën 

raportuese, buxhetin e alokuar për periudhën e raportimit, problemet e hasura, hapat e mëtejshme 

dhe vlerësimin e progresit të strategjisë në tërësi. Me qëllim monitorimin e zbatimit të 

angazhimeve të ndërmarra, përsa i përket realizimit të masave, procesi i monitorimit është kryer 

për çdo qëllim politikash/qasje të strategjisë. 

Pas hartimit të draft raportit, Ministria e Drejtësisë në mbështetje të procesit të monitorimit dërgoi 

dokumentin për konsultim pranë institucioneve raportuese, shoqërisë civile, si dhe publikoi draftin 

në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, ku caktohet dhe një adresë elektronike për marrjen e 

komenteve. Në përfundim të procesit konsultues, Ministria e Drejtësisë kryen reflektimin e 

komenteve/sugjerimeve relevante mbi draft raportin e monitorimit para se të miratohet nga 

Komiteti Koordinator në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit, 2015-2023. 

Një tryezë konsultimi me prezencë të të gjithë përfaqësuesve të institucioneve raportuese u zhvillua 

gjithashtu për të diskutuar mbi metodologjinë e monitorimit të kryer, vlerësimin dhe analizën e 

informacionit të marrë, problematikat dhe sfidat.  

Ecuria e progresit në periudhën që monitorohet, klasifikohet në këto kategori:  

- E zbatuar: Institucionet kanë raportuar statusin “E zbatuar” për ato masa e aktivitete të cilat 

janë përmbushur.  

- Pjesërisht e zbatuar/Në proces: Institucionet kanë raportuar statusin “Në proces” për ato masa 

e aktivitete, të cilat në periudhën e raportimit kanë pasur zbatim të pjesshëm dhe/apo që vijojnë 

të jenë në zbatueshmëri prej tyre.  
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- E pazbatuar: Të pazbatuara janë raportuar ato masa e aktivitete të cilat nuk kanë regjistruar 

zhvillim për periudhën raportuese si dhe gjithashtu ato masa e aktivitete për të cilat nuk është 

dhënë raportim nga institucionet përgjegjëse. 

 

PËRMBLEDHJE E ÇËSHTJEVE KRYESORE 

 

Përshkrimi i ecurisë së realizimit të aktiviteteve dhe masave  

 

Ecuria e arritur në kuadër të përmbushjes së aktiviteteve dhe masave të parashikuara, për periudhën 

e monitorimit, Korrik – Shtator 2020, në zbatim të Planit të Veprimit 2020-2023, të Strategjisë 

Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit është si më poshtë vijon: 

 

- Transparenca e autoriteteve publike ka qenë në vëmendje dhe është monitoruar rregullisht nga 

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale; kanë vijuar 

monitorimet ndaj koordinatorëve të të drejtës së informimit, është vijuar me monitorimet për 

publikimin e programit të transparencës, të dhënave të koordinatorit dhe regjistrit të kërkesave 

dhe përgjigjeve, në njësitë e qeverisjes qendrore dhe vetëqeverisjes vendore me 1/4 për cdo 

tremujor. Kështu, aktualisht Zyra e Komisionerit ka kryer kontrollet në masën e ¾ autoritete 

publike nga 420 në total që janë në Republikën e Shqipërisë -  (objektivi A1). 

- Agjencia e Prokurimit Publik vijon aktivitetin proaktiv të saj me rekomandime të nxjerra dhe 

forcim i kapaciteteve të stafit teknik – (objektivi A2).  

- Vijojnë bashkëpunimet e ndërsjella PSH-SHCBA me qëllim trajnimin e denoncimeve kundër 

korrupsionit, të dhëna te raportuara në mënyrë progresive dëshmojnë për 31 referime të 

materialeve hetimore në ngarkim të 64 punonjës policie për veprat penale “shpërdorimi i 

detyrës”, “korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” dhe “kultivimi i 

bimëve narkotike”; ekzekutuar 13 urdhra për masë sigurimi personal shtrëngues dhe ndalues 

për 13 punonjës policie; vijon monitorimi/gjurmimi i të rasteve të korrupsionit por edhe të 

shkeljeve të tjera të denoncuara nga qytetarët sipas “Sistemi i Menaxhimit të Çështjes – 

SHÇBA/Portal - Ankesat” dhe forcimi i kapaciteteteve të stafit të SHCBA,që gëzon atributet 

e OPGJ. 

Të dhëna statistikore: ankesa: regjistruar dhe trajtuar 972 ankesa të publikut; Linja e gjelbër 

0800 90 90: Marrë dhe shqyrtuar 6698 telefonata; Kryer 19 Inspektime të planifikuara; Kryer 

48 Inspektime të paplanifikuara; për 209 punonjës të strukturave (punonjës policie) është 

sugjeruar fillimi i ecurisë disiplinore, si personat përgjegjës për shkeljet e evidentuara dhe 14 

punonjës të strukturave (punonjës policie) janë referuar materialet proceduriale pranë organit 

të Prokurorisë. – (objektivi A4) 

- Kanë vijuar procedurat e prokurimit dhe lidhja e kontratës me operatorin që është shpallur 

fitues për “Shërbimin e Mirëmbajtjes së Sistemit të Deklarimit të Pasurisë dhe Konfliktit të 

Interesit EACIDS” - (objektivi A5). 

- Me miratimin e ndryshimeve nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë me ligjin nr. 101/2020, 

datë 23.07.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi 

Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” (Reforma Zgjedhore) në muajin korrik, u hapi udhë 
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ndërhyrjeve dhe përmirësimit, rishikimit të mëtejshëm të formateve të raportimit dhe 

udhëzuesve përkatës për raportimin financiar të partive politike, raportimet nga ekspertët 

monitorues dhe audituesit ligjorë për përdorimin e raporteve të miratuara, udhëzimeve në lidhje 

me raportimin financiar - (objektivi A6). 

- Është kryer finalizimi (hartim dhe konsultim) i dy instrumenteve finale të politikave 

parandaluese kundër korrupsionit, “Metodologji e Vlerësimit të Riskut të Integritetit për 

Qeverisjen Qendrore” dhe “Plani e Integritetit të MD, 2020-2023” - (objektivi A8 e A9); 

- Është kryer mbledhja e të dhënave dhe administrimi i informacioneve statistikore për 

veprimtarinë e institucioneve ligjzbatuese kundër korrupsionit, të dhëna të harmonizuara, duke 

përfshirë institucione si; Policia e Shtetit, Prokuroria e Përgjithshme, SPAK, Gjykatat e të tre 

niveleve. Gjithashtu, këto të dhëna janë mbledhur dhe përpunuar, si për Korrupsionin edhe për 

Krimin e Organizuar”- (objektivi A10). 

- Është vijuar me procesin e forcim i kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve të 

përbashkëta me të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit të përfshira në luftën kundër korrupsionit, 

këtyre të fundit dhe gjyqësorit, për këtë periudhë monitorimi me 1 (një) oficer i policisë 

gjyqësore (femër); Është rishikuar (miratuar) formati i raportimit të të dhënave statistikore 

lidhur me sekuestrimet dhe ka nisur raportimi sipas formatit të ri nga prokuroritë e juridiksionit 

të përgjithshëm; janë krijuar seksionet e posaçme për hetimin e pastrimit të parave dhe krimit 

ekonomik ne 7 prokurori të juridiksionit të përgjithshëm me përbërje drejtues seksioni dhe 

prokurorë, në 15 prokuroritë e tjera është caktuar një prokuror për ndjekjen e këtyre cështjeve; 

është kryer 1 trajnim i shtuar “Investigimi hetimi i aseteve kriminale dhe pastrimit parave” me 

1 përfitues;  2 nga 7 aktet nënligjore për të zhvilluar luftën kundër korrupsionit  në kuadër të 

administrimit dhe menaxhimit e aseteve të sekuestruara dhe konfiskuara që rrjedhin nga 

korrupsioni janë miratuar, sic përmendet: udhëzimi “Për procedurat e mbledhjes dhe 

administrimit të të ardhurave, rregullat për mënyrën e mbajtjes dhe evidentimit të 

shpenzimeve, limitet e kryerjes së shpenzimeve”, dhe urdhri “Për përcaktimin e kritereve dhe 

rregullave për hartimin e listës së administratorëve të pasurisë, pranë agjencisë së administrimit 

të pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara”; është implementuar regjistri elektronik i pasurive 

të sekuestruara dhe të konfiskuara nën administrim nga AAPSK, dhe është azhornuar me 

ndryshimet që kanë ndodhur, në pritje për përdorim nga përdoruesit që do kenë akses në të - 

(objektivi B1). 

- Të dhëna statistikore për rastë ndëshkimore nga organi ligjzbatues Polici e Shtetit dhe SHCBA: 

175 referime penale për 260 subjekte, nga të cilët: 1 punonjës policie të nivelit të mesëm 

drejtues; 84 punonjës policie të nivelit të parë drejtues; 166 punonjës policie të nivelit zbatues; 

1 punonjës administrativ; 4 efektivë të Gardës; 4 efektivë i PMNZSH-së dhe 88 shtetas. 

Operacione policore të kryera: Janar- Operacioni “Abuzuesit e detyrës” Durrës;  18 vendime 

për masën e sigurimit personal “Arrest në burg”, për:4 punonjës policie të nivelit të parë 

drejtues; 6 punonjës policie të nivelit zbatues; 8 shtetas; 1 vendim për masën e sigurimit 

personal “Pezullim nga detyra” për; 1 punonjës administrative (strukturave të Policisë së 

Shtetit); Shkurt - Operacioni “Abuzuesit e detyrës 2”, Krujë: - “pezullimit nga detyra” & 

“ndalimit të daljes jashtë shtetit”, për 7 subjektet e këtij procedimi, të cilët kryejnë funksione 

të ndihmës/ndihmës/specialist për rendin në Komisariatin e Policisë Krujë, pranë DVP Durrës; 

Maj- Operacioni “ShënMëri2020”Kukës, Lezhë, Shkodër, Tiranë dhe Gjirokastër. Ky 

operacion u zhvillua nga Drejtoria Vendore e Policisë Kukës, me mbështetjen e OFL-së, në 

koordinim me Departamentin e Policisë Kriminale dhe në bashkëpunim me SHÇBA-në, e nën 

Drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kukës; Masat e sigurisë për 19 shtetas, të dyshuar 
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për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike, në bashkëpunim, si dhe u arrestuan 2 punonjës 

policie, A. K., dhe R. C,për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës” dhe për oficerin e policisë 

N. K, u mor masa e sigurisë “pezullimi nga detyra apo funksioni publik”. Prill- Operacioni 

“PANDEMIA” nga Seksioni për Hetimin e Trafikut të Paligjshëm dhe Narkotikëve në DVP 

Fier me strukturat e -së Fier dhe Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lushnjë. Mbi bazën e 

informacione të marra në rrugë operative, kryerjes së veprimeve të shpejta procedurale dhe 

aplikimit të metodave speciale të hetimit, si rezultat i këtij operacioni i arrestuan në flagrancë 

3 shtetas dhe 1 punonjës policie, efektiv i Komisariatit të Policisë Rrugore Tiranë, të dyshuar 

për veprat penale “Prodhimit dhe shitjes së narkotikëve” dhe “Prodhim dhe mbajtja pa leje të 

armëve të gjuetisë dhe sportive”; Operacioni “Golemi” i kryer në bashkëpunim me Prokurorinë 

e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), në funksion të Procedimit 

Penal Nr. 182/2020, për veprën penale të “ Korrupsionit pasiv “ dhe “Shpërdorimi i detyrës”; 

janë përdorur metoda speciale të hetimit, të drejtuara nga kjo prokurori – (objektivi B1). 

- Janë kryer takime dhe analiza të përbashkëta me Prokurorinë, dhe agjensitë/institucione të tjera 

ligjzbatuese, 47 takime të reja për këtë periudhë monitorimi dhe 131 në total për deri në këtë 

periudhë të vitit 2020 - (objektivi B2). 

- Janë rritur bashkëpunimet midis Policisë së Shtetit, me “INTERPOL” me “EUROPOL, 

CARIN, SELEK, BAMIN, INTERFORCE, etj; Forcimi i kapaciteteve profesionale nëpërmjet 

trajnimeve dhe konferencave të përbashkëta me institucionet homologe ndërkombëtare 

nëpërmjet seminareve online në të cilët kanë marrë pjesë 12 prokurorë e drejtues të prokurorive 

të juridiksionit të përgjithshëm, 15 prokurorëve dhe OPGJ të Prokurorisë së Posaçme dhe 10 

OPGJ të Policisë së Shtetit - (objektivi B4). 

- Strategjia e Komunikimit &Vizibilitetit për MD, dhe plani i veprimit 2020 është përfunduar se 

hartuari dhe publikuar në faqen e MD; Kanë vijuar pregatitjet dhe organizim të fushatave të 

ndërgjegjësimit dhe afrimin e qytetarëve për të rritur prezencën dhe ndërveprimin me efekte 

në denoncimin e korrupsionit (fushata e ndërgjegjësimit, Java e Integritetit 2), hartimi i një 

pakete informimi për masat dhe luftën kundër korrupsionit - (Objektivi C1).  

 

Adresimi i rekomandimeve të dhëna në raportin 6-mujor të monitorimit 2020 (janar - qershor 

2020)   

 

Për këtë periudhë monitorimi, korrik – shtator 2020, janë mbledhur dhe analizuar të dhëna 

konkretisht për 105 aktivitete e 60 masa të parashikuara për zbatim, në Planin e Veprimit 2020 – 

2023, nga të cilat: 95 aktivitete e 56 masa janë vijuese/në vazhdim nga periudha e mëparshme e 

vitit dhe 10 aktivitete e 4 masa janë të reja/që kanë filluar zbatimin në këtë tre-mujor të ri dhe mbi 

të cilat është bërë një vlerësim i ndjekjes së rekomandimeve të dhëna në raportin 6-mujor të 

monitorimit.  

Kështu, rezulton se institucionet vijojnë proceset e tyre për kryerjen e aktiviteteve dhe masave për 

arritjen e vlerave vjetore të performancës sic mund të evidentohen, kryesisht janë aktivitetet dhe 

masat në objektivat A1, A2, A4, A5, A8, A9, A10, B1, B4, C1; rezulton gjithashtu se aktivitete 

dhe masa në zbatim të objektivit B1 kanë filluar për së pari zbatimin gjatë kësaj periudhe, korrik 

–shtator 2020.  
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Mbeten problematike aktivitete dhe masa që për pamundësi financiare të institucioneve zbatuese, 

për mungesë kapacitetesh njerëzore nuk kanë pasur ecuri dhe zhvillim, duke përfshirë këtu edhe 

arsyen madhore të Pandemisë Covid-19, përkatësisht në objektivët A7, A11, B2, C3.  

Ka vijuar brendësimi i metodologjisë SIPI/IPSIS në funksion të raportimit nga institucionet por 

vijon të mbetet problematike raportimi lidhur me pjesën e buxhetit të përdorur dhe vlerësimin në 

përqindje të arritjes së qëllimit të politikës.   

Krahasuar me periudhën janar - qershor 2020 të monitorimit, gjatë të së cilës ka rezultuar se nga 

124 aktivitete dhe 68 masa të monitoruara në Planin e Veprimit 2020 – 2023, në zbatim të 

Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit janë raportuar: të zbatuara 35 aktivitete e 19 masa  

prej tyre, 60 aktivitete e 37 masa janë në proces zbatimi, dhe 29 aktivitete e 12 masa janë raportuar 

të pazbatuara, e duke marrë në konsideratë që për periudhën e re të monitorimit, korrik – shtator 

2020, janë aktive (për tu zbatuar)105 aktivitete e 60 masa të monitoruara, vihet re se kemi një 

balancim të numrit të masave në statuset zbatuar - në proces zbatimi - e pazbatuar.  

 

PROGRESI I ZBATIMIT TË SNKK 

 

Plani i Veprimit 2020 – 2023, për vitin 2020 parashikon zbatimin e 124 aktivitete e 68 masa, të 

shpërndara përkatësisht në 63 aktivitete e 34 masa për qasjen parandaluese, 37 aktivitete e 25 masa 

për qasjen ndëshkuese dhe 24 aktivitete e 9 masa për qasjen ndërgjegjësuese. 

Për këtë periudhë monitorimi, korrik - shtator 2020, rezulton se: 95 aktivitete e 56 masa janë 

vijuese/në vazhdim nga periudha e mëparshme e vitit, 10 aktivitete e 4 masa janë të reja/që kanë 

filluar zbatimin në këtë tre-mujor dhe 19 aktivitete e 8 masa janë parashikuar për të filluar zbatimin 

në tremujorin e katërt të vitit 2020.  

 

Qasja 

(Qëllimet e 

Politikës) 

Aktivitetet 

dhe Masat 

Aktivitete dhe Masa, korrik – shtator 2020 

Aktivitete dhe 

Masa të 

parashikuara 

për vitin 2020 

Aktivitete 

dhe Masa 

në vijim 

Aktivitete dhe 

Masa të reja 

Aktivitete 

dhe Masa 

për TM4 

Parandaluese 
Masa 34 30 2 2 

Aktivitete 63 53 4 6 

Ndëshkuese 
Masa 25 18 1 6 

Aktivitete 37 28 2 7 

Ndërgjegjësuese 
Masa 9 8 1 0 

Aktivitete 24 14 4 6 

Total  
Masa 68 56 4 8 

Aktivitete 124 95 10 19 
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Progresi total i arritur në kuadër të përmbushjes së tre qasjeve të strategjisë lidhur me statusin e 

zbatimit të aktiviteteve dhe masave është si më poshtë: 

 

- Aktivitete në vijim dhe aktivitete të filluara gjatë periudhës raportuese:  

 

Nga totali prej 105 aktivitetesh të parashikuara në PV 2020-2020, 57 prej tyre i përkasin Qasjes 

A, 30 aktivitete i përkasin Qasjes B, si dhe 18 aktivitete Qasjes C.  

 

Statusi i aktiviteteve në Planin e Veprimit 2020 - 2023, për periudhën korrik-shtator 2020 

Progresi i 

aktiviteteve 

Qasja A 

(Parandaluese) 

Qasja B 

(ndëshkuese) 

Qasja C 

(Ndërgjegjësuese) 
Totali i Qasjeve 

 

Zbatuar 19 8 6 33 

Në proces 27 5 2 34 

Pazbatuar  11 17 10 38 

Totali 57 30 18 105 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Aktivitete dhe Masa në vijim

Aktivitete dhe Masa të reja

Aktivitete dhe Masa për TM4

56

4

8

95

10

19

Aktivitete dhe Masa Korrik-Shtator 2020

Aktivitete Masa
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Rezulton se nga 105 aktivitete të parashikuara për periudhën korrik - shtator, aktivitete në vijim 

dhe të reja, statusi i tyre për të 3 qasjet (për periudhën janar-shtator 2020) është raportuar si më 

poshtë:  

- 33 aktivitete të zbatuara;  

- 34 aktivitete janë ende në proces zbatimi;  

- 38 aktivitete të pazbatuara nga institucioni përgjegjës,  

Aktivitetet sipas të tre statuseve të tyre, të zbatuara, në proces zbatimi dhe të pazbatuara i përkasin 

të treja qasjeve të Strategjisë.  

 

- Masa në vijim dhe masa të filluara gjatë periudhës raportuese:  

Nga totali prej 60 masash të parashikuara në PV 2020-2020, 32 prej tyre i përkasin Qasjes A, 19 

masa i përkasin Qasjes B, si dhe 9 masa Qasjes C.  

 

Statusi i masave në Planin e Veprimit 2020 - 2023 për periudhën korrik-shtator 2020 

Progresi i 

masave 

Qasja A 

(Parandaluese) 

Qasja B 

(Ndëshkuese) 

Qasja C 

(Ndërgjegjësuese) 
Totali i Qasjeve 

 

Zbatuar 8 9 3 20 

Në proces 19 5 1 25 

Pazbatuar  5 5 5 15 

Totali 32 19 9 60 

Zbatuar 33

Ne proces 34

Pazbatuar 38

Statusi i aktiviteteve në periudhën korrik - shtator 2020

Zbatuar Në proces Pazbatuar
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Rezulton se nga 60 masa të parashikuara për periudhën korrik - shtator, masa në vijim dhe të reja, 

statusi i tyre për të 3 qasjet (për periudhën janar-shtator 2020) është raportuar si më poshtë:  

- 20 masa të zbatuara;  

- 25 masa janë ende në proces zbatimi;  

- 15 masa të pazbatuara nga institucioni përgjegjës, 

Masat sipas të tre statuseve të tyre, të zbatuara, në proces zbatimi dhe të pazbatuara i përkasin të 

treja qasjeve të Strategjisë.  

 

EKZEKUTIMI I BUXHETIT  

 
Sipas Strategjisë, financimi i Planit të Veprimit realizohet nga dy burime kryesore: buxheti i shtetit 

dhe mbështetja financiare e partnerëve ndërkombëtarë. 

Në kuadër të monitorimit të zbatimit të aktiviteteve e masave të Planit të Veprimit 2020 - 2023, 

edhe për këtë periudhë institucioneve përgjegjëse u është kërkuar të raportojnë mbi buxhetin e 

përdorur në bazë të performancës së kryer.  

Nga analiza për aktivitetet dhe masat e raportuara në mënyrë progresive, për periudhën  janar – 

shtator 2020, buxheti i përdorur rezultoi se:  

- Financimi për këtë periudhë monitorimi nga buxheti i shtetit është në shumën 1,383,528,000 

lekë.  

- Financimi nga donatorët është në shumën 10,668,000 lekë.  

Zbatuar 20

Ne proces25

Pazbatuar15

0

Statusi i masave për periudhën korrik - shtator 2020

Zbatuar Ne proces Pazbatuar
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Shumë aktivitete të kryera gjatë kësaj periudhe raportimi janë në “kosto administrative”, të 

mundësuara dhe mbuluara nga kapacitetet njerëzore dhe financiare të institucioneve zbatuese, 

duke mos paraqitur kosto shtesë për institucionet zbatuese, në përputhje edhe me parashikimin e 

bërë në Planin e Veprimit. Kështu në total, janë 39 aktivitete që raportohen të jenë kryer me “kosto 

administrative” dhe 16 aktivitete me 0 (zero) kosto.  

Për këtë periudhë monitorimi, korrik – shtator 2020, vijon të ketë institucione që nuk kanë pasur 

mbështetje financiare dhe në këtë mënyrë është ndikuar edhe zbatueshmëria e masave/aktiviteteve, 

përmendim objektivat A1, A4 dhe C3, i cili vijon në jetë në gjendjen e mospasjes së buxhetit për 

të zbatuar aktivitetet dhe masat e parashikuara dhe kjo gjendje si pasojë e ndikuar nga Pandemia 

Covid-19.  

 

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME  

 

Mbështetur në rezultatet e monitorimit të kryer, rezulton se për periudhën 1 korrik – 30 shtator 

2020, fushat që kanë treguar performance por edhe shoqëruar nga problematika janë aktivitete dhe 

masa të shpërndara në të gjithë objektivët specifikë në të tre qasjet e SNKK, parandalim-ndëshkim-

ndërgjegjësim.  

Institucionet kanë dëshmuar vazhdimësi, përpjekje dhe vullnet për të zbatuar masat, kryer 

aktivitetet në funksion të tyre, në përputhje me buxhetet e parashikuara në planin e veprimit, 

mbështetjet e partnerëve ndërkombëtarë dhe vendas; si dhe janë mbështetur në burimet e tyre 

njerëzore dhe kapacitetet teknike profesionale të brendshme. 

Në adresimin e performancës nga institucionet rezulton se mungesa e burimeve njerëzore specifike 

(kapacitete institucionale dhe pse e parashikuar për tu shtuar në kohën e parashikimit të masave në 

planin e veprimit); mungesa e buxheteve specifike për kryerjen e veprimtarisë së parashikuar; 

vonesa në kryerjen e procedurave/fazave të kryerjes së aktiviteteve specifike janë arsye dhe shkaqe 

që kanë çuar në mosrealizim të objektivave të parashikuar për periudhën e raportimit.  

Periudha korrik – shtator 2020, përkoi gjithashtu me një situatë të vështirë shoqërore me efekt 

global Pandemia Covid -19, e cila pati ndikimet e saj të menjëhershme dhe të pakthyeshme edhe 

në mbarëvajtjen e aktiviteteve institucionale dhe ndërinstitucionale në vend në kuadër të zbatimit 

të masave dhe aktiviteteve të parashikuara në Planin e Veprimit 2020-2023.  

Nga raportimet e ardhura, masa të parashikuara në objektivët specifikë A7, B1, B4 e C3 janë të 

ndikuar drejtpërdrejtë nga pengesa e shkaktuar nga Covid-19.  

 

Rekomandime  

 

Në përfundim të këtij raporti, rekomandimet janë:  

- të vijojë kryerja e aktiviteteve dhe masave me synim arritjen e vlerës vjetore të treguesit të 

performancës, gjë e cila do të afektojë edhe në raportimin e radhës e do të jetë në funksion të 

raportit vjetor të zbatimit të planit të veprimit 2020-2023,  
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- të përmirësohet performanca e aktivitetit të institucioneve që raportojnë aktivitete e masa në 

proces zbatimi,  

- të brendësohet metodologjia SIPI/IPSIS e raportimit të zbatimit të aktiviteteve e masave për 

periudhën në zbatim, 

- të raportohet informacioni mbi buxhetin e përdorur për masat e planit të veprimit, buxheti i 

shpenzuar për realizimin e aktiviteteve të mbuluara nga donatorët (informacion i cili nuk 

disponohet nga të gjitha pikat e kontaktit pranë institucioneve raportuese); buxhetin e shpenzuar 

për realizimin e aktiviteteve të mbuluara nga buxheti i shtetit e të krijohet një bashkëpunim më i 

mirë për qëllime raportimi me strukturat/stafet teknike të financës/buxhetit pranë institucioneve 

raportuese, pasi në kuadër të raportimit kjo është një përgjegjësi e pikave të kontaktit 

antikorrupsion, 

- të raportohet rregullisht në përgjigje të kërkesës së raportimit nga pikat e kontaktit antikorrupsion, 

sepse mosraportimi ndikon në kryerjen e një analozë reale dhe të saktë të zbatueshmërisë së planit 

të veprimit.  
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Aneksi I. Raporti nëntëmujor (i progresit) i monitorimit për Planin e Veprimit 2020-2023 
 

Kodi Objektivat Strategjike 
dhe Institucionet  

Përgjegjëse Respektive  

Periudha e zbatimit të Planit të 
Veprimit  

Kosto 
indikativ

e PV 

Buxheti i 
planifikuar për 
vitin raportues  

Buxheti i 
përdorur 

Progresi deri më tani Problem
atikat  

Hapat
e 

tjera 

Afati i 
përfund

imit  

Fundi i 
vitit 

Vlera e 
Targetit   

/OOO  
total 

Totali në 
% 

/OOO 
total 

Totali 
në % 

Buxheti i 
përdorur 

deri më tani 
krahasuar 

me buxhetin 
indikativ       

(në %) 

Jep me % 
zbatimin për 
çdo Qëllim 

Politike dhe 
Objektiv 
Specifik 

I zbatuar  

Zbatuar 
pjesërisht  

I pazbatuar 

text text text 

1 Buxheti total për strategjinë  Totali 
1+2+3 

100         

1 QASJA PARANDALUESE Totali 1         

A.1 A1. Rritja e transparencës në veprimtarinë 
shtetërore dhe përmirësimi i aksesit të 
qytetarëve në informacion 

         

 KDIMDHP          

 01110 Planifikim,Menaxhim dhe Administrim           

 KDIMDHP          

A.1.1   

Krijimi i sistemit të matjes së transparencës dhe 
llogaridhënies, përfshirë metodologjinë e 
studimit dhe një grup treguesish të 
transparencës me qëllim matjen dhe raportimin 
në mënyrë periodike të nivelit të transparencës 

 16,464    Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

   



 

 

tek autoritetet publike qendrore dhe të 
varësisë 

A.1.1.
1 

 

1 (një)  Raport vjetor mbi indeksin e 
Transparences së Autoriteteve Publik 

 Kosto 
administrat

ive 

   Pafilluar  

(TM IV) 

 

Ky aktivitet 
është ende 
hendek 
financiar 
dhe ka 
ndikuar në 
fillimin e 
realizimit ë 
saj. Duhen 
edhe 
burime 
njerëzore 
shtesë. 

Në 
pritje 
të 
mundë
sive të 
financi
mit për 
realizi
min e 
aktivite
tit 

Produkti 
final 
është për 
tu 
realizuar 
në 3 
mujorin e 
fundit të 
vitit 2020 

 KDIMDHP          

A.1.1.
2 

Monitorim të transparencës në sasinë e 1/4 të 
numrit total te autoriteteve publike çdo 3 
mujor 

 4,116 Kosto administrative 80%  Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

Zyra e 
Komisionerit ka 
arritur që 
nëpërmjet 
burimeve 
egzistuese të 
realizojë një pjesë 
të masës, këtë 
aktivitet nëpërmjet 
monitorimit të 
programeve të 
transparencës të 
autoritetet publike 
qendrore dhe të 
varësisë me 1/4 
për cdo tremujor. 
Deri në shtator 
është realizuar ¾ e 
monitorimeve 

Ky aktivitet 
është 
hendek 
financiar  

Në 
pritje 
të 
mundë
sive të 
financi
mit për 
realizi
min e 
aktivite
tit 

Dhjetor të 
cdo viti të 
PV 

 KDIMDHP          



 

 

A.1.2 

Krijimi i sistemit të matjes së transparencës dhe 
llogaridhënies, përfshirë metodologjinë e 
studimit dhe një grup treguesish të 
transparencës me qëllim matjen dhe raportimin 
në mënyrë periodike të nivelit të transparencës 
tek njësitë e vetqeverisjes vendore 

 16,464    Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

   

A.1.2.
1 

1 (një) Raport vjetor mbi indeksin e 
Transparencës së Njësive të Vetëqeverisjes 
Vendore 

 Kosto 
administrat

ive 

   Pafilluar 

(TM IV) 

Ky aktivitet 
është ende 
hendek 
financiar 
dhe ka 
ndikuar në 
në fillimin e 
realizimit ë 
saj. Duhen 
edhe 
burime 
njerëzore 
shtesë. 

Në 
pritje 
të 
mundë
sive të 
financi
mit për 
realizi
min e 
aktivite
tit 

Produkti 
final 
është për 
tu 
realizuar 
në 3 
mujorin e 
fundit të 
vitit 2020 

 KDIMDHP          

A.1.2.
2 

Monitorim të transparencës në sasinë e 1/4 të 
numrit total te autoriteteve publike çdo 3 
mujor 

 4,116                    Kosto administrative 80%  Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

Zyra e 
Komisionerit ka 
arritur që 
nëpërmjet 
burimeve 
egzistuese të 
realizojë një pjesë 
të masës, këtë 
aktivitet nëpërmjet 
monitorimit të 
programeve të 
transparencës të 
autoriteteve te 
njësitë e 
vetqeverisjes 
vendore me 1/4 
për cdo tremujor. 
Dëri në përfundim 

Ky aktivitet 
është 
hendek 
financiar  

Në 
pritje 
të 
mundë
sive të 
financi
mit për 
realizi
min e 
aktivite
tit 

Dhjetor të 
cdo viti të 
PV 



 

 

të shtator është 
realizuar ¾ e 
monitorimeve 

 KDIMDHP          

A.1.3 

Instalimi i regjistrit qëndror të kërkesave dhe 
përgjigjeve dhe mbikëqyrja e përditësimit të 
regjistrit nga ana e koordinatorëve për të 
drejtën e informimit (2020-21 institucione; 
2021-24 institucione; 2022-25 institucione;  
2023-25 institucione). 

 16,008    Zbatuar     

A.1.3.
1 

Numri i institucioneve ku është instaluar  
regjistri qendror i kërkesave dhe përgjigjeve 

 3,732                     2,174 100%  Zbatuar 

21 institucione  

Kosto e 
mirëmbajtjes është 
mbuluar nga 
buxheti i Zyrës së 
Komisionerit.  

 Për 
vitet e 
tjera, i 
nevojs
hëm 
suporti 
financi
ar. 

Mbi baza 
vjetore 

 KDIMDHP          

 Institucion kontribues: Autoritete publike          

A.1.3.
2 

Monitorime të KDIMDHP ndaj koordinatorëve 
të AP për regjistrin e kërkesë/ankesave 

 Kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative 100%  Zbatuar 

Janë kryer 
monitorime të 
rregullta nga 
Koordinatorëve të 
Dr.Informimit  

Është zbatuar me 
burimet njerëzore 
aktuale të Zyrës së 
Komisionerit 

   

 KDIMDHP          

 Institucion kontribues: Autoritete publike          



 

 

A.2  
A2. Rritja e transparencës në planifikimin, 
detajimin, menaxhimin dhe kontrollin e 
fondeve buxhetore 

         

 APP           

 1087001, Shërbimi i Prokurimit Publik          

 APP           

A.2.1 
Përmirësimi i procesit të planifikimit nëpërmjet 
publikimit paraprak të procedurave të 
prokurimit 

 8,919    Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

   

A.2.1.
1  

Hartimi dhe miratimi i formularëve të njoftimit 
paraprak dhe njoftimit periodik të procedurave 
të prokurimit 

 Kosto 
administrat

ive 

4,566   51%   3.425.5    75% 0%  Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

Më datë  
29.7.2020 është 
miratuar në  
Këshillin e 
Ministrave 
projektligji për 
prokurimin publik. 

Vonesa në 
miratimin e 
kuadrit 
ligjor që do 
të ndikojë 
në 
miratimin e 
akteve 
nënligjore. 

Pas 
mirati
mit në 
Kuvend 
të 
projekt
ligjit, 
formul
arët do 
të 
përcakt
ohen 
në akte 
nënligj
ore 

2020 

 APP          

A.2.1.
2 

Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të APP në 
lidhje me përdorimin e njoftimeve paraprake 
dhe periodike të procedurave të prokurimit 
(trajnime, vizita studimore, etj) 

 8,919 0 %                             0% 0%  Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces  

Proces në vijim për 
shkak të miratimit 
të ligjit të ri. 

 

 Trajnim
et do 
të 
zhvilloh
en në 
kuadër 
të 
implem
entimit 
të ligjit 
të ri 

TM III 
2020 e në 
vijim 
2020 



 

 

 APP          

A.2.2 
Mekanizma për përmirësimin e zbatimit të 
kontratave 

 32,811    Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

 

   

A.2.2.
1 

Hartimi dhe miratimi i instrumentave të 
nevojshëm për monitorimin e zbatimit të 
kontratës (Plani i zbatimit të kontratës; 
formulari i zbatimit të kontratës) 

 Kosto 
administrat

ive 

8,354 25% 6,265.5     75% 0%  Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

Më datë  
29.7.2020 është 
miratuar në  
Këshillin e 
Ministrave 
projektligji për 
prokurimin publik. 

 

Vonesa në 
miratimin e 
kuadrit 
ligjor që do 
të 
mundësojë 
miratimin e 
akteve 
nënligjore. 

Pas 
mirati
mit në 
Kuvend 

të 
projekt

ligjit, 
formul
arët do 

të 
përcakt

ohen 
në akte 
nënligj

ore. 

2020 

 APP          

A.2.2.
2 

Forcim i kapaciteteve të punonjësve të APP në 
lidhje me monitorimin e zbatimit të kontratës 
(trajnime, vizita studimore, etj). 

 32,811 0 %                             0% 100%  
Zbatuar 

 
Janë zhvilluar 
ëebinar-e  
2 persona të  
trajnuar 
Trajnimet  
kryesisht 
zhvillohen nga 
institucione të 
tjera (vendase dhe 
nderkombëtare) 
ndaj nuk paraqesin 
kosto të shtuar për 
APP. 

 
Trajnim
et do 
të 
zhvilloh
enedhe 
në 
kuadër 
të 
implem
entimit 
të ligjit 
të ri. 

Dhjetor 
2023 

 APP          



 

 

A.2.3 
Mekanizma për përmirësimin e dokumentave 
të tenderit dhe specifikimeve teknike 

 46,127    
Zbatuar 

 
   

A.2.3.
1 

Hartimi dhe publikimi i rekomandimeve të 
vazhdueshme nga APP në lidhje me 
përmbajtjen e dokumentave të tenderit të 
përgatitura nga autoritetet/entet kontraktore 
me qëllim përmirësimin e tyre (Nr. i 
rekomandimeve të nxjerra) 

 Kosto 
administrat

ive 

13,516 29%  10,137    75% 100%  
Zbatuar 

1 rekomandim i ri 

(total 4 
Rekomandime të 
nxjerra për 
periudhën e vitit 
2020) 

 
Për 
shkak 
të rolit 
proakti
v që 
APP ka 
në 
fushën 
e 
prokuri
mit 
publik, 
ajo 
nxjerr 
rekoma
ndime 
për 
Autorit
etet 
Kontra
ktoren
ë varësi 
të 
gjetjev
e. 

Dhjetor 
2023 

 APP          

A.2.3.
2 

Forcim i kapaciteteve të punonjësve të APP në 
lidhje me përgatitjen e dokumentave të 
tenderit, në përputhje me parimet e 
transparencës, mosdiskriminimit, trajtimit të 
barabartë, konkurrencës së lirë dhe të 
ndershme (trajnime, vizita studimore, etj) 

 46,127 0 %                             0% 100%  
Zbatuar 

 
Janë zhvilluar 
ëebinar-e 
2 persona të  
trajnuar 

Trajnimet  
kryesisht jane 
zhvilluar nga 
institucione të 
tjera (vendase dhe 
nderkombëtare) 
ndaj nuk paraqesin 
kosto të shtuar për 
APP. 

 
Trajnim
et do 
të 
zhvilloh
enedhe 
në 
kuadër 
të 
implem
entimit 
të ligjit 
të ri. 

Dhjetor 
2023 



 

 

 APP          

A.3 
A. 3: Fuqizimi i infrastrukturës elektronike të 
institucioneve publike 

         

 AKSHI          

 01140, e-Qeverisja          

 AKSHI          

A.3.1 
Numri i shërbimeve elektronike funksionale për 
qytetarët, bizneset dhe institucionet publike 

 214,400    Zbatuar     

A.3.1.
1 

Nr. shërbimesh elektronike të shtuara; (2020-
602 shërbime; 2021-670 shërbime; 2022-720 
shërbime e 2023-750 shërbime) 

 kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative                95% 
 Zbatuar  

 
Nga janari i vitit 
2020, ka filluar një 
proces i ri për 
shërbimet publike, 
ai i ofrimit 
të aplikimeve për 
shërbime publike 
për qytetarët dhe 
bizneset vetëm 
online. Qytetarët 
dhe bizneset 
aplikojnë vetëm 
përmes platformës 
e-Albania dhe janë 
punonjësit e 
administratës 
publike ata që 
mbledhin të gjitha 
dokumentet 
shtetërore të 
shërbimeve. Të 
gjitha të dhënat 
dhe dokumentet 
shtetërore tani 
përdoren dhe 
ripërdoren, duke i 
çliruar qytetarët 
nga barra e 

  Mbi baza 
vjetore 



 

 

grumbullimit të 
tyre fizikisht në 
letër në sportelet e 
shtetit. 
Total 620 
shërbime 
Shërbime online 
janë në:ASHK 
(Rivlerësimi i 
pasurisë); 
MD(Aplikim për 
ekspert 
gjykate;Vlerësim i 
ekspertëve në 
gjykata;Vërtetim si 
ekspert gjykate); 
MASR (Aplikim për 
Fondin e 
Ekselencës(për 
nëpunësit e 
administratës 
shtetërore/për 
studentët e ciklit 
të parë dhe të 
dytë/për studimet 
e doktoraturës); 
Aplikim për 
vërtetim për 
gradat shkencore 
dhe titujt 
akademikë); 
MTM(Aplikim për 
vlerësimin e 
ndikimit në 
mjedis); 
AMF(aplikim për 
licensimin e 
administratorëve 
të falimentit; 
Aplikim për 
rinovimin e 
licences së 
administratorëve 
të falimentimit); 
DPB (Vertetim i 
gjendjes 
gjyqësore); DPP 



 

 

(Aplikim për 
vërtetimin e 
detyrimeve 
përmbarimore;) 
ISSH(Kërkesë për 
shpërblim lindje 
për personat e 
punësuar; Kërkesë 
për shpërblim 
lindje për personat 
e vetëpunësuar); 
QKB (Aplikim për 
regjistrimin 
fillestar të degëve 
ose zyrave të 
përfaqësimit të 
shoqërive të huaja; 
Aplikim për 
regjistrimin 
fillestar të 
shoqërive 
aksionare (sh.a); 
Aplikim për 
regjistrimin 
fillestar të 
shoqërive 
kolektive, 
komandite, me 
përgjegjësi të 
kufizuar dhe të 
thjeshta); 
Biblioteka 
Kombëtare(Apliki
m për anëtarësim 
në Bibliotekën 
Kombëtare;Aplikim 
për huazim për 
lexim në sallat e 
Bibliotekës 
Kombëtare);DPPSh 
(Leje për dalje) 

 AKSHI          



 

 

A.3.1.
2 

Përcaktim i formës së aplikimit për e-shërbimet;  
kryerje analize e regjistrave elektronike 
ndërveprues 

 kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative  95%  
Zbatuar  

  Mbi baza 
vjetore 

 AKSHI          

A.3.1.
3 

Kryerje e zhvillimeve teknike për ekspozimin e 
të dhënave nga e-sistemet fundore të 
institucioneve 

 107,200 
101,840 

95%  
Zbatuar  

  Mbi baza 
vjetore 

 AKSHI          

A.3.1.
4 

Kryerje e zhvillimeve teknike për të konsumuar 
ëebservice-t përkatëse të e-sistemeve 

 107,200 
101,840 

95%  
Zbatuar  

  Mbi baza 
vjetore 

 AKSHI          

A.3.1.
5 

Kryerja e vlerësimit për strukturimin e 
informacionit për publikim në portalin e-
Albania 

 kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative              95%  Zbatuar  
  Mbi baza 

vjetore 

 AKSHI          

A.3.1.
6 

Zhvillimet e nevojshme teknike për 
implementimin e shërbimit me vulë 
elektronike/nënshkrim elektronik (që mund të 
ofrohet). 

 kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative                95%  Zbatuar  
Nëpërmjet 
shërbimit online 
nëpunësit publikë 
sigurojnë këto 
dokumente në 
emër të 
qytetarit, ose duke 
shkarkuar 
versionin e tyre të 
vulosur 
elektronikisht nga 
platforma e-
Albania ose duke i 
kërkuar ata tek 
institucioni ofrues i 
këtyre 
dokumenteve 

 
Deri në 
fund të 
vitit 
2020 
parashi
kohet 
që 
aplikim
et e 
mbi 
90% të 
shërbi
meve 
publike 
që 
ofron 
shteti 
shqipta

Mbi baza 
vjetore 



 

 

përmes një sistemi 
elektronik të 
dedikuar që AKSHI 
ka ndërtuar vetëm 
për këtë qëllim. 
Kategoria e 
dokumenteve: 
Dokumentet e 
anës  së majtë të 
cilat thjesht janë të 
listuara por nuk 
janë përgjegjësia e 
qytetarit për t’u 
siguruar; 
Dokumentet e 
anës së djathtë, të 
cilat përfshijnë 
vetëm 
vetëdeklarime dhe 
dokumente private 
dhe duhet të 
sigurohen nga vetë 
qytetari. 
Sistemi i 
Qarkullimit të 
Dokumenteve më 
Nënshkrim 
Elektronik, ofron  
shkëmbimin 
elektronikisht të të 
gjitha 
dokumenteve 
shoqëruese të 
dosjes së qytetarit, 
me nënshkrim 
elektronik.  

r, të 
kryhen 
vetëm 
online 
përmes 
platfor
mës e-
Albania
. 

 AKSHI          

A.4 
A. 4: Përmirësimi i trajtimit të denoncimeve 
ndaj korrupsionit 

       

 PSH, SHÇBA       
 



 

 

 
01110 Planifikim Menaxhim (SHÇBA);                             
3140 "Policia e Shtetit" 

         

 PSH, SHÇBA       
 

A. 4.2 

Ndërveprim funksional dhe përmirësim 
bashkëpunimi të strukturave të Policisë së 
Shtetit që hetojnë korrupsionin, në portalin 
ëëë.shqiperiaqëduam.al 

 0    
Zbatuar 

 
 

A.4.2.
1 

Marrëveshje bashkëpunimi PSH-ADB 
 0    Pazbatuar 

(Paraportuar)* 
   

 PSH      Nuk ka 
informacion. 

   

 Institucion kontribues: ADB          

A.4.2.
2 

Nr. i rasteve të aksesit të PSh në platformë; 

 0 Kosto administrative  100%  
Zbatuar 

1 raste aksesi i 
shtuar për 
periudhën e 
raportimit 

3 raste në total për 
vitin 2020 (janar-
shtator). 

 

 PSH        

 Institucion kontribues: ADB          

A.4.3 
Forcim bashkëpunimi PSH- SHÇBA për hetimin e 
subjekteve të përfshira në korrupsion 

      Zbatuar 

 

 

A.4.3.
1 

Ngritja e grupeve të përbashkëta institucionale 
të punës PSh - SHÇBA; Nr. i rasteve te hetimeve 
të përbashkëta 

 0          Kosto administrative 100% 

 

 

 Zbatuar 

2 grupe pune të 
përbashkëta  PSH-

 
Draft 
matrica  
do të 
miratohe
t brenda 
vitit 2020 

 



 

 

SHCBA në total për 
vitin 2020 

D/Matrica: 
Dokumenti i 
Analizës së 
Rrezikut” në 
proces miratimi.  

Dokumenti do të 
nga strukturat 
përkatëse të PSH 
dhe SHCBA, në 
evidentimin e 
sektorëve me risk 
më të lartë 
korrupsionit dhe 
dhënia e 
rekomandimeve 
në strukturat 
vendimarrëse për 
marrjen e masave 
konkrete në 
minimizimin apo 
uljen e reziqeve 
për korrupsion. 

 PSH, SHÇBA        

A.4.3.
2 

Nr. i subjekteve të dërguara për procedime 
penale për veprën penale të korrupsionit nga 
hetimet përbashkëta. 

 0 Kosto administrative  

 

  

100% 

 

 

 Zbatuar 

PSH: 6 raste 
(shperdorim 
detyre neni 248) 

SHÇBA: për 
periudhën 
kumulative, Janar – 
Shtator 2020, janë 
referuar pranë 
organit të 
Prokurorisë 31 
referime të 
materialeve 
hetimore në 
ngarkim të 64 
punonjës policie 
për veprat penale 

                              Dhjetor 
2020 



 

 

“shpërdorimi i 
detyrës”, 
“korrupsioni pasiv i 
personave që 
ushtrojnë 
funksione publike” 
dhe “kultivimi i 
bimëve narkotike”. 
Janë ekzekutuar 13 
urdhra për masë 
sigurimi personal 
shtrëngues dhe 
ndalues për 13 
punonjës policie.  

 PSH, SHÇBA          

A.4.4 
Kapacitete të ngritura të strukturave të 
specializuara që merren me hetimin e krimit të 
korrupsionit në PSH 

 17,500    Zbatuar    

A.4.4.
1 

Trajnime të kryera  (shefa të sektorëve në DVP 
dhe specialistëve kundër korrupsionit në DPP) 

 17,500 0 100%  Zbatuar 

1 trajnim i kryer 
për periudhën e 
raportuar/ tema 3.  
 
Janë kryer në total 
3 trajnime me 21 
përfitues nga të 
cilët 4 janë femra 

1.Tema 
”Marrdheniet 
ndermjet policise 
dhe prokurorise 
per permirsimin e 
cilesise se 
referimeve” 
zhvilluar ne  Hotel 
Max Tirane. Kane 
përfitur  15 
persona. 

2.Tema “Hetimi 
financiar kombëtar 
dhe hetimet 

  



 

 

Ndërkombëtare” 
zhvilluar ne Hotel 
Rogner  
Tirane.kane 
perfituar  5 
persona.  

3.Tema 
“Investigimi hetimi 
i aseteve kriminale 
dhe pastrimit 
parave” organizuar 
Nga Giz Optima 
zhvilluar ne Hotel 
“Rogner”  me 1 
Perfitues. 

 PSH 
       

A.4.4.
2 

Nr. i personave të trajnuar, 20 persona/vit 
 kosto 

administrat
ive 

Kosto administrative 100%  Zbatuar 

21 perfitues në 
total për vitin 2020 

 

   

 PSH 
         

A.4.4.
3 

Trajnime të specialistëve për hetimin e 
korrupsionit, pranë ambienteve të Qendrës së 
Formimit Policorë Tiranë, me trajnues nga 
strukturat e Prokurorisë dhe Gjykatës,126 
persona/vit. (sa të trajnuar femra dhe sa 
meshkuj). 

 kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative  50%  Zbatuar 

1 trajnim i kryer 
për periudhën e 
raportuar/ tema 3.  
 
Janë kryer në total 
3 trajnime me 21 
përfitues nga te 
cilet 4 janë femra 
1.Tema 
“Marrdheniet 
ndermjet policise 
dhe prokurorise 
per permirsimin e 
cilesise se 
referimeve” 
zhvilluar ne  Hotel 
Max Tirane. Kane 

 



 

 

përfitur  15 
persona.   
2.Tema “Hetimi 
financiar kombëtar 
dhe hetimet 
Ndërkombëtare” 
zhvilluar ne Hotel 
Rogner  
Tirane.kane 
perfituar  5 
persona.  

3.Tema 
“Investigimi hetimi 
i aseteve kriminale 
dhe pastrimit 
parave” organizuar 
Nga Giz Optima 
zhvilluar ne Hotel 
“Rogner”  me 1 
Perfitues. 

 PSH       
 

A.4.5 

Monitorim proaktiv dhe i vazhdueshëm i 
medias së shkruar dhe elektronike, rrjeteve 
sociale, pritja dhe zgjidhja në kohë 
ankesave/rasteve/informacioneve të 
denoncuara publikisht për krimin e korrupsionit 

 43,140     
 

A.4.5.
1 

Forcimi i kapaciteteve të strukturave teknike të 
PSH dhe SHÇBA për monitorimin/gjurminin e 
rasteve 

 43,140 30.198          70%  70% 

 

 

 Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

SHCBA: Vijon 
monitorimi/gjurmi
mi i të rasteve të 
korrupsionit por 
edhe të shkeljeve 
të tjera të 
denoncuara nga 
qytetarët sipas 
“Sistemi i 
Menaxhimit të 
Çështjes – 
SHÇBA/Portal - 

                              Dhjetor 
2020 



 

 

Ankesat”, në 
bashkëpunim të 
ngushtë me 
ICITAP/Albania 
Është në fazë 
implementimi 
komponenti i dyti i 
“Sistemit të 
Menaxhimit të 
Çështjes/SHÇBA- 
Moduli i Hetimit 
Procedural Penal”.  
Është trajnuar i 
gjithë personeli i 
Shërbimit, që 
gëzon atributet e 
OPGJ, nga 
ICITAP/Albania 

 
PSH, SHÇBA 

         

A.4.5.
2 

Nr. i personave/staf i përfshirë në këto grupe 
për monitorimin e rasteve të denoncuara për 
prirje për korrupsion  

 kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative  

 

100% 

 

 

 Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

PSH: 27 persona  

SHCBA: të dhënat 
kumulative, për 
periudhën janar-
shtator, janë : 
- ankesa: 
regjistruar dhe 
trajtuar 972 ankesa 
të publikut,  
- Linja e gjelbër 
0800 90 90: Marrë 
dhe shqyrtuar 6698 
telefonata, 
- Kryer 19 
Inspektime të 
planifikuara  
- Kryer 48 
Inspektime të 
paplanifikuara  
Në përfundim të 
hetimit 
administrativ të 

                            Dhjetor 2020 



 

 

ankesave dhe 
inspektimeve, 
është konstatuar 
se 
- 209 punonjës të 
strukturave 
(punonjës policie) 
është sugjeruar 
fillimi i ecurisë 
disiplinore, si 
personat 
përgjegjës për 
shkeljet e 
evidentuara. 
- 14 punonjës të 
strukturave 
(punonjës policie) 
janë referuar 
materialet 
proceduriale pranë 
organit të 
Prokurorisë. 

 PSH, SHÇBA          

A.5 
A. 5: Forcimi i regjimit të deklarimit dhe 
kontrollit të pasurive të zyrtarëve publikë dhe 
rasteve të konfliktit të interesave 

         

 ILDKPKI          

 01110 Planifikim Menaxhim          

 ILDKPKI          

A.5.2 
Mirëmbajtja e sistemit elektronik të deklarimit 
të pasurive dhe interesave private 

 80,000    
Zbatuar 

pjesërisht/ne 
proces 

 

   

A.5.2.
1 

Sistemi elektronik në gjendje funksionale 
(mirëmbajtje për çdo vit) 

 77,600                                                                                              19,400  25%                           

 

0 95% 
Zbatuar 

pjesërisht/ne 
proces 

Në vijim të 
procedurës së 
prokurimit filluar 

 
Vijimi  
proced
urës së 
prokuri
mit, 

2021 



 

 

në shkurt, dhe me 
shfuqizimin e 
pezullimit nga APP, 
në muajin Shtator 
2020 u zhvillua 
procedura e 
prokurimit dhe u 
kryer njoftimi i 
fituesit, me objekt 
“Shërbimi i 
Mirëmbajtjes së 
Sistemit të 
Deklarimit të 
Pasurisë dhe 
Konfliktit të 
Interesit EACIDS”. 

lidhja e 
kontrat
ës me 
operat
orin që 
është 
shpallu
r fitues 

 

 ILDKPKI          

A 6 
A 6: Forcimi i regjimit të kontrolleve mbi 
financimin e partive politike 

         

 KQZ    
 

 1073001, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve          

 KQZ          

A. 6.1 Përmirësim (rishikim i mëtejshëm) i modelit 
standard për raportimin financiar për vitin 
kalendarik; Forcim i kapaciteteve për 
financierët e partive, strukturën e posaçme në 
KQZ, audituesit ligjorë. 

 6,540    Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 
 

  
 

A. 
6.1.1 

Modeli standard i miratuar/i rishikuar (në 
përputhje me ndryshimet e reformës 
legjislative) 

  
1,635           949  50%                  50%  Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

Miratimi i 
ndryshimeve 
ligjore në muajin 
korrik (reforma 
zgjedhore) janë në 
proces nga 
strukturat e reja të 
KQZ edhe rishikimi 
i modelit standard 

 Vijon 
procesi 
i 
rishiki
mit të 
akteve. 
 
 
 

Mbi baza 
vjetore 



 

 

të raportimit 
financiar 

 KQZ 
         

A. 
6.1.2 

Seanca trajnimi të kryera (I) Seanca trajnimi të 
kryera për modelin e raportimit financiar (sa të 
trajnuar femra dhe sa meshkuj).  

 6,540 0                    0%  
Pazbatuar Seancat e 

trajnimit 
janë të 
lidhura dhe 
në varësi të 
nevojave 
për trajnim 
me 
miratimin e 
formatit të 
ri 

 Mbi baza 
vjetore 

 KQZ          

A. 6.2 Ngritja e kapaciteteve profesionale për 
personat përgjegjës që kontrollojnë financimin 
e partive politike; Forcim i kapaciteteve për 
stafin teknik të KQZ 

 9,190    Pazbatuar    

A. 
6.2.1 

Trajnime të kryera (sa të trajnuar femra dhe sa 
meshkuj) 

 9,190 0                    0%  
Pazbatuar Seancat e 

trajnimit 
nuk u 
zhvilluan 
për shkak 
të 
Pandemisë 
Covid-19. 

Në 
varësi 
të 
situatë
s dhe 
kushte
ve të 
ecurisë 
së 
punës 
për 
periud
hën në 
vijim 

Mbi baza 
vjetore 

 
KQZ 

         

A.6.2.
2 

Tryeza pune/seminare për stafin e KQZ. 

 kosto 
administrat

ive 

0                    0%  
Pazbatuar Seancat e 

trajnimit/se
minaret 
nuk u 
zhvilluan 
për shkak 
të 

Në 
proces 
në 
vijim 

Mbi baza 
vjetore 



 

 

Pandemisë 
Covid-19. 

A.6.3 

Përmirësim (rishikim i mëtejshëm) i formatit 
standard për raportimin nga ekspertët 
monitorues dhe audituesit ligjorë për 
përdorimin e raporteve të miratuara; 
Forcim/zhvillim i kapaciteteve për stafin teknik 
të KQZ, për përdorimin e raporteve të 
miratuara 

 9,190    
Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

 

   

A. 
6.3.1 

Modeli standard i miratuar/i rishikuar 
  

4,285             902.5               50%  Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 
Miratimi i 
ndryshimeve 
ligjore në muajin 
korrik (reforma 
zgjedhore) janë në 
proces nga 
strukturat e reja të 
KQZ edhe rishikimi 
i modelit standard 
të raportimit nga 
ekspertët 
monitorues dhe 
auditues   

 Përmir
ësim 
(rishiki
m i 
mëtejs
hëm) i 
formati
t 
standar
d për 
raporti
min 
nga 
ekspert
ët 
monito
rues 
dhe 
auditue
sit 
ligjorë 
për 
përdori
min e 
raporte
ve të 
miratu
ara; 
Forcim
/zhvilli
m i 
kapacit
eteve 
për 
stafin 

Mbi baza 
vjetore 



 

 

teknik 
të KQZ, 
për 
përdori
min e 
raporte
ve të 
miratu
ara 
 

 KQZ 
         

A. 
6.3.2 

Trajnime të kryera për përvetësimin dhe 
plotësimin  në mënyrën e duhur të këtij formati 
(sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj). 

 9,190 0                    0%  
Pazbatuar Formati 

nuk 
ështërishik
uar për 
shkak të 
vonesës së 
miratimit 
të reformës 
zgjedhore   

Për ty 
kryer 
në 
periud
hën e 
vijim 

Mbi baza 
vjetore 

 KQZ          

A.6.4 

Përditësim i vazhdueshëm i udhëzimeve në 
lidhje me raportimin financiar (në përputhje me 
ndryshimet mundshme ligjore); Forcim i 
kapaciteteve për stafin teknik të KQZ, për 
përdorimin e raporteve të miratuara 

 9,190    
Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

 

   

A. 
6.4.1 

Udhëzimet e përditësuara të raportimit 
financiar 

  
4,285        1.038                 30%  Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

Miratimi i 
ndryshimeve 
ligjore në muajin 
korrik (reforma 
zgjedhore) janë në 
proces nga 
strukturat e reja të 
KQZ edhe rishikimi 
i akteve rregullues 
(udhëzime të 

 
Përditë
sim i 
vazhdu
eshëm 
i 
udhëzi
meve 
në 
lidhje 
me 
raporti
min 
financi
ar (në 
përput
hje me 

Mbi baza 
vjetore 



 

 

raportimit 
financiar) 

 

ndryshi
met 
munds
hme 
ligjore); 
Forcim 
i 
kapacit
eteve 
për 
stafin 
teknik 
të KQZ, 
për 
përdori
min e 
raporte
ve të 
miratu
ara 

 

 KQZ 
         

A. 
6.4.2 

Trajnime të kryera për përvetësimin dhe 
plotësimin  në mënyrën e duhur të këtij 
formati. 

 9,190 0           0% 
 Pazbatuar Seancat e 

trajnimit 
mbeten në 
varësi të 
miratimit 
të 
ndryshimev
e të 
formatit. 

 Mbi baza 
vjetore 

 KQZ          

A.6.5 

Përditësim i vazhdueshëm i metodologjisë së 
kontrollit dhe verifikimit të financave të partive 
politike; Forcim i kapaciteteve për strukturën e 
posaçme në KQZ, dhe gjithë palët e interesuara 
në lidhje me këtë metodologji (seanca 
trajnishmesh të programuara) 

 9,190    
Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

 

   

A.6.5.
1 

Metodologji e përmirësuar/ e përditësuar 
  

4,285        1.164                30%  Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

 
Përmir
ësim 
(rishiki

Mbi baza 
vjetore 



 

 

 
Aktiviteti është në 
proces, për shkak 
të vonesës së 
miratimit të 
reformës 
zgjedhore   
1.Kontrollin 
paraprak të 
raporteve të 
financave 
zgjedhore. 
2.Kontrollin e 
thelluar të 
raporteve të 
financave 
zgjedhore. 
3.Procedurën e 
shqyrtimit 
administrativ. 
4.Procedurën për 
vlerësimin e 
ankesave dhe 
çështjet e 
papajtueshmërisë  

m i 
mëtejs
hëm) i 
modelit 
standar
d për 
raporti
min 
financi
ar për 
vitin 
kalend
arik; 
Forcim 
i 
kapacit
eteve 
për 
financi
erët e 
partive, 
struktu
rën e 
posaçm
e në 
KQZ, 
auditue
sit 
ligjorë 

 KQZ 
         

A.6.5.
2 

Nr.personash të trajnuar (sa të trajnuar femra 
dhe sa meshkuj) 

 9,190 0 0%  
Pazbatuar Seancat e 

trajnimit 
janë të 
lidhura me 
miratimin e 
ndryshimev
e të 
formateve 

 Mbi baza 
vjetore  

 KQZ 
         

A.6.5.
3 

Raporte kontrolli të financave të partive politike 
të publikuar/ raporte të  KQZ të publikuar. 

 kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative                   50%  Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 
 

Brenda 
periudhës 
raportuese 
partitë 
politike 

Për tu 
kryer 
plotësis
ht në 
periud

Mbi baza 
vjetore 



 

 

7 raporte 

financiare vjetore, 

të partive politike 

janë publikuar në 

faqen zyrtare të 

ëeb-it të KQZ në 

adresën:  

http://cec.org.al/r

aportet-vjetore-

financiare-te-

partive-politike 

duhet të 
dorëzonin 
raportet 
financiare 
për vitin 
2019. 

hën në 
vijim   

 KQZ          

A.7 
A 7: Përmiresimi i efikasitetit të auditimit dhe 
inspektimit të brendshëm dhe përdorimi 
sistematik i analizave të riskut 

         

 MFE          

 01120 "Menaxhimi i Shpenzimeve Publike"          

 MFE          

A. 7.1 

Rritja e kapaciteteve të auditit të brendshëm 
përmes zhvillimit të trajnimeve të vijueshme 
profesionale (TVP) të organizuara çdo vit, ku 
përfshihen çështje të mashtrimit dhe 
korrupsionit dhe kryerja e vlerësimeve të 
jashtme të cilësisë (VJC), të cilat fokusohen tek 
vlerësimi i performances së veprimtarisë 
audituese dhe tek rekomandimet e dhëna për 
përmirësimet e nevojshme në aktivitetin e 
auditit të brendshëm 

 23,570    
 

 

Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

 

   

A.7.1.
1 

Vlerësimi i nevojave për trajnim (I)  Hartimi dhe 
miratimi i programit të TVP (II) Përgatitja e 
materialeve të trajnimit (III) Zbatimi i programit 
të TVP dhe 100% e auditit të brendshëm të 

   2.150    50% 12.8% 

 

  TVP 20 % 

VJC  100% 
 

Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

Me urdhër të 
Ministrit të 

  Dhjetor 
2020 

 

http://cec.org.al/raportet-vjetore-financiare-te-partive-politike
http://cec.org.al/raportet-vjetore-financiare-te-partive-politike
http://cec.org.al/raportet-vjetore-financiare-te-partive-politike
http://cec.org.al/raportet-vjetore-financiare-te-partive-politike


 

 

punësuar dhe të cërtifikuar në  sektorin publik 
(IV) 15 vlerësime të jashtme të cilësisë/vit. 

Financave dhe 
Ekonomisë nr.427, 
datë 20.12.2019, 
eshte miratuar 
“Programi i 
Trajnimit të 
Vijueshëm 
Profesional të 
audituesve të 
brendshëm për 
vitin 2020”. Ky 
program ishte 
parashikuar te 
zhvillohej gjate 
periudhes mars-
nentor 2020, por 
per shkak te 
pandemise 
boterore (Covid 
19) ky proces do te 
zhvillohet ne 
tremujorin e fundit 
te vitit 2020. 
Bazuar në Planin 
vjetor të 
vlerësimeve të 
jashtme të cilësisë 
së veprimtarisë së 
auditimit të 
brendshëm në 
sektorin publik, me 
shkresë nr. 
nr.24298, datë 
30.12.2019, i 
ndryshuar janë 
parashikuar të 
kryhen 18 
vlerësime të 
jashtme të cilësisë. 
Për periudhën 
Janar –Shtator 
2020 janë realizuar 
13 vlerësime të 
jashtme të cilësisë 
në: Drejtorinë e 
Përgjithshme të 
Doganave, 



 

 

Drejtorinë e 
Përgjithshme të 
Tatimeve, 
Bashkinë Tiranë, 
Spitalin Rajonal 
Shkodër dhe 
Spitalin Rajonal 
Kukës, UKT, 
Agjensia 
Kombëtare e 
Punësimit dhe 
Aftësive, Drejtoria 
e Pèrgjithshme e 
Policisë së Shtetit, 
Agjensia e 
Zhvillimit Bujqësor 
Rural, Bashkia 
Durrës, Bashkia 
Elbasan  
Gjatë këtyre 
vlerësimeve janë 
evidentuar 
mangësitë dhe 
janë dhënë 
rekomandime për 
përmirësimin e 
veprimtarisë së 
auditimit të 
brendshëm.   

 MFE          

A.7.1.
2 

Hartimi i udhëzuesit për audituesit e 
brendshëm në auditimin e mashtrimit financiar 
dhe korrupsionit. 

  0 0  Pazbatuar 
(Paraportuar)* 

  
Mbi baza 
vjetore 

 MFE          

A.7.1.
3 

Trajnimi i audituesve të brendshëm mbi 
prezantimin e udhëzuesit në auditimin e 
mashtrimit financiar dhe kontrollit.        Trajnimi 
i audituesve të brendshëm mbi etikën dhe 
integritetin. 

  0 0  Pazbatuar 
(Paraportuar)* 

  
Mbi baza 
vjetore 



 

 

 MFE          

A.7.1.
4 

Kryerja e auditimeve të brendshme pilot dhe 
vizitë studimore mbi etikën dhe integritetin. 

  0 0  Pazbatuar 
(Paraportuar)* 

  
Mbi baza 
vjetore 

 MFE          

A. 7.2 Ndërgjegjësim me qëllim informimin e 
drejtuesve të njësive të auditit të brendshëm 
mbi mundesite e bashkepunimit me 
inspektimin financiar publik  

 214    Pazbatuar 
(Paraportuar)* 

   

A. 
7.2.1 

Takim me drejtues të DAB të institucioneve, 2 
seminare/vit 

 214 0 0  
Pazbatuar 

(Paraportuar)*  
Për tu 
raportu
ar në 
periud
hat e 
ardhsh
me 

Çdo 6M 

 MFE 
         

A. 
7.2.2 

Përfaqësuesit e njësive DAB të institucioneve 
informohen mbi mundësitë e bashkëpunimit 
me inspektimin financiar publik 

 kosto 
administrat

ive 

0 0  
Pazbatuar 

(Paraportuar)*  
Për tu 
raportu
ar në 
periud
hat e 
ardhsh
me 

Çdo 6M 

 MFE 
         

A. 
7.2.3 

Takime të kryera 
 kosto 

administrat
ive 

0 0  
Pazbatuar 

(Paraportuar)*  
Për tu 
raportu
ar në 
periud
hat e 
ardhsh
me 

Çdo 6M 

 MFE          

A. 7. 3 
Rritja e kapaciteteve të inspektimit financiar 
publik përmes zhvillimit të trajnimeve 
profesionale vazhduese të organizuara çdo vit, 

 269    Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

   



 

 

në të cilat përfshihen çështje të mashtrimit dhe 
korrupsionit 

A.7.3.
1  

Vlerësimi i nevojave për trajnim (I) Hartimi i 
programit të trajnimit (II) Trajnimi i  
inspektorëve financiarë publikë, lidhur me 
trajtimin e parregullsive financiare, 
keqmenaxhimit financiar, shpërdorimit të 
detyrës dhe korrupsionit (sa të trajnuar femra 
dhe sa meshkuj) (III) 

 269 0 0  
Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

 
 

Procesi i 
parashikuar 
është në 
zbatueshm
ëri përgjatë 
vitit 2020 

 
Mbi baza 
vjetore 

 
MFE          

A.7.3.
2  

Trajnime të strukturës së Antikorrupsionit dhe 
Standardeve Profesionale për hetimin e 
korrupsionit, pranë ambienteve të Qendrës së 
Formimit Policor Tiranë, me trajnues nga 
strukturat e Policisë, Prokurorisë, Gjykatës, etj.  

*Trajnimet kryhen për çdo vit të zbatimit të PV 

 kosto 
administrat

ive 

0 0  
Pafilluar  

 
(TM IV) 

Procesi i 
parashikuar 
është në 
zbatueshm
ëri përgjatë 
vitit 2020 

Për tu 
kryer 
dhe 
raportu
ar në 
vijim 

Mbi baza 
vjetore 

 
MFE          

A.7.3.
4 

Përfaqësuesit e strukturës Antikorrupsion të 
informohen mbi mundësitë e bashkëpunimit 
me strukturat e tjera ndërinstitucionale, dhe të 
zhvillojnë seminare të përbashkëta lidhur me 
detyrat e tyre funksionale (DPD, DPT, PSH, etj.) 

 kosto 
administrat

ive 

0 0  
Pafilluar  

 
(TM IV) 

Procesi i 
parashikuar 
është në 
zbatueshm
ëri përgjatë 
vitit 2020 

Për tu 
kryer 
dhe 
raportu
ar në 
vijim 

Mbi baza 
vjetore 

 MFE          

A. 7.4 

Veprimtari informuese/sensibilizuese, me 
qëllim ndërgjegjësimin e institucioneve publike 
dhe publikut mbi funksionet e DIFP si dhe 
rritjen e transparencës mbi misionin e 
inspektimit   

 297    Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

   



 

 

A.7.4.
1 

Informacion i përditësuar në faqen zyrtare mbi 
DIFP (I)  Deklarata të bëra publike (II) Menu 
informacioni në ëeb (III) 

 297 0 0  Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

Procesi i 
parashikuar 
është në 
zbatueshm
ëri përgjatë 
vitit 2020 

 Mbi baza 
vjetore 

 MFE          

A.8 
A 8: Përdorimi sistematik i mekanizmit të 
evidentimit të hapësirave për korrupsion 

         

 MD, Ministritë, TFA, të gjitha institucionet          

 

01110  Planifikim Menaxhim Administrim, 
Ministria e Drejtësisë/Ministria për Evropën 
dhe Punët e Jashtme/ Ministria e Mbrojtjes/ 
Ministria e Brendshme/ Ministria e Financave 
dhe Ekonomisë/ Ministria e Infrastrukturës dhe 
Energjisë/ Ministria e Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale/ Ministria e Arsimit, Sportit 
dhe Rinisë/Ministria e Kulturës, Ministria e 
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural/Ministria e 
Turizmit dhe Mjedisit 

 Kosto 
administrat
ive 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MD, Ministritë, TFA, të gjitha institucionet          

A.8.1 Dokumenta strategjikë të hartuar përmes një 
procesi gjithëpërfshirës (analiza e riskut për 
prirjet ndaj korrupsionit) 

 237    
Zbatuar  

   

A.8.1.
1 

Udhëzues/metodologjia mbi vlerësimin e riskut 
të integritetit në qeverisjen qendrore, i hartuar 
dhe i miratuar 

 237    
donatorë 

237            100%        95%  
Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

Udhëzuesi 
“Metodologji e 
Vlerësimit të 
Riskut të 
Integritetit 
(MVRI)” për 
Qeverisjen 
Qendrore ka 

 Akti i 
mirati
mit 
(draft 
urdhër) 
është 
për 
mirati
m 
pranë 

Tetor 
2020 



 

 

përfunduar së 
hartuari, 
konsultuar dhe 
është në pritje për 
miratimin e 
Ministrit të 
Drejtësisë.  

Ministri
t të 
Drejtës
isë.  

 

 MD          

A. 8.2 Forcim i kapaciteteve të stafit të MD mbi 
procesin e vlerësimit të riskut të integritetit për 
këtë institucion  

 4,055    Zbatuar     

A.8.2.
1 

Trajnim i stafit mbi identifikimin e risqeve te 
integritetit /Takime pune mbi identifikimin e 
proceseve të punës që janë të ekspozuara ndaj 
risqeve të integritetit (faza I) Identifikim i 
risqeve të integritetit sipas proceseve të punës 
(faza II) Analizim dhe vlerësim i intensitetit të 
risqeve të identifikuara (faza III) Trajtimi i 
risqeve prioritare dhe atyre të moderuara si 
edhe hartimi i planit të veprimit për 
menaxhimin e risqeve të integritetit në MD  
(faza IV) 

 4,055 4,055            100% 100%  Zbatuar  

Zbatuar brenda 
6M 1 2020 (shiko 
raportin e 
monitorimit 
http://ëëë.drejtesi
a.gov.al/ëp-
content/uploads/2
020/10/Raporti-
6M-1-SNKK-2020-
2023-alb_-pdf-.pdf  
)  

  Qershor 
2020 

 MD          

A.8.3 Vlerësimi i riskut të integritetit në institucionet 
e varësisë së MD sipas modelit të zhvilluar në 
MD (Udhëzuesit) 

 841    Zbatuar    

A.8.3.
1 

Plan pune për informimin dhe prezantimin ndaj 
institucioneve të varësisë të MD, për procesin e 
vlerësimit të riskut të integritetit dhe 
prezantimi i udhëzuesit  

 kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative  100%  Zbatuar  

Është konceptuar 
një plan pune  & 
informimi për 
varësitë për 
njohjen e tyre të 
vlerësimit të riskut 
sipas 
Metodologjisë 
(shiko masa A 
8.1.1)  

 Për tu 
bërëpr
ezanti
mi 
udhëzu
esit tek 
varesit
ë. 
(tryeza) 

TM IV 
2020 

http://www.drejtesia.gov.al/ëp-content/uploads/2020/10/Raporti-6M-1-SNKK-2020-2023-alb_-pdf-.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/ëp-content/uploads/2020/10/Raporti-6M-1-SNKK-2020-2023-alb_-pdf-.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/ëp-content/uploads/2020/10/Raporti-6M-1-SNKK-2020-2023-alb_-pdf-.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/ëp-content/uploads/2020/10/Raporti-6M-1-SNKK-2020-2023-alb_-pdf-.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/ëp-content/uploads/2020/10/Raporti-6M-1-SNKK-2020-2023-alb_-pdf-.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/ëp-content/uploads/2020/10/Raporti-6M-1-SNKK-2020-2023-alb_-pdf-.pdf


 

 

Në proces 
organizimi i tryezës 
dhe  njoftimi zyrtar 
të tij nga MD/KKK 
për TM IV 2020. 

 MD 
         

A. 8.5 Kontrolli dhe verifikimi (hetimi administrativ) i 
zbatimit të ligjshmërisë dhe/ose denoncimeve 
për  praktika abuzive, korruptive apo arbitrare 
në të gjitha institucionet e administratës 
publike dhe agjencitë shtetërore 

 9,600   

 

 

 

 
Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

 

 

 

 

  

 

A.8.5.
1 

Nr. i raporteve të inspektimeve të grupeve të 
inspektimit (I) Nr. i masave të marra në 
përfundim të inspektimeve (II) Nr. i rasteve të 
referuara në prokurori  (III) 

 9,600   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                50% 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

 
Në datë 1.7.2020 u 
miratua PV i ri AK 
në të cilin u 
konfirmua Task 
Forca 
Ndërinstitucionale 
AK, përgjegjëse për 
inspektimet 
ndërinstitucionales
ipas PV SNKK, me 
të njëjtën 
përbërje: 
kryesohet nga 
Ministri i 
Drejtësisë/KKK dhe 
anëtarë: 
Përfaqësues të 
kabinetit të 
Kryeministrit; 
Drejtorin e 
Përgjithshëm të 
Agjencisë së 
Prokurimit Publik; 
Inspektorin e 
Përgjithshëm të 
Inspektoriatit 
Qendror; 
Përfaqësuesin e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Për të 
vijuar në 
periudhë
n në 
vijim/ 
aktivitete 
në 
vijueshm
ëri 

 

 

 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DepartamentittëA
dministrimit, 
Transparencës dhe 
Antikorrupsionit, 
në Kryeministri. 
Sipas rastit marrin 
pjesë në kontrollet 
e TFA-së dhe 
institucione të 
tjera me funksione 
kontrolli/inspektim
e.  
Për këtë periudhë 
raportimi, korrik – 
shtator 2020, TFA 
nuk ka pasur të 
dhëna të reja. 
 
Raportime nga ML-
të: 
MD/MB/MTM/MK
/MIE:  
Për këtë periudhë 
raportimi korrik – 
shtator 2020, për 
punonjësit e 
aparatit të ML-ve 
raportuese nuk ka 
pasur raste të 
denoncimeve për  
praktika abuzive, 
korruptive apo 
arbitrare.    Nuk ka 
patur inspektime 
të kryera/masa të 
marra dhe 
referime në 
prokurori. 
 
MBZHR: në 
periudhën janar-
shtator 2020 për 
aparatin i 
ministrisë dhe  
AZHBR,AKU, 
Peshkimi kanë 
hartuar dhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300          206%         617  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 200         33%         80%         88% 

 

 

 

 

 

miratuar 
procedurën e 
hetimit 
administartiv sipas 
ligjit në fuqi. 
 
Raportime nga 
institucione të 
varësisë së 
ministrive:  
 
MD/DPB: Nga 
veprimtaria 
audituese per 
periudhen Janar- 
Shtator 2020, ka 
rezultuar: Pagesa 
të paligjshme për 
gadishmëri dhe të 
tjera në  shumën  1 
431 141 lekë, vlerë 
që përbën dëm 
ekonomik ku 
peshën më të 
madhe e zë IEVP 
Fier. Parregullsi e 
shkelje në fushën e 
prokurimeve në 
vlera të vogla, në 
shumën 147 588 
lekë. Performancë 
relativisht e dobët 
në menaxhimin 
dhe përdorimin e 
artikullit 
“karburant” dhe 
pajisje në IEVP 
Lezhë dhe 
relativisht të mirë 
në artikullin 
karburant për 
administratën në 
IEVP Berat. Në 
njësinë e 
sinjalizimit në 
Drejtorinë e 
Përgjithshme të 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        520 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

            97 000 

 

 

 

Burgjeve për 
periudhën janar-
shtator 2020 nuk 
ka ardhur asnjë 
denoncim nga 
qytetarët apo 
individë të 
ndryshëm.   
MD- 
AKF/QBZ/KSHB/ 
IML nuk ka patur 
denoncime për  
praktika abuzive, 
korruptive apo 
arbitrare;    Nuk ka 
patur inspektime 
të kryera/masa të 
marra dhe 
referime në 
prokurori, në asnjë 
prej mënyrave të 
marrjes së tyre 
(portali, etj) 
MBZHR/ 
AZHBR:nuk ka 
raste raportuar 
MBZHR/AKU: 
78.562 inspektime; 
4.479 Masa 
administrative; 
4.224 
Paralajmërime; 
“Gjoba” 232 raste 
me vlerë 
33,750,000 lekë 
dhe 23 ndërperje 
aktiviteti.                                       
1 Rast kallzim në 
prokurori: 
MBZHR/ Peshkimi: 
1.150 inspektime; 
Masat e marra 
janë: 2 
Paralajmëri; 34 
Gjoba; 27 
Propozim për 
heqje license; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bllokime: 45.500 
ml rrjetë, 2 
motorra dhe 2 
varka druri. 

MFE/DPT: Janar - 
Shtator 2020, janë 
30 raste të 
denoncuara, nga 
të cilat 16 prej tyre 
janë çështje të 
regjistruar dhe 
investiguar. 

Nga 16 çështje të 
regjistruar, janë 
evidentuar 4 
çështje me shkelje 
administrative. 
Nga të cilat janë 
referuar 8 
punonjës në 
komision 
disiplinor. 

14 raste të tjera 
nuk përmbajnë 
dhe nuk plotësojnë 
kushtet e 
mjaftueshme për 
tu regjistruar si 
çështje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TFA          

A. 8.6 Raportimi i rasteve të masave disiplinore, 
administrative  e kallzimeve penale për rastet e 
korrupsionit në administratë  

  

 

  

 

 

 
Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

 

 

 

 

 

 

 

A.8.6.
1 

Nr. i rasteve/zyrtarëve të gjetur në shkelje për 
praktika korruptive. 

 0 

 

 

 

Kosto administrative  

 

 

 

100% 
 
 
 
 
 
 

 
Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

Raportime nga ML-
të:  
MD/MTM/MB/ 
MEPJ/MK/MIE:  

 

 

 

 

Për të 
vijuar 
në 
periud
hën në 
vijim 

Aktivitet i 
parashiku
ar  për 
çdo vit në 
PV 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 050           73%      771  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90% 
 
 
 
 
 

Gjatë periudhës 
janar – shtator 
2020, për 
punonjësit e 
aparatit të ML-ve 
raportuese nuk ka 
pasur raste të 
zyrtarëve të gjetur 
në shkelje të 
praktika 
korruptive. 
 
MBZHR, AZHBR, 
AKU & Peshkimi: 
Aparati i ministrisë 
12 "Vërejtje",                    
4 "Largim nga 
puna", 2 "Vërejtje 
me paralajmerim 
për pushim nga 
puna".                   
 
Raportime nga 
institucione të 
varësisë së 
ministrive: 
MD/DPB (ShKBB): 
Për periudhën 
janar- shtator 2020 
janë aplikuar 42 
pezullime 
administrative – 
për efekt të fillimit 
të procedimit 
penal - si të 
dyshuar për 
kryerjen e veprave 
penale 
“shpërdorim 
Detyre” , 
“Korrupsion pasiv 
dhe aktiv i 
personave që 
kryejnë një 
funksion publik”. 
Deri në muajin 
shtator 2020 janë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

  

dhënë 508 masa 
disiplinore për 
stafin, prej të 
cilave 42 largime 
nga detyra. Sipas 
kategorisë janë 
larguar 37 
punonjës me 
uniformë, 4 
punonjës civil dhe 
1 drejtues. 
Gjithashtu, 
Drejtoria e 
Përgjithshme e 
Burgjeve nisur nga 
verifikime të rastit 
dhe shkeljeve të 
evidentuara – ka 
referuar pranë 
Organeve 
Ligjzbatuese 14 
kallëzime penale. 
Numri rasteve 
zyrtarë është, në 
Total janë 
proceduar 
penalisht 49 
punonjës / zyrtar 
të sistemit të 
burgjeve për raste 
korruptive. 
 
Varësite e MD-
ASHSGJ/AKF/QBZ/
KSHB/DNJF/IML/ 
ATP:gjatë 
periudhës janar – 
shtator 2020, për 
punonjësit e 
autoriteteve 
raportuese nuk ka 
pasur raste të 
zyrtarëve të gjetur 
në shkelje për 
praktika 
korruptive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MASR/DPAP: ne 
periudhen janar- 
shtator 2020 ka 
monitoruar/vleres
uar disa 
institucione 
arsimore dhe ndaj 
3 drejtuesve qe 
kane rezultuar me 
shkelje ligjore ka 
propozuar mase 
disiplinore. Nga 
Sektori i Ankesave 
Administrative dhe 
Gjyqesore ne 
MASR nuk ka patur 
raste te zyrtareve 
te gjetur ne shkelje 
per praktika 
korruptive 

MBZHR/AKU: Janë 
kryer gjithsej 21 
procedura 
disiplinore nga të 
cilat:                             
Janë dhënë 12 
"Vërejtje",                    
4 (katër) "Largim 
nga puna",                 
2 (dy) "Vërejtje me 
paralajmerim për 
pushim nga puna".                             
Për 3 (tre) raste 
është ndërprerë 
ecuria disiplinore. 

MFE/DPT:në 
periudhën janar - 
qershor 2020, janë 
evidentuar 4 
çështje me shkelje 
administrative, 
janë referuar 8 
punonjës në 
komision 
disiplinor. 



 

 

MSHMS (SHSSH): 1- 
256 familje që kanë 
përfituar në 
kundërshtim me 
legjislcionin e  
ndihmës ekonomike 
me dëm ekonomik 
2.601  lekë;   
114 persona me 
aftësi të kufizuar 
dhe invalid pune  
kanë përfituar në 
kundërshtim me 
legjislacionin 2.254 
lekë. 
Janë propozuar -
4  gjoba, 8 masa 
administrative  
-18 raste 
shpërblim dëmi 
 2-Për 
përputhshmërinë 
me aktet për 
shërbimet sociale 
janë kontrolluar 20 
Insitucione janë 
lënë 38 
rekomandime për 
përmirësim  
3-Në 3 subjekte të 
audituara  janë 
lënë 23 
rekomandime për 
përmirësimin e 
sistemeve të 
veprimtarisë. 
4- Për shkelje të 
Rregullores së 
funksionimit janë 
marrë  2 masa 
disiplinore.  

MSHMS(FSDKSH): 
Sektori i Kontrollit 
të Mjekëve për 
periudhën Janar- 
Shtator  2020 janë 
kontrolluar 66 



 

 

Qendra 
Shëndetësore.  

Janë marrë masat 
administrative: 
Detyrim shpërblim 
dëmi në vlerën 
1,110 lekë në total;                   
Nga Sektori i 
Kontrollit te 
Farmacive dhe 
Depove  për 
periudhën  Janar - 
Shtator   2020 ,  
janë kontrolluar në 
total 84  subjekte 
farmaceutike dhe 
depo dhe janë 
marrë masat si më 
poshtë: 

-  Detyrim 
shpërblim dëmi në 
vlerën 6,513 leke 

Sektori i Kontrollit 
të Spitaleve për 
periudhën Janar – 
Shtator 2020, ka 
kontrolluar 6   
spitale  dhe ka 
marrë masat si më 
poshtë: 

Detyrim shpërblim 
dëmi në vlerën 
1,873 lekë 

Rezultatet e 
Drejtorise se 
Auditit te 
Brendshem ne 
FSDKSH 
Deri në fund të 

muajit Shtator 

2020 janë realizuar 

auditime të 



 

 

kombinuara si më 

poshtë: 

- U audituan dhe u 

evaduan rezultatet 

përfundimtare të 

auditimit për 8 

subjekte (6 njwsi 

vartwse dhe 2 

subjekte me 

kontrate). 

-Përfundoi 

auditimi në terren 

në 2 subjekte, dhe 

jane duke u 

pergatitur raportet 

e auditimit. 

U realizuan 2 

auditime tematike 

në dy subjekte me 

kontrate 

Janë evaduar 

materialet 

përfundimtare për 

8 njësi shpenzuese 

(6 njwsi vartese 

dhe 2 subjekte me 

kontrate) dhe janë 

rekomanduar: 

-179 masa 

organizative,  

-masa zhdëmtuese 

në shumën gjithsej 

1,476 lekë, nga të 

cilat 1,197lekë për 

punonjësit e 

administratës dhe 

279  lekë për 

subjektet me 

kontratë, 

-masa 

administrative 



 

 

(kushte penale) në 

shumën gjithsej 

249 lekë për 

punonjës të 

subjekteve me 

kontratë (mjek dhe 

infermiere të 

spitaleve) 

-14 masa 

disiplinore për dy 

nga njësitë e 

audituara,  nga të 

cilat: 

- 3 masa “Zgjidhje 

të kontratës së 

punësimit”,  

-1 masë  “Kalim në 

një detyrë me nivel 

e klasë më të ulët“,   

-6 masa “Vërejtje 

me paralajmërim 

për pushim nga 

puna”, 

-4 masa “Vërejtje”. 

-Gjate muajit Tetor 
po auditohet 
Drejtoria e 
Pergjithshme e 
Fondit. 

 

 Të gjitha institucionet/raportues          

A. 8.7 Transparencë e rritur e Koordinatorit Kombëtar 
Kundër Korrupsionit për rastet e kontrolleve të 
bëra nga TFA  

 141     

Pazbatuar 

   

A.8.7.
1 

Nr. i  komunikimeve (deklarata, konferenca, 
njoftime për shtyp) online të KKK për rastet e 
kontrolleve të TFA 

  0                       0  Pazbatuar 

Për periudhën e 
raportimit korrik-
shtator 2020, TFA 
nuk ka pasur 

Zbatimi i 
këtij 
aktiviteti 
ndërvaret 
nga 

Procesi 
në 
vijim 

Aktivitet i 
parashiku
ar për çdo 
vit në PV 



 

 

komunikim specifik 
të drejtëpërdrejtë 
me publikun për 
kontrolle të kryera 
në kuadër të 
veprimtarisë së saj. 

aktiviteti A 
8.5.1 

 KKK/MD          

A.9 A 9: Forcimi i integritetit të nëpunësve publik          

 MD, MD-koordinues, Ministritë          

 

01110 Planifikim Menaxhim Administrim, 
Ministria e Drejtësisë/Ministria për Evropën 
dhe Punët e Jashtme/ Ministria e Mbrojtjes/ 
Ministria e Brendshme/ Ministria e Financave 
dhe Ekonomisë/ Ministria e Infrastrukturës dhe 
Energjisë/ Ministria e Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale/ Ministria e Arsimit, Sportit 
dhe Rinisë/Ministria e Kulturës, Ministria e 
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural/Ministria e 
Turizmit dhe Mjedisit   

Kosto 
adminis
trative 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MD, MD-koordinues, Ministritë          

A.9.1 
Dokumenta strategjikë të hartuar përmes një 
procesi gjithëpërfshirës (plan integriteti) 

 330,5    Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

   

A.9.1.
1 

Grup pune i ngritur (faza I) Metodologji e 
zhvilluar (faza II) Nr takimeve të kryera (fokus 
grupe) për hartimin e draft dokument plan 
integriteti për Ministrinë e Drejtësisë (faza III) 
Dokumenti Plan Integriteti i MD i hartuar dhe 
miratuar (faza IV) 

 330,5 330,5           100%                  95%  Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

Është përfunduar 
së hartuari Plani i 
Integritetit për 
Ministrinë e 
Drejtësisë, 2020-
2023. Ky akt është 
hartuar në 
përputhje me 

 
Akti i 
mirati

mit 
(draft 

urdhër) 
është 

për 
mirati

m 
pranë 

Ministri
t të 

Tetor 
2020 



 

 

MVRI (përshkruar 
në masën (A.8.1) / 
janë kryer 
vlerësimi i riskut të 
integritetit sipas 
fushave të 
përgjegjësisë së 
MD. 

Drejtës
isë 

 MD          

A. 9.2 
Hartimi/miratimi dhe zbatimi i Planeve të 
Integritetit nga të gjitha institucionet e varësitë 
e MD 

      

Zbatuar  

   

A.9.2.
1 

Takime informuese/ndërgjegjësuese për 
punonjësit e varësive të MD mbi procesin e 
hartimit/miratimit dhe zbatimit të Planeve të 
Integritetit; Nr. i Planeve të Integritetit të 
hartuara dhe të miratuara nga  institucionet e 
varësisë së MD 

 512  512                      100% 100%  Zbatuar  

Është konceptuar 
një plan pune & 
informimi për 
varësitë për 
njohjen e tyre me 
modelin dhe 
përmbajtjen e PI të 
MD. 

Në proces 
organizimi i tryezës 
dhe  njoftimi zyrtar 
të tij nga MD/KKK 

 Për tu 
kryer 
prezant
imi i 
modelit 
të PI të 
varësit
ë 
(tryeza) 

TM III 
2020 

 MD          

 
Institucion kontribues: Instiucionet/varësi të 
MD 

         

A 10 

A 10: Analizimi i prirjeve të korrupsionit dhe 
përmirësimi i statistikave në lidhje me 
veprimtarinë e agjencive ligjzbatuese kundër 
korrupsionit 

         

 AAPSK , MD          

 01110  Planifikim Menaxhim Administrim, 
Ministria e Drejtësisë/Ministria për Evropën 

         



 

 

dhe Punët e Jashtme; Programi 1010099 
"Agjencia e Administrimit të Pasurive 
Sekuestruara e Konfiskuara", AAPSK 

   AAPSK , MD          

A. 
10.1 

Mbledhja, përpunimi dhe harmonizimi i të 
dhënave statistikore mbi korrupsionin  

 1,424    
Zbatuar 

 
   

A.10.1
.1 

Informacion statistikor i prodhuar mbi 
korrupsionin (raport 6mujor/vjetor)  
*Raporti vjetor 2023 hartohet dhe përfundon 
brenda TM I 2024 

 1,424 Kosto administrative  100%  
Zbatuar 

 
Gjatë 
periudhës 
Janar-
Shtator 
2020, janë 
mbledhur, 
përpunuar 
dhe 
harmonizua
r statistikat 
e 
konsoliduar
a për veprat 
penale në 
lidhje me 
korrupsioni
n (Policia e 
Shtetit, 
Prokuroria e 
Përgjithshm
e dhe 
Gjykatat) 
për 
gjashtëmujo
rin e dytë 
dhe vjetore 
2019. Janë 
mbledhur, 
përpunuar 
dhe 
harmonizua
r statistikat 
e 
konsoliduar
a për veprat 

   



 

 

penale në 
lidhje me 
korrupsioni
n (Policia e 
Shtetit, 
Prokuroria e 
Përgjithshm
e dhe 
Gjykatat) 
për 
Tremujorin 
e parë 
(Janar-
Mars) të 
vitit 2020. 

Janë 
mbledhur, 
përpunuar 
dhe 
harmonizua
r statistikat 
e 
konsoliduar
a për veprat 
penale në 
lidhje me 
korrupsioni
n (Policia e 
Shtetit, 
Prokuroria e 
Përgjithshm
e dhe 
Gjykatat) 
për 
gjashtëmujo
rin e parë 
(Janar-
Qershor) të 
vitit 2020. 

Gjithashtu, 
janë 
mbledhur të 
dhënat për 
asetet e 
konfiskuara 
për veprat 



 

 

penale në 
lidhje me 
korrupsioni
n për 
gjashtëmujo
rin e dytë 
dhe vjetore 
2019. Këto 
të dhëna 
janë botuar 
dhe 
publikuar 
në “Vjetarin 
Statistikor 
2019”. 

Janë 
mbledhur të 
dhënat për 
asetet e 
konfiskuara 
për veprat 
penale në 
lidhje me 
korrupsioni
n për 
gjashtëmujo
rin e parë 
(Janar-
Qershor 
2020). 

Janë dënuar 
262 persona 
nga 
Gjykatat e 
Shkallës së 
Parë (me 
vendim të 
formës së 
prerë) dhe 
246 persona 
nga 
Gjykatat e 
Apelit për 
veprat 
penale në 
lidhje me 



 

 

korrupsioni
n (për vitin 
2019). Janë 
dënuar 119 
persona nga 
Gjykatat e 
Shkallës së 
Parë (me 
vendim të 
formës së 
prerë) dhe 
40 persona 
nga 
Gjykatat e 
Apelit për 
veprat 
penale në 
lidhje me 
korrupsioni
n (për 
periudhën 
janar-
qershor 
2020). 

 MD          

A.10.2 

Mbledhja dhe harmonizimi i të dhënave 
statistikore për asetet e konfiskuara dhe 
sekuestruara me vendim gjykate për veprat 
penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar 
dhe përcjellja pranë Komisionit Evropian 

 1,424     

Zbatuar 

   

A.10.2
.1 

Informacion statistikor i prodhuar lidhur me 
veprat penale të korrupsionit dhe krimit të 
organizuar, sipas parashikimeve në Kodin Penal  
*Raporti vjetor 2023 hartohet dhe përfundon 
brenda TM I 2024 

 1,424 Kosto administrative  100 %  
Zbatuar 

Gjatë 
periudhës 
Janar-
Shtator 
2020, janë 
mbledhur, 
përpunuar 
dhe 
harmonizua
r statistikat 
e 
konsoliduar
a për veprat 

  
 



 

 

penale në 
lidhje me 
korrupsioni
n dhe 
krimin e 
organizuar 
(Policia e 
Shtetit, 
Prokuroria e 
Përgjithshm
e dhe 
Gjykatat) 
për 
gjashtëmujo
rin e dytë 
dhe vjetore 
2019. Janë 
mbledhur, 
përpunuar 
dhe 
harmonizua
r statistikat 
e 
konsoliduar
a për veprat 
penale në 
lidhje me 
korrupsioni
n dhe 
krimin e 
organizuar 
(Policia e 
Shtetit, 
Prokuroria e 
Përgjithshm
e dhe 
Gjykatat) 
për 
Tremujorin 
e parë 
(Janar-
Mars) të 
vitit 2020. 

Janë 
mbledhur, 
përpunuar 
dhe 



 

 

harmonizua
r statistikat 
e 
konsoliduar
a për veprat 
penale në 
lidhje me 
korrupsioni
n dhe 
krimin e 
organizuar 
(Policia e 
Shtetit, 
Prokuroria e 
Përgjithshm
e dhe 
Gjykatat) 
për 
gjashtëmujo
rin e parë 
(Janar-
Qershor) të 
vitit 2020. 

Gjithashtu, 
janë 
mbledhur të 
dhënat për 
asetet e 
konfiskuara 
për veprat 
penale në 
lidhje me 
korrupsioni
n dhe 
krimin e 
organizuar 
për 
gjashtëmujo
rin e dytë 
dhe vjetore 
2019. Këto 
të dhëna 
janë botuar 
dhe 
publikuar 
në “Vjetarin 



 

 

Statistikor 
2019”. 

Janë 
mbledhur të 
dhënat për 
asetet e 
konfiskuara 
për veprat 
penale në 
lidhje me 
korrupsioni
n dhe 
krimin e 
organizuar 
për 
gjashtëmujo
rin e parë 
(Janar-
Qershor 
2020). 

Janë dënuar 
530 persona 
nga 
Gjykatat e 
Shkallës së 
Parë (me 
vendim të 
formës së 
prerë) dhe 
599 persona 
nga 
Gjykatat e 
Apelit për 
veprat 
penale në 
lidhje me 
korrupsioni
n dhe 
krimin e 
organizuar 
(për vitin 
2019). Janë 
dënuar 202 
persona nga 
Gjykatat e 
Shkallës së 



 

 

Parë (me 
vendim të 
formës së 
prerë) dhe 
165 persona 
nga 
Gjykatat e 
Apelit për 
veprat 
penale në 
lidhje me 
korrupsioni
n dhe 
krimin e 
organizuar 
(për 
periudhën 
janar-
qershor 
2020). 

 AAPSK, MD          

 Institucion kontribues: MEPJ          

A 11 
A 11: Adoptimi i politikave kundër 
korrupsionit në nivelin e qeverisjes vendore   

     
      

 MB/AMVV          

 
01110  Planifikim Menaxhim Administrim, 
Ministria e Brendshme/AMVV 

         

 MB/AMVV          

A. 
11.1 

Takime informuese për hartimin e Planeve 
Vendore të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes në 
të gjitha bashkitë e vendit (në vijim të 6 
bashkive pilot) 

 2,529    
 

Zbatuar 

 

   

A.11.1
.1 

Takime informuese të realizuara me titullarë të 
bashkive/ me stafet e bashkive dhe finalizim i 
modelit të dokumentit  

 
2,529 
donatore 

2,529          100%  100
% 

Zbatuar 
 
Në datë 4.2.2020, 
u zhvillua aktiviteti 
Takim Informues: 

 
Metod
ologji 
do të 
vijojë 
edhe 

 



 

 

Zhvillimi i Planeve 
të Integritetit në 
Njësitë e 
VetëqeverisjesVen
dore, mbi procesin 
dhe rezultatet e 
zhvillimit të 
Planeve të 
Integritetit për 
Njësitë e 
Qeverisjes 
Vendore. 
Në takim morën 
pjesë kryetarë të 
bashkive të vendit 
(61 bashkitë). 
Aktiviteti është 
mbështetur në 
kuadër të projektit 
STAR 2, 
njëbashkëpunim 
me PNUD e 
organizatën IDM 
Albania. 

me 
bashkit
ë e 
tjera 
sipas 
parashi
kimit 
në PV. 

 MB/AMVV          

A. 
11.2 

Përgatitja e Planeve Vendore të Integritetit dhe 
Kodit të Sjelljes dhe dërgimi i tyre për miratim 
pranë këshillave bashkiake 

 8,432    
Zbatuar 

pjesërisht/në 
process 

   

A.11.2
.1 

Takime teknike konsultative të realizuara (faza 
I) 10 bashki miratojnë Plane Lokale të 
Integritetit dhe Kodit të Sjelljes për vitin 2020 
(faza II) 10 bashki miratojnë Plane Lokale  të 
Integritetit dhe Kodit të Sjelljes për vitin 2021 
(faza III) 40 bashki miratojnë Plane Lokale të 
Integritetit dhe Kodit të Sjelljes për vitin 2022 
(faza IV) të gjitha (61 )bashki miratojnë Plane 
Lokale  të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes për 
vitin 2023 

 8,432 

donatore 

Kosto administrative  
60% Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

 
Bashkitë Elbasan, 
Patos, Durrës, 
Mallkastër, Mat 
dhe Gjirokastër, 
janë 6 bashkitë pilot 
që kanë të miratuar 
PI. Nga procesi i 
pilotimit të 
metodologjisë së 
riskut të integritetit 
në 6 bashkitë të 
vendit, Bashkia 
Gjirokastër miratoi 

Pandemia 
Covid-19 
ndikoi 
gjithashtu 
në vonesat 
për 
procesin e 
miratimit.  
 
 
 
 
 

Për të 
vijuar 
me 
procesi
n e 
mirati
mit të 
PI në 
bashki 
të tjera 
për 
vitin 
raportu
es. 

 

2020 



 

 

në muajin Janar 
2020, me vendim të 
Këshillit Bashkiak 
dokumentin e Planit 
të Integritetit, si 
dhe Kodin e Sjelljes 
për këtë bashki.  
Bashkitë Elbasan, 
Mallakastër, Patos 
dhe Mat kanë 
publikuar në faqet 
zyrtare Planin e 
Integritetit dhe 
Kodin e Sjelljes.  
Bashkia Elbasan me 
urdhër të kryetarit 
të Bashkisë në 
muajin shkurt 2020 
ka caktuar 
Koordinatorin e 
Integritetit për 
bashkinë, 
përgjegjës për 
monitorimin e 
zbatimit të këtij 
plani.Në datë 
6.2.2020 u zhvillua 
në bashkinë 
Elbasan, një takim 
publik  informues 
mbi prezantimin e 
planit përkatës të 
integritetit. 

 MB/AMVV          

A. 
11.3 

Inkurajimi i bashkive të përcaktojnë një buxhet 
specifik për implementimin e politikave 
vendore AK, në përputhje me Strategjinë 
Antikorrupsion;  
Inkurajimi i bashkive të tjera për vitet në vijim  

 30,358     

Pazbatuar 
(Paraportuar)* 

   

A.11.3
.1 

Fushata informimi për përcaktimim e një 
buxheti specifik për implementimin e masave 
specifike të planeve të integritetit/total 6 

 30,358 0 0  Pazbatuar 
(Paraportuar)* 

   



 

 

bashki për vitin 2020/total 10 bashki për vitin 
2021/total 40 bashki për vitin 2022/total 61 
bashki për vitin 2023 

 MB/AMVV          

2 QASJA NDËSHKUESE          

B.1 
B.1 - Përmirësimi i eficiencës dhe efektivitetit 
të hetimeve penale kundër korrupsionit 

         

 
PP, Prokurori e Posaçme, KLP, Komisioni i 
Policisë Gjyqësore, PSH, AAPSK, SH.Ç.B.A 

         

 

01110  Planifikim Menaxhim Administrim, PP;  
Programi 1010099 "Agjencia e Administrimit të 
Pasurive Sekuestruara e Konfiskuara", AAPSK; 
Programi 01110 Planifikim Menaxhim, SHÇBA; 
Programi 3140 "Policia e Shtetit" 

         

 
PP, Prokurori e Posaçme, KLP, Komisioni i 
Policisë Gjyqësore, PSH, AAPSK, SH.Ç.B.A 

         

B. 1.1 

Forcimi i kapaciteteve profesionale nëpërmjet 
trajnimeve të përbashkëta me të gjitha 
agjencitë e zbatimit të ligjit të përfshira në 
luftën kundër korrupsionit, këtyre të fundit dhe 
gjyqësorit 

 30,000     

Zbatuar 

 

   

B.1.1.
1 

Kryerja e vlerësimit të nevojave për trajnim (I) 
Hartimi i programit të trajnimit (II) 

 kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative  20%  Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

Ka nisur procesi i 
identifikimit të 
nevojave për 
trajnime për 
prokurorë dhe 
oficerë të policisë 
gjyqësore 

 



 

 

 PP, Prokurori e Posaçme, Komisioni i Policisë 
Gjyqësore 

         

 Institucion kontribues: KLP 
         

B.1.1.
2 

Kryerja e trajnimit/Nr. i personave të trajnuar;  
(sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj) 

 30,000 Kosto administrative  100%  Zbatuar 

Në trajnimet e 
organizuara nga 
SH.M lidhur me 
veprat penale në 
fushën e 
korrupsionit ka 
marrë pjesë 1 
Oficer i Policisë 
Gjyqësore (femër) 

   

 PP, Prokurori e Posaçme,  Komisioni i Policisë 
Gjyqësore 

         

 Institucion kontribues: KLP 
         

B. 1.2 
Monitorimi dhe raportimi i  të dhënave 
statistikore lidhur me sekuestrimet 

 1,500    Zbatuar    

B.1.2.
1 

Formati i raportimit statistikor dhe procesi i 
mbledhjes së të dhënave i krijuar 

 kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative  100% Zbatuar  

Në datë 
17.07.2020 është 
miratuar udhëzimi 
i përgjithshëm 
nr.10, me të cilin 
është miratuar 
formati i raportimi 
të të dhënave 
statistikore lidhur 
me sekuestrimet 

 

 
  PP, Prokurori e Posaçme 

         

B.1.2.
2 

Raportimi periodik i kryer  
 1,500 Kosto administrative   100% Zbatuar 

Ka nisur procesi i 
raportimit nga 
prokuroritë e 

 



 

 

juridiksionit të 
përgjithshëm 

 
PP, Prokurori e Posaçme 

         

B. 1.3 

Forcimi i kapaciteteve në logjistikë dhe burime 
njerëzore i strukturave të hetimit të 
korrupsionit dhe krimit ekonomik 

 217,564    Zbatuar 
  

 

B.1.3.
1 

Numri i stafit të rekrutuar, pajisur me 
mjetet/kushtet e nevojshme të punës dhe 
trajnuar 

 40,000            
(177,564  -

SPAK) 

Kosto administrative  100 %  Zbatuar  

Pas hyrjes në fuqi 
të udhëzimit 
10/2020 u krijuan 
seksionet e 
posaçme për 
hetimin e pastrimit 
të parave dhe 
krimit ekonomik 
ne 7 prokurori te 
juridiksionit te 
pergjithshem me 
perberje drejtues 
seksioni dhe 
prokurore. 

Ne 15 prokurorite 
e tjera u caktua nje 
prokuror per 
ndjekjen e ketyre 
ceshtjeve. 

Ne total, 41 
prokurore jane 
ngarkuar me 
ndjekjen penale te 
pastrimit te parave 
dhe krimit 
ekonomik. 

 

 PP, Prokurori e Posaçme          

B. 1.4 Rritja e përdorimit të mjeteve të posaçme të 
hetimit në procedimet për vepra penale në 

 36,000     

Zbatuar 

   



 

 

fushën e korrupsionit për rezultate më efektive 
në luftën kundër tij 

B.1.4.
1 

Nr. i rasteve të aplikimit të neneve 221, 294/a, 
294/b të K.Pr.P. 

 36,000 0 0  Zbatuar 

Lidhur me 
aplikimin e nenit 
294/a, në 
prokuroritë e 
juridiksionit të 
përgjithshëm, nuk 
ka patur hetime 
me veprime 
simuluese për 
vepra të 
korrupsionit. 

 

 PP, Prokurori e Posaçme          

B. 1.5 Krijimi i formatit të raportimit statistikor dhe 
mbledhjes së të dhënave 

 0    
Pazbatuar 

 

 

B.1.5.
1 

Ngritja e grupit të punës (I) Hartimi i draftit të 
formatit  dhe miratimi i formatit të raportimit 
statistikor 

 0 0  0 
Pazbatuar 

 
Nuk ka ndryshuar 
formati i 
raportimit 
statistikor,vijon me 
të njëjtin standard 

 

 PSH       
 

B. 1.6 Kryerja e trajnimeve të përbashkëta me 
agjencitë e zbatimit të ligjit të përfshira në 
luftën kundër korrupsionit 

 2,500    Pazbatuar     

B.1.6.
1 

Kryerja e vlerësimit të nevojave për trajnim dhe 
hartimi i programit trajnimit 

 Kosto 
administrat

ive 

0 0  
Pazbatuar  Aktiviteti 

nuk është 
realizuar 
edhe për 
shkak të 
pamundsis
ë financiare 
të PSh 
(kostot e tij 
vijojnë të 
jenë 

 
Mbi baza 
vjetore 



 

 

hendek 
financiar); 
gjithashtu 
edhe 
situate 
Pandemisë 
Covid -19. 

 PSH          

 
Institucion kontribues: Prokuroritë, Gjykata,         
DPP, DPT, ILDKPKI   

         

B.1.6.
2 

Kryerja e trajnimit/grupet e trajnimit (25 
persona/grup)- total nr. i personave të trajnuar, 
126 persona/vit (sa të trajnuar femra dhe sa 
meshkuj). 

 2,500 0 0  
Pazbatuar  Aktiviteti 

nuk është 
realizuar 
edhe për 
shkak të 
pamundsis
ë financiare 
të PSh 
(kostot e tij 
vijojnë të 
jenë 
hendek 
financiar); 
gjithashtu 
edhe 
situatë 
Pandemisë 
Covid -19. 

 Mbi baza 
vjetore 

 PSH          

 
Institucion kontribues: Prokuroritë, Gjykata,         
DPP, DPT, ILDKPKI   

         

B. 1.7 

Kryerja e trajnimeve për rritjen e nivelit 
profesional të efektivëve të angazhuar për të 
dokumentuar veprat penale në fushën kundër 
korrupsionit dhe krimeve në detyrë (PSH/OPGJ 
në strukturën kundër korrupsionit) 

 20,995     

Zbatuar 

   



 

 

B.1.7.
1 

Kryerja e vlerësimit të nevojave për trajnim dhe 
hartimi i programit trajnimit 

 Kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative  100%  Zbatuar 

Për detaje mbi 
trajnimet referohu 
raportimit të B 
1.7.2 

   

 PSH 
       

B.1.7.
2 

Kryerja e trajnimit; (sa të trajnuar femra dhe sa 
meshkuj). 

 20,995 Kosto administrative   100% Zbatuar 

Për periudhën e 
raportimit është 
kryer 1 trajnim 
(tema 3). 
Në total për vitin 
2020, janë kryer 3 
trajnime me 21 
përfitues nga te 
cilet 4 janë femra 
1. Tema 
”Marrdheniet 
ndermjet policise 
dhe prokurorise 
per permirsimin e 
cilesise se 
referimeve” 
zhvilluar ne  Hotel 
Max Tirane. Kan 
përfitur  15 
persona.   
2. Tema “Hetimi 
financiar kombëtar 
dhe hetimet 
Ndërkombëtare” 
zhvilluar ne Hotel 
Rogner  
Tirane.kane 
perfituar  5 
persona.  

3. Tema 
“Investigimi hetimi 
i aseteve kriminale 
dhe pastrimit 
parave” organizuar 
Nga Giz Optima 

 



 

 

zhvilluar ne Hotel 
“Rogner”  me 21 
Perfitues/ cilet 4 
janë femra. 

 PSH          

B. 1.8 Forcimi i kapaciteteve strukturave të hetimit të 
korrupsionit dhe krimit ekonomik  

 4,500  
 

 
Pafilluar  

    

B.1.8.
1 

Investime në mjete pune:pasje vëzhgimi, 
fotografimi, filmimi,interveprimi ambientale) 
për  ngritjen e Njësisë Qendrore për Hetimin e 
Krimeve Ekonomike e Financiare dhe 
Korrupsionit (20 OPGJ dhe 5 oficer në Sektorin 
për Hetimin e Aseteve Kriminale). 

 4,500 0  0  
Pafilluar  

 
(TM IV) 

Shtyrë 
për të 

filluar në 
TM e 

tjerë të 
vitit 2020 

Në pritje 
për tu 
kryer 

TM IV 
2020 

 PSH          

B. 1.9 Mekanizma specifike për të zhvilluar luftën 
kundër korrupsionit  në kuadër të administrimit 
dhe menaxhimit e aseteve të sekuestruara dhe 
konfiskuara që rrjedhin nga korrupsioni 

 33,000    
Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

 

   

B.1.9.
1. 

Ngritja e grupit të punës për hartimin e akteve 
nënligjore  

 Kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative 
 
 
 
 

100% Zbatuar 
Është ngritur grupi 
i punës për 
hartimin e akteve 
nënligjore me 
përfaqësues të 
AAPSK dhe MB. 

   

 AAPSK 
         

 Institucion kontribues: MB, AKSHI 
         

B.1.9.
2 

Hartimi i akteve nënligjore në zbatim të ligjit 
nr.34/2019 (janar-dhjetor 2020) 

 Kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative  
100% Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

D/Aktet janë 
përcjellë pranë 
Ministrise së 
Brendshme, në 
cilësinë e 
institucionit 

 Në 
pritje 
për 
mirati
m të  
akteve 
ende 
draft  

 



 

 

propozues për 
miratim 
1.Projekturdhri i 
Kryeministrit “Për 
miratimin e 
strukturës dhe 
përbërjes organike 
të strukturës së 
Agjencisë së 
Pasurive të 
Sekuestruara dhe 
Konfiskuara”, për 
diskutim me 
drejtorinë e 
Buxhetit dhe 
Menaxhimit 
Financiar në MB. 
2.Projektvendimi “
Për përcaktimin e 
kritereve të 
vlerësimit, mënyrat 
dhe procedurat e 
dhënies në 
përdorim dhe të 
tjetërsimit të 
pasurive të 
konfiskuara”, për 
mendim MD dhe 
MFE. 
3.Projektvendimi 
“Për rishpërndarjen 
e numrit të 
punonjësve organik 
dhe fondeve 
buxhetore në 
njësitë e qeverisjes 
qendrore për vitin 
2020”, për mendim 
MFE. 
4.Projektvendimi “
Për përcaktimin e 
kufijve të pagave 
apo shpërblimit të 
personelit të 
jashtëm të 
kontraktuar nga 
Agjencia e 



 

 

Administrimit të 
Pasurive të 
Sekuestruara e të 
Konfiskuara”, për 
kompetencë DAP-t. 
5.Projektvendimi “
Për rregullat për 
përmbajtjen, 
formën e 
regjistrimit të 
pasurive të 
sekuestruara e të 
konfiskuara, si dhe 
për përcaktimin e 
organeve publike 
apo subjekteve, që 
kanë të drejtë 
qasjen në 
informacionin e tij”, 
për bashkërendim 
MD, MFE dhe 
Prokuroria e 
Përgjithshme. 
6.Projektudhëzimi 
“Për procedurat e 
mbledhjes dhe 
administrimit të të 
ardhurave, rregullat 
për mënyrën e 
mbajtjes dhe 
evidentimit të 
shpenzimeve, 
limitet e kryerjes së 
shpenzimeve”, 
Miratuar. 
7.Projekturdhri “Pë
r përcaktimin e 
kritereve dhe 
rregullave për 
hartimin e listës së 
administratorëve të 
pasurisë, pranë 
agjencisë së 
administrimit të 
pasurive të 
sekuestruara dhe 



 

 

konfiskuara”, 
Miratuar. 

 AAPSK 
         

 Institucion kontribues: MB, AKSHI 
         

B.1.9.
3 

Krijimi i regjistrit elektronik, për mbajtjen, 
formën,  raportimin e pasurive të sekuestruara 
dhe të konfiskuara si dhe përcaktimin  e 
organeve publike apo subjekteve që kanë të 
drejtë të kenë akses në të Portali i AAPSK/e-
shërbime 

 33,000               70%  Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

Eshte 
implementuar 
regjistri elektronik 
dhe eshte 
azhornuar me 
ndryshimet qe 
kane ndodhur, 
priten ndërhyrje 
për ndryshime të 
vazhdueshme që 
informacioni që 
përcillet për 
përdoruesit që do 
kenë akses të jetë 
sa më i qartë. 

Është përgatitur 
draft VKM dhe 
është dërguar për 
bashkërendim tek 
MD, MFE dhe 
Prokuroria e 
Përgjithshme.  

 
Pritet 
mirati
mi 
d/VKM 
për 
regjistri
n 
elektro
nik për 
të 
përcakt
uar 
kush 
do të 
ketë 
akses 
nga 
instituc
ionet 

TM IV 
2020 

 AAPSK          

 Institucion kontribues: MB, AKSHI          

B.1.9.
4 

Regjistrimi online i pasurive të dhëna me qira 
dhe pasurive në proces administrimi. 

 Kosto 
administrat

ive 

0 0  Pazbatuar 
(Paraportuar)* 

   

 AAPSK          



 

 

 Institucion kontribues: MFE, AKSHI          

B. 
1.10 

Rritja e kapaciteteve profesionale nëpërmjet 
trajnimeve dhe konferencave të përbashkëta 
me institucionet homologe ndërkombëtare 

 17,000     

Pazbatuar 

   

B.1.10
.1 

Module trajnimi të hartuara (I) Seanca trajnimi 
të kryera  (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj) 

 5,000  5,000      0%                   0%  Pazbatuar Aktivitetet 
nuk janë 
kryer për 
arsye të 
Pandemisë 
Covid -19 

Do të 
analizo
het 
situate 
për të 
mundë
suar 
kryerje
n e tyre 
në 
përiud
hën në 
vijim  

2020 

 AAPSK          

B. 
1.11 

Rritja e kapaciteteve profesionale të stafit të 
AAPSK në fushën e administrimit të shoqërive 
të sekuestruara dhe të konfiskuara 

 4,000     

Pazbatuar 

   

B.1.11
.1 

Trajnime të kryera për stafin (sa të trajnuar 
femra dhe sa meshkuj) 

 
(1,000 për 
çdo vit të 

PV) 

 

1,000          0%    
0
% 

Pazbatuar Aktivitetet 
nuk janë 
kryer për 
arsye të 
Pandemisë 
Covid -19 

Do të 
analizo
het 
situata 
për të 
mundë
suar 
kryerje
n e tyre 
në 
periud
hën në 
vijim 

2020 

 AAPSK          



 

 

B. 
1.12 

Rritja e kapacitetit hetimor nëpërmjet forcimit 
të strukturës së hetimit dhe shfrytëzimit të 
instrumentave ligjorë që shërbëjnë për 
përmbushjen e veprimtarisë si në aspektin 
procedurial penal dhe të veprimtarisë 
inteligjente 

 232,431    Zbatuar 
Pjesërisht/në 

proces 

   

B.1.12
.1 

Nr. i rasteve zbuluara të dyshuara për kryerje 
apo implikim në veprimtari të kundërligjshme 
të punonjësve të strukturave, objekt i 
veprimtarisë së ShÇBA (I) Nr. referimesh (II) Nr. 
punonjësish të proceduar (III) Nr. punonjësish 
të arrestuar/ndaluar si dhe nr. operacionesh të 
kryera (IV) 

 232,431 162.701      70%                   70%  Zbatuar 
Pjesërisht/në 

proces 

175 referime 
penale për 260 
subjekte, nga të 
cilët:  

1 punonjës policie 
të nivelit të mesëm 
drejtues; 84 
punonjës policie të 
nivelit të parë 
drejtues; 166 
punonjës policie të 
nivelit zbatues; 1 
punonjës 
administrativ; 4 
efektivë të Gardës; 
4 efektivë i 
PMNZSH-së dhe 88 
shtetas 
Janar - Operacioni 
“Abuzuesit e 
detyrës” Durrës: 
18 vendime për 
masën e sigurimit 
personal “Arrest 
në burg”, për:4 
punonjës policie të 
nivelit të parë 
drejtues; 6 
punonjës policie të 
nivelit zbatues; 8 
shtetas; 1 vendim 
për masën e 
sigurimit personal 
“Pezullim nga 
detyra” për; 1 

 Dhjetor 2020 



 

 

punonjës 
administrative 
(strukturave të 
Policisë së Shtetit) 
Shkurt - Operacioni 
“Abuzuesit e 
detyrës 2”, Krujë: - 
“pezullimit nga 
detyra” & 
“ndalimit të daljes 
jashtë shtetit”, për 
7 subjektet e këtij 
procedimi, të cilët 
kryejnë funksione 
të 
ndihmës/ndihmës/
specialist për 
rendin në 
Komisariatin e 
Policisë Krujë, 
pranë DVP Durrës. 
Maj- Operacioni 
“ShënMëri2020”Ku
kës, Lezhë, 
Shkodër, Tiranë 
dhe Gjirokastër. Ky 
operacion u 
zhvillua nga 
Drejtoria Vendore 
e Policisë Kukës, 
me mbështetjen e 
FLO-së, në 
koordinim me 
Departamentin e 
Policisë Kriminale 
dhe në 
bashkëpunim me 
SHÇBA-në, e nën 
Drejtimin e 
Prokurorisë së 
Rrethit Gjyqësor 
Kukës 
Masat e sigurisë 
për 19 shtetas, të 
dyshuar për veprën 
penale “Kultivimi i 
bimëve narkotike, 



 

 

në bashkëpunim, si 
dhe u arrestuan 2 
punonjës policie, A. 
K., dhe R. C,për 
veprën penale 
“Shpërdorimi i 
detyrës” dhe për 
oficerin e policisë 
N. K, u mor masa e 
sigurisë “pezullimi 
nga detyra apo 
funksioni publik”. 
Gjatë hetimit disa 
mujor, në kuadër 
të procedimit 
penal të nisur në 
vitin 2019, duke 
aplikuar format 
dhe metodat 
speciale të hetimit 
u arrit të 
dokumentohej me 
prova ligjore 
implikimi i këtyre 
punonjësve të 
policisë, të cilët me 
veprimet dhe mos 
veprimet e tyre 
kanë lejuar 
zhvillimin e këtij 
aktiviteti kriminal, 
në bashkëpunim 
me këta shtetas. 
Prill- Operacioni 
“PANDEMIA” nga 
Seksioni për 
Hetimin e Trafikut 
të Paligjshëm dhe 
Narkotikëve në 
DVP Fier me 
strukturat e -së Fier 
dhe Prokurorinë e 
Rrethit Gjyqësor 
Lushnjë. Mbi bazën 
e informacione të 
marra në rrugë 
operative, kryerjes 



 

 

së veprimeve të 
shpejta 
procedurale dhe 
aplikimit të 
metodave speciale 
të hetimit, si 
rezultat i këtij 
operacioni i 
arrestuan në 
flagrancë 3 shtetas 
dhe 1 punonjës 
policie, efektiv i 
Komisariatit të 
Policisë Rrugore 
Tiranë, të dyshuar 
për veprat penale 
“Prodhimit dhe 
shitjes së 
narkotikëve” dhe 
“Prodhim dhe 
mbajtja pa leje të 
armëve të gjuetisë 
dhe sportive”. Këta 
shtetas u kapën në 
kushtet e flagrancë 
me “një sasi prej 
33.55 gramë, lëndë 
të dyshuar 
narkotike të llojit 
Kokainë, në hyrje të 
qytetit të Divjakës, 
në lokalin e njërit 
prej shtetasve. 
Gjithashtu në 
kontrollet e 
ushtruara në 
banesat e 
shtetasve, në njërin 
prej tyre u gjetën 3 
(tre) armë gjahu pa 
leje, dy paisje për 
prodhimin e 
fishekëve si dhe një 
sasi baruti për 
prodhimin e 
fishekëve të 
gjuetisë, të cilat u 



 

 

sekuestruan në 
cilësinë e provës 
materiale”. 
Hetimet 
vazhdojnë. 
Operacioni 
“Golemi” i kryer në 
bashkëpunim me 
Prokurorinë e 
Posaçme kundër 
Korrupsionit dhe 
Krimit të 
Organizuar (SPAK), 
në funksion të 
Procedimit Penal 
Nr. 182/2020, për 
veprën penale të “ 
Korrupsionit pasiv “ 
dhe “Shpërdorimi i 
detyrës”. Pas një 
hetimi disa mujor 
duke aplikuar 
metoda speciale të 
hetimit, të 
drejtuara nga kjo 
prokurori, u bë e 
mundur 
dokumentimi me 
prova ligjore e 
veprimtarise së 
kundraligjshme të 
punjonjësit të 
Policisë N/komisar 
I.D. i cili duke 
keqpërdorur 
atributet që u jep 
detyra dhe 
funksioni, “gjatë 
ushtrimit të 
detyrës, i ka 
kërkuar një shtetasi 
një shumë të 
konsiderueshme 
eurosh me qëllim 
favorizimin per 
mos arrestimin në 
flagrancë të djalit 



 

 

tij, e me qëllim 
ndryshimin e 
cilësimit juridik të 
veprës penale nga 
kundërshtim i 
punjonjësit të 
policisë në 
mosbindje të 
punjonjësit të 
policisë i cili i ka 
kundërshtuar 
patrullës së 
policisë, mbi 
kërkesat ligjore 
gjatë kohës së 
pandemisë”.  

 SHÇBA          

B. 
1.13 

Rritja e numrit dhe cilësisë së hetimeve 
proaktive, për punonjës të strukturave, objekt i 
veprimtarisë së ShÇBA 

 28,551    Zbatuar 
Pjesërisht/në 

proces 

   

B.1.13
.1 

Numri i hetimeve proaktive të finalizuara me 
dokumentimin ligjor dhe goditjen e rasteve të 
veprimtarisë së kundraligjshme të kryer nga 
punonjës të strukturave, objekt i veprimtarisë 
së ShÇBA 

 28,551 19,985  70%                  70%  Zbatuar 
Pjeserisht/në 

proces 

Pas kryerjes së 
hetimeve proaktive 
nga strukturat e 
hetimit të 
Shërbimit, nën 
drejtimin e 
prokurorit për 
procedimet penale 
në ndjekje gjatë 
këtij 9-mujori të 
vitit 2020, janë 
zbatuar vendime të 
gjykatave për 
masat “Arrest në 
flagrancë/ndalime.
masa sigurie”, ndaj 
79 personave, ku 
57 subjekte të 
Shërbimit dhe 22 

 Dhjetor 2020 



 

 

shtetas, nga të 
cilët; 
Arrestuar/ndaluar 
56 persona, nga të 
cilët: 1 punonjës 
policie të nivelit të 
mesëm drejtues, 
17 punonjës 
policie të nivelit të 
parë drejtues; 14 
punonjës policie të 
nivelit zbatues; 1 
efektiv i PMNZSH-
së; 2 efektive i 
Gardës; 21 shtetas. 
Me masa të tjera 
të sigurimit 
personal, si; 
“pezullimi i 
ushtrimit të një 
detyre apo 
shërbimi publik” 
janë 23 persona, 
nga të cilët: 10 
punonjës policie të 
nivelit të parë 
drejtues; 11 
punonjës policie të 
nivelit zbatues; 1 
punonjës 
administrativ; 1 
shtetas masë 
“detyrim paraqitje 
tek OPGJ”. 

 SHÇBA          

B.2 
B 2: Përmirësimi i bashkëpunimit midis 
institucioneve ligjzbatuese në ndjekjen penale 
dhe ndëshkimin penal të korrupsionit 

       

 PP, PSH, Prokuroria e Posaçme, BKH          



 

 

 
01110  Planifikim Menaxhim Administrim, PP; 
Programi 3140 "Policia e Shtetit" 

         

 PP, PSH, Prokuroria e Posaçme, BKH          

B. 2.2 Rritja e aksesit të mëtejshëm në bazat e të 
dhënave dhe në regjistrat elektronik shtetëror 
për kryerjen e hetimeve, nëpërmjet ndërlidhjes 
së sistemeve 

 9,000     

Zbatuar  

 

B.2.2.
1 

Numri i databazave të aksesuara 

 9,000 Kosto administrative  100%  Zbatuar 

Në muajin prill 
2020 u nënshkrua 
marrëveshja për 
aksesin në bazën e 
të dhënave të 
Institutit të 
Sigurimeve 
Shoqërore dhe 
arritur teknikisht 
aksesimi. 

   

 PP          

B. 2.3 

Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional të 
punës ndërmjet PSH dhe agjencive të tjera 
ligjzbatuese (dogana, tatime, policia ushtarake, 
etj) me fokus hetimin e korrupsionit  

 0    Pazbatuar 
(Paraportuar)* 

   

B.2.3.
1 

Ngritja e grupeve te përbashkëta të punës  

 0 0 0  Pazbatuar 
(Paraportuar)* 

Mungon 
informacio
ni në këtë 
raport për 
këtë 
aktivitet  

 
Mbi baza 
vjetore 

 PSH          

 
Institucion kontribues: DPD, DPT, Policia 
Ushtarake 

         

B.2.3.
2 

Hartimi i plani punës/plani veprimi me fokus 
hetimin e korrupsionit 

 0 0 0  Pazbatuar 
(Paraportuar)* 

Mungon 
informacio
ni në këtë 

 
Mbi baza 
vjetore 



 

 

raport për 
këtë 
aktivitet  

 PSH          

 
Institucion kontribues: DPD, DPT, Policia 
Ushtarake 

         

B.2.3.
3 

Udhëzime dhe procedura standarde të 
përbashkëta ndërmjet PSH dhe agjencive të 
tjera ligjzbatuese 

 0 0 0  Pazbatuar 
(Paraportuar)* 

Mungon 
informacio
ni në këtë 
raport për 
këtë 
aktivitet  

 
Mbi baza 
vjetore 

 PSH          

 
Institucion kontribues: DPD, DPT, Policia 
Ushtarake 

         

B.2.3.
4 

Adresimi i mbivendosjeve dhe / ose 
boshllëqeve në mandatet institucionale, 
hetimet e dyfishta ose të njëkohshëm, etj  

 0 0 0  Pazbatuar 
(Paraportuar)* 

Mungon 
informacio
ni në këtë 
raport për 
këtë 
aktivitet  

 
Mbi baza 
vjetore 

 PSH          

 
Institucion kontribues: DPD, DPT, Policia 
Ushtarake 

         

B. 2.4 

Hartimi i procedurave standarde dhe 
mekanizmave të bashkëpunimit ndërmjet PSH 
dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe SPAK me 
fokus hetimin e korrupsionit 

 0    Pazbatuar 
(Paraportuar)* 

   

B.2.4.
1 

Ngritja e grupit të punës 

 0 0 0  
Pazbatuar 

(Paraportuar)* Mungon 
informacio
ni në këtë 
raport për 
këtë 
aktivitet 

 
Mbi baza 
vjetore 



 

 

 PSH, Prokuroria e Posaçme, BKH          

B.2.4.
2 

Hartimi i draftit të procedurave të 
bashkëpunimit dhe miratimi i tyre 

 0 0 0  
Pazbatuar 

(Paraportuar)* Mungon 
informacio
ni në këtë 
raport për 
këtë 
aktivitet 

 
Mbi baza 
vjetore 

 PSH, Prokuroria e Posaçme, BKH          

B. 2.5 
Forcim bashkëpunimi ndërmjet PSH dhe 
agjencive të tjera ligjzbatuese me fokus hetimin 
e korrupsionit, nëpërmjet takimeve të punës 

 0    
Zbatuar 

 
 

B.2.5.
1 

Hartimi i një kalendari takimesh pune dhe 
takime të kryera  

 0 Kosto administrative  0  Zbatuar 

Jane kryer 131   

(47 për periudhën 
e re të 
monitorimit), 

analiza të 
përbashkëta me 
Prokurorinë, dhe 
Agjencitë/Instucio
ne të tjera 
ligjzbatuese. 

 

 PSH       
 

B. 2.6 
Organizimi i seminareve/ëorkshope të 
përbashkëta ndërmjet PSH dhe agjencive të 
tjera ligjzbatuese  

 50     

Zbatuar  

 

 

B.2.6.
1 

Analiza shkencore (I)  Informacioni dhe 
përpunimi i të dhënave (II) Tematika specifike 
te trajtuara (III)  Kurrikula/materialet e trajnimit 
të hartuara 

 50 Kosto administrative  0  Zbatuar 

Është kryer 1 
trajnim i ri, tema 3. 

Në total për 2020 
kryer 3 trajnime 
me 21 përfitues 
nga te cilet 4 janë 

   



 

 

femra.             1. 
Tema 
”Marrdheniet 
ndermjet policise 
dhe prokurorise 
per permirsimin e 
cilesise se 
referimeve” 
zhvilluar ne Hotel 
Max Tirane. Kan 
përfitur 15 
persona.          2. 
Tema “Hetimi 
financiar kombëtar 
dhe hetimet 
Ndërkombëtare” 
zhvilluar ne Hotel 
Rogner 
Tirane.kane 
perfituar 5 
persona.          3. 
Tema “Investigimi 
hetimi i aseteve 
kriminale dhe 
pastrimit parave” 
organizuar Nga Giz 
Optima zhvilluar 
ne Hotel “Rogner” 
me 1 Perfitues. 

 PSH          

 
Institucion kontribues: Prokuroritë, Gjykata, 
DPP, DPT, ILDKPKI   

         

B. 2.7 

Kryerja e vlerësimit për të identifikuar faktorët 
që pengojnë dhe/ose nxisin bashkëpunimin 
institucional në hetimin e korrupsionit dhe në 
vlerësimin e burimeve njerëzore e financiare 

 50    
Pazbatuar 

(Paraportuar)*    

B.2.7.
1 

Ngritja e grupit të punës (I ) Hartimi i termave 
të referencës (II)  Kryerja e vlerësimit (III) 
Aktivitet (konferencë për bërjen të njohur të 
raportit  

 50 0 0  
Pazbatuar 

(Paraportuar)* Mungon 
informacio
ni në këtë 
raport për 
këtë 
aktivitet 

Shtyrë 
për 6M 
II 

6M II 
2020 



 

 

 PSH          

B. 2.8 

Rishikimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve të 
reja të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve 
ligjzbatuese dhe institucioneve të ngarkuara me 
luftën kundër korrupsionit 

 

0    Pazbatuar 
(Paraportuar)* 

   

B.2.8.
1 

Ngritja e grupit të punës 

 0 0 0  
Pazbatuar 

(Paraportuar)* Mungon 
informacio
ni në këtë 
raport për 
këtë 
aktivitet 

 6M II 
2020 

 PSH      
    

B.2.8.
2 

Draftimi i marrëveshjes 

 0 0  0 
Pazbatuar 

(Paraportuar)* Mungon 
informacio
ni në këtë 
raport për 
këtë 
aktivitet 

 6M II 
2020 

 PSH      
    

B.2.8.
3 

Miratimi / nënshkrimi i marrëveshjeve 

 0 0 0  
Pazbatuar 

(Paraportuar)* Mungon 
informacio
ni në këtë 
raport për 
këtë 
aktivitet 

 6M II 
2020 

 PSH          

B.3 
B 3: Përmirësimi i kuadrit ligjor për ndjekjen 
penale të krimit ekonomik dhe financiar                     

         

 
MFE/ MD/MB/AAPSK/PP/SPAK, ZRA, PSH, PP, 
Prokuroria e Posaçme 

         

 

01120 "Menaxhimi i Shpenzimeve Publike", 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë; Programi 
01110 Planifikim Menaxhim Administrim, 
Ministria e Drejtësisë; Programi 1010099 

         



 

 

"Agjencia e Administrimit të Pasurive 
Sekuestruara e Konfiskuara", AAPSK; Programi 
01110  Planifikim Menaxhim Administrim, PP; 
Programi 3140 "Policia e Shtetit" 

 
MFE/MD/MB/AAPSK/PP/SPAK, ZRA, PSH, PP, 
Prokuroria e Posaçme 

         

B. 3.1 
Raport mbi vlerësimin e kuadrit ligjor dhe 
rekomandimet institucionale për ngritjen e ZRA 

     Pafilluar 

 

   

B.3.1.
1  

Grup pune për raportin e vlerësimit (faza I) 
Institucionet (pjesë e grupit të punës) fillojnë 
procesin e vlerësimit dhe shqyrtimit (faza II)  
Hartimi i kalendarit të punës (faza III) 
Draft/dokument vlerësimi dhe rekomandime të 
dhëna (faza IV)  Dokument final mbi rishikimin e 
kuadrit ligjor të fushës, për ngritjen e ZRA  (faza 
V)  

      Pafilluar 

(TM IV) 

Nuk ka asnjë 
aktivitet/proces të 

kryer për këtë 
masë në periudhën 

e monitorimit. 

Aktiviteti 
parashikoh
et të fillojë 
zbatueshm

ëri në në 
TM IV 

  

 MFE/ MD/MB/AAPSK/PP/SPAK          

B.4 
B4: Përmirësimi i bashkëpunimit gjyqësor dhe 
policor ndërkombëtar në luftën kundër krimit 
ekonomik dhe financiar 

      
 
 

 PSH,  PP, Prokurori e Posaçme             

 
01110  Planifikim Menaxhim Administrim, PP; 
Programi 3140 "Policia e Shtetit" 

         

 PSH,  PP, Prokurori e Posaçme             

B. 4.1 
Forcim bashkëpunimi policor kombëtar dhe 
ndërkombëtar  

 20,995    
Zbatuar 

 
   

B.4.1.
1 

Shkëmbimi i informacionit si edhe hetime të 
koordinuara e të përbashkëta mes agjencive 

 Kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative   100% 
Zbatuar 

Policia e Shtetit, 
sipas 
marrëveshjeve 
bashkëpunon,me“I
NTERPOL” me 
“EUROPOL, CARIN, 
SELEK, BAMIN, 
INTERFORCË, etj. 

 
  



 

 

Per 9 mujorin e 
vitin 2020  ka 
ndjekur: 
- 289 praktika të 
Interpolit, jane 
ndjkur nga 
Drejtoria për 
Krimin Ekonomik e 
Financiare.   
81 praktika me  
EUROPOLIN jane 
ndjekuar nga 
Drejtorisë për 
Krimin Ekonomik e 
Financiare    
 Me rrejtin e 
zyrave per gjetjen 
e  rikuperimin e 
aseteve kriminale 
CARIN janë 
shkëmbyer 42 
informacion e 
praktika. 
Me INTERFORCEN 
janë shkëmbyer 
informacion në 7 
praktika. 

 

 PSH          

B.4.1.
2 

Konferenca të përbashkëta me agjencitë 
homologe për shkëmbim eksperience në 
hetimet e përbashkëta. 

 20,995 0 0  Pazbatuar 
(Paraportuar)* 

   

 PSH 
       

 

  

B. 4.2 

Kryerja e trajnimeve të përbashkëta dhe rritja e 
bashkëpunimit me institucionet homologe 
ndërkombëtare si EUROPOL, CEPOL, INTERPOL, 
CARIN, BAMIN, UNDC, OSBE 

 0    Zbatuar   



 

 

B.4.2.
1 

Trajnime të kryera me kolegë të agjencive 
homologe (sa të trajnuar femra dhe sa 
meshkuj). 

 0 0  100% Zbatuar  

Në total për vitin 
2020 , janë dy 
trajnime te 
perbashketa me 
CEPOL dhe UNODC 
 1-“Mashtrimet e  
prokurimeve 
publike dhe 
pastrimin e 
parave” me 2 
përfitues ne Bosnje 
Hercegovine. 

2-“Trainimi i 
avancuar i hetimit 
financiare”  me 4 
përfitues ne Shkup 
Maqedoni. 

 

 PSH        

B. 4.3 
Ngritja e skuadrave të përbashkëta hetimore 
për hetimin e veprave penale në fushën e 
korrupsionit 

 6,000    Pazbatuar 

 

   

B.4.3.
1 

Nr. i skuadrave të ngritura 

 6,000 0  0 Pazbatuar 

Per vitin 2020 nuk 
jane ngritur 
skuadra te 
perbashketa 
hetimore. 

 

   PP, Prokurori e Posaçme          

B. 4.4 
Forcimi i kapaciteteve profesionale nëpërmjet 
trajnimeve dhe konferencave të përbashkëta 
me institucionet homologe ndërkombëtare 

 6,000    Zbatuar 

 

 

 

B.4.4.
1 

Nr. i aktiviteteve trajnuese dhe nr. i takimeve e 
kryera dhe nr. i pjesëmarrësve; (sa të trajnuar 
femra dhe sa meshkuj) 

 6,000 0  100% Zbatuar 

Në date 22 korrik 
2020 u organizua 
seminari online 
nga Projekti 

 



 

 

Euralius V, ne 
bashkëpunim me 
Prokurorinë e 
Përgjithshme dhe 
Prokurorinë e 
Posaçme me  6 
(gjashte) ekspert 
nderkomtar “Mbi 
përvojat 
ndërkombëtare 
dhe praktikat më 
të mira për 
hetimet proaktive 
dhe marrëveshjet 
për pranimin e 
fajësisë”, me 
pjesemarrjen e 12 
prokuroreve e 
drejtuesve te 
prokurorive te 
juridiksionit 
pergjithshem, 15 
prokuroreve dhe 
opgj te Prokurorise 
se Posaçme dhe 10 
OPGJ te Policise se 
Shtetit    

  PP, Prokurori e Posaçme          

3 QASJA NDËRGJEGJËSUESE          

C.1 
C 1: Ndërgjegjësimi dhe edukimi i publikut të 
gjerë mbi pasojat e korrupsionit 

         

 KKK/MD          

 
01110  Planifikim Menaxhim Administrim, 
Ministria e Drejtësisë 

         

 KKK/MD          

C. 1.1 
Plani i Vizibilitetit dhe Komunikimit në zbatim të 
SNKK/vjetor, i hartuar  

 0  100%  Zbatuar    



 

 

C.1.1.
1 

Plani i Vizibilitetit dhe Komunikimit për vitin 
2020  i hartuar nga grupi i punës/ miratuar nga 
MD  

 Kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative 100%  Zbatuar 

Plan i Komunikimi 
&Vizibiliteti për 
MD, 2020 është 
përfunduar se 
hartuari dhe 
publikuar në faqen 
e MD.  

http://ëëë.drejtesi
a.gov.al/ëp-
content/uploads/2
020/09/CV-
Strategy_-
FINALE_PER-
Publikim@S03.09.
2020.pdf 

Është një plan i 
detajuar veprimi, 
që parashikon 
aktivitete dhe 
evente AK për vitin 
2020 

   

 KKK/MD          

C. 1.2 
Instrumenta ndërgjegjësuese dhe informuese 
kundër korrupsionit të zbatuara në vend  

 3,634    Zbatuar    

C.1.2.
1 

Ideimi, hartimi dhe miratimi i aktiviteteve 
ndërgjegjësuese e informuese specifike; 
(aktivitete me mesazhe të qarta/të 
përshtatshme për femra dhe meshkuj; numri i 
aktiviteteve që adresojnë pasojat specifike të 
korrupsionit) - përgjatë viteve 
2020/2021/2022/2023 

 Kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative  100%  Zbatuar 

Ministria e 
Drejtësisë/ KKK ka 
hartuar një listë  
aktivitetesh të 
karaterit 
ndërgjegjësues 
2020: -fushata 
ndërgjegjëzimi 
-paketa 
ndërgjegjësuese 
Aktivitete për 
edukimin kundër 
korrupsionit  
-bashkëpunim me 
OSHC 

   

http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/09/CV-Strategy_-FINALE_PER-Publikim@S03.09.2020.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/09/CV-Strategy_-FINALE_PER-Publikim@S03.09.2020.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/09/CV-Strategy_-FINALE_PER-Publikim@S03.09.2020.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/09/CV-Strategy_-FINALE_PER-Publikim@S03.09.2020.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/09/CV-Strategy_-FINALE_PER-Publikim@S03.09.2020.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/09/CV-Strategy_-FINALE_PER-Publikim@S03.09.2020.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/09/CV-Strategy_-FINALE_PER-Publikim@S03.09.2020.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/09/CV-Strategy_-FINALE_PER-Publikim@S03.09.2020.pdf


 

 

 KKK/MD          

C.1.2.
2 

Java e Integritetit 2020, (3- 11 shkurt 2020)   - 
tryeza, forume AK, aktivitete sportive, etj.  

 3,317 3,317 100%  
Zbatuar 

Aktivitet i 
përfunduar në 6M 
1.   

Referoju raportit 
6M I monitorimit.  

http://ëëë.drejtesi
a.gov.al/ëp-
content/uploads/2
020/10/Raporti-
6M-1-SNKK-2020-
2023-alb_-pdf-.pdf 

 

   

 KKK/MD      
    

C.1.2.
3 

Tryezë për promovimin e planit të integritetit të 
MD, modeli  i dokumentit për institucionet e 
qeverisjes qendrore në vend  

 317 Kosto administrative  80%  
Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

 
Tryeza është në 
proces organizimi, 
zhvillimi i së cilës 
do të bëhet  në 
varësi të daljes së 
aktit të miratimit 
(parashikuar në 
masën A.9.1 
Në pritje të botimit 
të dokumentit PI 
të MD. 

Shtyrë për 
në TMIV 
për shkak 
të 
mosnxjerrj
es së aktit 
të 
miratimit 
të 
dokumentit 
PI të MD 

 TM III 
2020 
 
 
 
 

 KKK/MD          

C. 1.3 
Mekanizma me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit 
dhe të besimit të publikut në forcimin e luftës 
kundër korrupsionit 

 1,547    Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

   

C.1.3.
1 

Botime të publikuara në kuadër të 
ndërgjegjësimit qytetar në luftën kundër 
korrupsionit në Shqipëri:  

 714 714           100% 90%  
Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

 
Për 
botim 
dhe 
shpërn

 

http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/Raporti-6M-1-SNKK-2020-2023-alb_-pdf-.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/Raporti-6M-1-SNKK-2020-2023-alb_-pdf-.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/Raporti-6M-1-SNKK-2020-2023-alb_-pdf-.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/Raporti-6M-1-SNKK-2020-2023-alb_-pdf-.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/Raporti-6M-1-SNKK-2020-2023-alb_-pdf-.pdf
http://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/Raporti-6M-1-SNKK-2020-2023-alb_-pdf-.pdf


 

 

- Broshurë: SNKK (v.2020)                                                                       
- Broshurë: Hapat për të denoncuar 
korrupsionin në Shqipëri (v.2020) 

MD/KKK ka 
përfunduar së 
hartuari dhe 
mbetet proces 
botimi finalizimi i 
dy instrumenteve: 
Broshurë SNKK 
Broshurë:hapa për 
të denoncuar 
korrupsionin ne 
Shqipëri.  

darj e 
publiku
t. 

 

 KKK/MD          

C.1.3.
2 

Takime duke angazhuar të rinjtë (auditoret 
universitare) dhe komunitetet parauniversitare 
për njohjen e pasojave që vijnë nga korrupsioni, 
në fusha si arsim/shendetesi/tatime-
dogana/prona/gender, 
(v.2020/2021/2022/2023)       

 Kosto 
administrat

ive 

0 0  
Pafilluar 

 
(TM IV ) 

 

Aktivitet 
janë në 
proces 
organizimi 
dhe 
zbatueshm
ërie 

 TM IV 
2020 

 KKK/MD          

C.1.3.
3 

Film Festival Antikorrupsion 2020 

 1,233 0 0  
Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

 
         (TM IV )  
MD/KKK ka filluar 
procesin e 
organizimit të këtij 
eventi me 
mbështetje të DBE, 
projekti 
Komunikimi dhe 
Vizibiliteti: 
Kontrata e 
Reformës 
Sektoriale për 
Luftën kundër 
Korrupsionit 
Vijojnë takimet me  
partnerë/bashkëp
unëtorë të fushës; 
Eshtë 
parapërgatitur një 
listë filmash 

Për të 
vijuar me 
mënyrën e 
organizimi 
nt nëse 
Pandemia 
Covid-19 
do të 
pengojë 
zhvillimin e 
tij 

 TM IV 
2020 



 

 

shqiptarë dhë të 
huaj që kanë në 
fokus çështjen e 
korrupsionit/luftën 
ndaj tij/ 
ndërgjegjësimit 
ndaj këtij 
fenomeni.  

 KKK/MD          

C.1.3.
4 

Organizimi e pjesëmarrja në evente mediatike 
mbi antikorrupsionin:/ takime me gazetarët/ 
konferenca/ deklarata/ e-buletine/njoftime, etj.   
*aktivitete që kryhen për çdo vit zbatimi të PV 

 Kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative  100%  Zbatuar 

Në vijim të 
aktiviteteve të 
raportuara në 6M1 
në muajin korrik u 
zhvillua 
Konferenca 
ndërkombëtare 
“Qeverisja e mirë 
dhe lufta kundër 
korrupsionit në 
epokën dixhitale”, 
nën kujdesin e 
Kryesisë shqiptare 
të OSBE-së për 
vitin 2020. 

Referohu link: 
lajme në 
ëëë.drejtesia.gov.a
l  

E-buletin për 
antikorrupsionin 
në proces 
pregatitje. 

   

 KKK/MD          

C.1.3.
5 

Seminar/ëorkshop për antikorrupsionin me 
grupe të interesuara/identifikuara nga SNKK  
(v.2020/2021/2022/2023)  

 Kosto 
administrat

ive 

0 0  Zbatuar 
pjesërisht/në 

proces 

(Parashikuar në 
PV, TMIV 2020) 

   

http://www.drejtesia.gov.al/
http://www.drejtesia.gov.al/


 

 

MD/KKK ka filluar 
konceptin e 
objektit të 
seminarit të 
planifikuar. 

 KKK/MD          

C.1.3.
7 

Dita Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit (9 
dhjetor) - aktivitet  ndërgjegjësues në MD  
*aktivitet që kryhet për çdo vit të zbatimit të PV 

 Kosto 
administrat

ive 

0 0  
Pafilluar 

 
(TM IV) 

 
Organizimi i 
eventeve 
ndërgjegjëzuese 
për 9 dhjetor 2020, 
janë në proces nga 
MD/KKK 

   

 KKK/MD          

C.1.4 

Transparence e shtuar në bërjen publike të 
raporteve të monitorimit të SNKK dhe zbatimit 
të planit të veprimit AK dhe dokumentave të 
tjera shoqëruese të tij  

 3,712    Zbatuar 

C.1.4.
1 

Raporte periodike monitorimi të Planit të 
Veprimit/ të Pasaportës së Indikatorëve 
(publikim i tyre) (raporte 3M/6M/vjetore) 

 3,712 Kosto administrative   100% Zbatuar  

Në total për 
periudhën Janar-
Shtator 2020, jane 
përfunduar së 
hartuari, miratuar 
dhe publikuar 
Raporti Vjetor i 
Monitorimit të 
SNKK-së, Janar-
Dhjetor 2019 (në 
gjuhën shqipe dhe 
angleze) e të 
Pasaportës së 
Treguesve. & 
Raporti 3M I 2020.  

Shih 
http://ëëë.drejtesi
a.gov.al/strategjia
ndersektoriale-

 Në 
pritje 

të 
mbledh
jes së 
GTA 
për 

mirati
min  e 

raportit 
6M 1 
2020 

 

http://www.drejtesia.gov.al/strategjiandersektoriale-kunder-korrupsionit
http://www.drejtesia.gov.al/strategjiandersektoriale-kunder-korrupsionit
http://www.drejtesia.gov.al/strategjiandersektoriale-kunder-korrupsionit


 

 

kunder-
korrupsionit.   

Gjatë periudhës 
korrik-shtator 
është hartuar, 
konsultuar dhe në 
pritje për miratim 
drafti i raportit 6M 
1 2020. 

 

 

 KKK/MD          

C.1.4.
2 

Publikim/shpërndarje e e-buletine të 
dokumenteve të AK (raporte;monitorime, etj)  
në target grupe studentë/OSHC/forume biznesi  

 Kosto 
administrat

ive 

Kosto administrative 100% 100%  
Zbatuar 

Ka vijuar rregullisht 
konsultimi i 
dokumenteve AK 
(raporte 
monitorimi dhe 
drafti i PV PQH 
(OGP)- 
komponenti 
antikorrupsionit në 
rrjetin e 
organizatave në 
fushën 
antikorrupsion.  

   

 KKK/MD          

C.2 
C 2: Nxitja e publikut për të përdorur aktivisht 
mekanizmat për denoncimin dhe parandalimin 
e korrupsionit        

         

 ADB          

 98704 AB          

 ADB          

C.2.1 
Raportimi periodik i ADB mbi denoncimet e 
dorëzuara në portal 

 0    
Pafilluar  

    

http://www.drejtesia.gov.al/strategjiandersektoriale-kunder-korrupsionit
http://www.drejtesia.gov.al/strategjiandersektoriale-kunder-korrupsionit


 

 

C.2.1.
1 

Raporti i prodhuar dhe i publikuar 

 0 0 0  
Pafilluar  

 
(TM IV) 

Aktiviteti 
është në 
proces 
zbatueshë
mërie 
përgjatë 
viti 2020 

 
 

TM IV 
2020 

 ADB          

C. 2.2 

Dorëzimi i kërkesave mujore për institucionet e 
linjës për mbledhjen e numrit të qytetarëve të 
denoncimeve për korrupsion në portalin të cilat 
janë raportuar në Policinë e Shtetit/Prokurori 

 0    
Pafilluar  

 
   

C.2.2.
1 

Raporti periodik i prodhuar dhe i publikuar 

 0 0 0  
Pafilluar  

 
(TM IV) 

Aktiviteti 
është në 
proces 
zbatueshë
mërie 
përgjatë 
viti 2020 

 TM IV 
2020 

 ADB          

C.2.2.
2 

Nr. i rasteve të referuara PSH/Prokurori; (rastet 
e referuara të ndara mbi bazë gjinie) 

 0 0 0  
Pafilluar  

 
(TM IV) 

Aktiviteti 
është në 
proces 

zbatueshë
mërie 

përgjatë 
viti 2020 

 

 
TM IV 
2020 

 ADB          

C.2.3  
Transparencë e rritur e ADB, specifikisht për 
rastet e denoncimeve kundër korrupsionit  

 0    Zbatuar    

C.2.3.
1 

Aktivitete informuese mbi mënyrën e funksionit 
të portalit për publikun (publikime/ëeb/ 
njoftime) 

 0 Kosto administrative  0  
Zbatuar 

Agjencia bën 
njoftime dhe 
publikime 
nëpërmjet 
komunikimeve për 
publikun dhe 
rrjeteve të 
aplikueshme 

   



 

 

sociale, etj për të 
adresuar 
denoncimet 
kundër 
korrupsionit   

 ADB          

C.3 
C 3: Inkurajimi i bashkëpunimit me shoqërinë 
civile 

         

 AMSHC, PSH          

 
1110 Planifikim, Menaxhim dhe Administrim, 
AMSHC; Programi 3140 "Policia e Shtetit" 

         

 AMSHC, PSH          

C. 3.1 

Thirrje të hapura për propozime specifike në 
luftën kundër korrupsionit, të financuara nga 
AMSHC si pjesë e programit antikorrupsion dhe 
riprogramim të fondeve për këtë program 
(aktivitete që kryhen çdo vit gjatë PV) 

      

Pazbatuar 

 

   

C.3.1.
1 

Hartimi i termave të referencës 

 Kosto 
administrat

ive 

0% 0 % 0
% 

Pazbatuar 

Bordi Mbikqyrës, 
vendosi që buxheti 

i mbetur në 
dispozicion të 

thirrjes, t’i 
dedikohet 
Pandemisë 

Reduktimi 
buxhetor i 
institucioni
t si  pasoje 
e 
Pandemisë 
COVID- 19. 

AMShC 
ka 
parashi
kuar 
realizi
min e 
këtij 
objekti
vi 
përmes 
punës 
vullnet
arenë 
bashkë
punim  
me 
OSHC 

Afati I 
përfundi
mit të 
zbatimit 
do të jetë 
viti 2020, 
nëse do 
të 
gjenden 
mundësit
ë 
financiare 
të 
nevojshm
e. 

 AMSHC          



 

 

C.3.1.
2 

Pritja e aplikimeve 
20% e projekteve në fushën e prokurimeve; 
20% në fushën e arsimit; 20% në fushën e 
shëndetësisë; 20% në fushën e zbatimit të ligjit) 

 95,950 20.200- 20%                 0% 0%  
Pazbatuar Referohu 

C.3.1.1 
Refero

hu 
C.3.1.1 

TM IV 
2023 

 AMSHC          

C.3.1.
3 

Vlerësimi i aplikimeve 
 Kosto 

administrat
ive 

Kosto administrative                0% 0%  
Pazbatuar Referohu 

C.3.1.1 
Refero

hu 
C.3.1.1 

TM IV 
2023 

 AMSHC          

C.3.1.
4 

Shpallja e fituesve 
 Kosto 

administrat
ive 

Kosto administrative                0% 0%  
Pazbatuar Referohu 

C.3.1.1 
Refero

hu 
C.3.1.1 

TM IV 
2023 

 AMSHC          

C.3.1.
5 

Raportimet finale të OSHC-ve 

 Kosto 
administrat

ive 

0 0  
Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

Aktiviteti është 
parashikuar për 
periudhën në vijim 
të PV (6M 2) 

Aktivitet në 
vijueshmeri

. 

  

 AMSHC      
 

   

C.3.1.
6 

Relacionet e AMSHC/produktet finale të 
projekteve 

 Kosto 
administrat

ive 

0 0  
Zbatuar 

pjesërisht/në 
proces 

Aktiviteti është 
parashikuar për 
përiudhën në vijim 
të PV (6M 2) 

Aktivitet në 
vijueshmeri

. 

  

 AMSHC          

C. 3.2 

Forcimi i bashkëpunimit të PSH me OSHC-të, 
për gjenerimin e raporteve vlerësuese mbi 
hetimin e rasteve të korrupsionit, për të matur 
nivelin e riskut në prirjet kundër korrupsionit 

 50    
Pazbatuar  

    



 

 

C.3.2.
1 

Marrevëveshje bashkëpunimi PSH-AMSHC 
 Kosto 

administrat
ive 

0 0  
Pazbatuar 

(Paraportuar)* 
  TM III 

2020 

 PSH          

 Institucion kontribues: AMSHC          

C.3.2.
2 

Tryezë të përbashkët për të publikuar gjetjet e 
raporteve të mundshme AK, 12 tryeza 

 50 0 0  
Pazbatuar 

(Paraportuar)* 
  TM III 

2020 

 PSH          

 Institucion kontribues: AMSHC          

C.3.2.
3 

Evente publike PSh-OSHC që operojnë në 
fushën e luftës kundër korrupsionit specifikisht 
ne fushat më të prekura si 
arsimi/shëndetësia/tatimet & doganat/ e 
pronat. 

 Kosto 
administrat

ive 

0 0  
Pazbatuar 

(Paraportuar)* 
  TM III 

2020 

 PSH          

 Institucion kontribues: AMSHC          



 

 

 
 


