PLANI I VEPRIMIT KUNDËR-KORRUPSION 2021-2023
I.
Nr

I.1

SEKTORI POLITIK

Objektivat
Strategjike e
Sektorit

Nr.

Masat

Aktivitetet

Afati

Institucioni
Përgjegjës dhe
bashkëpunues

Treguesit e
Suksesit

Buxheti
Brenda buxhetit të planifikuar

Forcimi i
mekanizmave
kundërkorrupsion në
vend

I.1.1

Fuqizimi i
mekanizmave të
kontrollit të
brendshëm

Vlerësimi paraprak i
mekanizmave të kontrollit të
brendshëm

Në
vazhdimësi

Të gjitha
Institucionet
publike

Vlerësimi realizuar

2021

Nxjerrja e akteve të ndryshme
nënligjore që fuqizojnë
mekanizmat e kontrollit të
brendshëm
Krijimi i kutive të ankesave
fizike/ elektronike për t`ua
mundësuar qytetarëve/
zyrtareve të gjitha niveleve të
shprehin ankesat/raportimet për
korrupsionin në
institucionin e tyre
Caktimi i komisioneve që do të
merren me ankesat/raportimet
për korrupsionin në
Institucione

Në
vazhdimësi

Të gjitha
Institucionet
publike

Numër i akteve
nënligjore

3,000 €
3,000 €
3,000 €
Të gjitha Institucionet publike
3,000 €
2,000 €
1,000 €
Të gjitha Institucionet publike

Në
vazhdimësi

Të gjitha
Institucionet
publike

Krijimi i kutive të
ankesave/raportim
eve

1,500 €

Në
vazhdimësi

Të gjitha
Institucionet
publike

2,000 €
1,500 €
1,000 €
Të gjitha Institucionet publike

Ndryshimi dhe plotësimi i
Ligjit për Agjencinë Kundër
Korrupsionit
(miratimi i Ligjit për
Parandalimin e Korrupsionit)

2021

MD, ZKM,
Kuvendi, AKK

1. Vendimi për
formimin e
komisionit
2. Nr. i rasteve të
paraqitura
3. Nr. i rasteve të
shqyrtuara
4. Nr. i rasteve të
procedura në
institucione
kompetente
Ndryshimet ligjore
të miratuara

Ndryshimi i Ligjit për
Deklarimin e Pasurisë

2021

MD, ZKM,
Kuvendi, AKK

Ndryshimet ligjore
të miratuara

3,000 € për vitin 2021
MD

I.1.2

Avancimi i kornizës
ligjore primare
kundër korrupsionit

Vitet
2022

1,500 €

2023

1,000 €

Të gjitha Institucionet publike

3,000 € për vitin 2021
MD
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I.1.3

Miratimi i akteve të
nevojshme
nënligjore që kanë
të bëjnë me
ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit
për AKK

Ndryshimi dhe plotësimi i
Rregullores së Punës së
Agjencisë Kundër Korrupsionit

2021

MD, AKK

Rregullorja e
Punës së AKK-së e
miratuar

3,000 € për vitin 2021
MD

I.1.4

Përmirësimi i
kornizës ligjore në
fushën e
parandalimit të
konfliktit të interesit

Miratimi i akteve nënligjore
për parandalimin e konfliktit të
interesit në nivel qendror dhe
lokal

2021

AKK –
Autoritetet
Përgjegjëse

Aktet nënligjore të
miratuara

3,000 € për vitin 2021
AKK

I.1.5

Vlerësimi antikorrupsion
(corruption
proofing) i ligjeve
dhe akteve
nënligjore

Hartimi i metodologjisë mbi
vlerësimin anti-korrupsion
(corruption proofing) i ligjeve
dhe akteve nënligjore

2021

AKK

3,000 € për vitin 2021
AKK

Krijimi i mekanizmit brenda
AKK që merret me vlerësimi
anti-korrupsion i ligjeve dhe
akteve nënligjore

2021

AKK

1.Nr. i
trajnimeve dhe
personave të
trajnuar
2. Nr. i akteve
që kanë kaluar
procesin ei
evidentuar,
3.Hartimi i
metodologjisë
Vendimi për
formimin e
mekanizmit

Krijimi i një mekanizimi
brenda AKK-s që do të merrej
me Vlerësimin e Rrezikut nga
Korrupsioni
Trajnimi i zyrtarëve që do të
merren me Vlerësimin e
Rrezikut nga Korrupsioni
Hartimi i Kornizës për
Vlerësimin e Rrezikut nga
Korrupsionit

2021

AKK

Vendimi për
formimin e
mekanizmit

40,000 € për vitin 2021
AKK

2021

AKK

Nr. i trajnimeve

10,000 € për vitin 2021
AKK

2021

AKK

3,000 € për vitin 2021
AKK

Vlerësimi i rrezikut nga
korrupsioni në institucionet e
caktuara sipas identifikimit

2022-2023

AKK, së
bashku me
Institucione
tjera, si dhe KE,
UNDP, OJQ

Korniza e
Vlerësimit te
Rrezikut nga
Korrupsioni e
miratuara
Nr. i Vlerësimeve
të Rrezikut nga
Korrupsion

I.1.6

Nxirrja e
opinioneve në lidhje
me Vlerësimin e
Rrezikut nga
Korrupsioni

40,000 € për vitin 2021
AKK

2022
6,000 €
AKK

2023
5,000 €
AKK
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I.1.7

I.2

Rritja e
transparencës në
financimin publik
të partive politike
dhe fushatës
parazgjedhore
duke përfshirë
publikimin e
burimeve të

I.2.1

Hartimi dhe
Monitorimi i
Planeve të Integritet

Përmirësimi i
kornizës ligjore dhe
rritja e
transparencës në
financimin e partive
politike

etj.
AKK, së
bashku me
Institucione
tjera, si dhe KE,
UNDP, OJQ
etj.
Të gjitha
Institucionet
Publike

Te gjeturat nga
Vlerësimi
Rrezikut nga
Korrupsion

5,000 € për vitin 2021
Donatori UNDP

Nr. i Institucioneve
që kanë hartuar
Planet e Integritetit

2021
4,000 €
UNDP

1.Vendimi për
formimin e
mekanizmit
2. Nr. i Raporteve
mbi vlerësimin dhe
zbatimin e planeve
të integritetit
Nr. i zyrtarëve të
trajnuar

40,000 € për vitin 2021
AKK

2021
4,000 €

2022
3,000 €

2023
3,000 €

AKK, si dhe
donatorët

Platforma e
zhvilluar dhe
funksionale

2021
2,000 €

2022
1,500 €

2023
1,500 €

2022

AKK, si dhe
donatorët

2,000 € për vitin 2022
AKK

2022

AKK

2021

ZKM, MF,
KQZ

Platforma e
zhvilluar dhe
funksionale
Te dhënat
statistikore për
nr. e aktiviteteve
të realizuara, në
proces, dhe të
parealizuara nga
Plani i
Integritetit
Miratimi i Ligjit

Kryerja e vlerësimit të rrezikut
nga korrupsioni për impaktin
kundrejt grupeve te
margjinalizuara dhe grave

2021

Hartimi i Planeve të Integritetit

Në
vazhdimësi

Krijimi i mekanizmit të
monitorimit dhe raportimit mbi
vlerësimin dhe zbatimin e
planeve të integritetit

2021

AKK

Ngritja e kapaciteteve të AKK
dhe zhvillimi i trajnimeve mbi
konceptin e planeve të
integritetit dhe zbatimin e tyre
Themelimi i platformës
elektronike për raportim dhe
mbikëqyrje të planeve të
integritetit
Mbeshtetja ne programin e
trajnimeve te dhene nga AKK
tek zyrtaret e institucioneve.
Monitorimi dhe vlerësimi i
zbatimit të planit te Integritetit

Në
vazhdimësi

AKK

Ne
vazhdimësi

Ndryshimi i Ligjit për
financimin e subjekteve
politike

2022
3,000 €
UNDP

2023
3,000 €
UNDP

2,000 € për vitin 2022
AKK

2,000 € për vitin 2021
ZKM

Plotësimi i kornizës ligjore
sekondare që ka të bëjë me
zgjedhjet dhe partitë politike
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1.3

I.4

financimit të tyre
Fuqizimi i
mekanizmave
ekzistues për
kontrollet e
brendshme
financiare brenda
partive politike

Rritja e
transparencës në
aktivitetet e
institucioneve
publike dhe
përmirësimin e
qasjes së
qytetarëve në
informacion

1.3.1

1.3.2

I.4.1

I.5.1

Zhvillimi i
kapaciteteve dhe
mekanizmave për
raportim dhe
kontroll
Zhvillimi i
platformës për
administrimin dhe
menaxhimin e sakte
dhe ne kohe reale te
financave te
subjekteve politike.
Parandalimi i
Korrupsionit në
Sektorin e
Shëndetësisë

Transparence në
fondet që alokohen
për projekte
bujqësore dhe
kulturore

Realizmi i trajnimeve
profesionale dhe për azhurim të
njohurive ekzistuese

Në
vazhdimësi

KQZ, Partitë
Politike

Nr. Trajnimve të
mbajtura

2021
5,000 €
KQZ

Pasqyrimi i sakte dhe ne kohe i
financave te subjekteve politike

Ne
vazhdimësi

KQZ

Funksionalizmi i
platformës

2021
2022
2023
5,000 €
3,000 €
2,000 €
Donacion UNDP Kosova dhe Fondi
Westmisnister për Demokraci (UK)

Publikim i tarifave të çdo
shërbimi mjekësore

Në
vazhdimësi

MSH

Lista e tarifave për
shërbimet
mjekësore

2021

2022

2023

500 €
KQZ

500 €
KQZ

500 €
KQZ

Aplikimi i
shenjave dalluese
në ambalazhet e
barnave dhe
pajisjeve
mjekësore të blera
me para publike.
Nr. i vizitave dhe
gjobave të
shqiptuara

2021
100,000

2022
100,000
MSH

2023
100,000

2021

2022

2023

10,000 €

10,000 €
MSH

5,000 €

Lista e publikuar

2021

2022

2023

1,000 €

1,000 €
MSH
2022

1,000 €

Vulosja e shenjave dalluese të
Ministrisë së Shëndetësisë në
ambalazhet e barnave dhe
pajisjeve mjekësore të blera me
paratë e shtetit, me qëllim të
parandalimit të shitjes së tyre.

Në
vazhdimësi

MSH

Kontrolli ne barnatore dhe
ordinanca private për të
identifikuar prezencën e
materialeve të cilat kanë të
vulosur logon qeveritare
Publikimi i listës se barnave
nga Lista Esenciale

Në
vazhdimësi

MSH

Në
vazhdimësi

Publikimi në web faqet e
MBPZHR, MK dhe
Komunave, të përfituesve të
projekteve

Në
vazhdimësi

Miratimi i Udhëzimit
Administrativ për caktimin e
çmimit të barnave përfshirë

2021

MSH

MBPZHR, MK,
Komunat, MPL

MSH

1. Informacioni i
publikuar online
lidhur me kushtet,
kriteret dhe afatet e
aplikimit
2.Nr. i aplikimeve
dhe i fituesve i
publikuar në web
faqe
Udhëzimit
Administrativ i
miratuar dhe lisat e

2021

2022
3,000 €
KQZ

500 €
500 €
MBPZHR MBPZHR
500 €
500 €
MK
MK
500€
500€
Komunat
Komunat
500 €
500 €
MPL
MPL
1,500 € për vitin 2021
MSH

2023
2,000 €
KQZ

2023
500 €
MBPZHR
500 €
MK
500€
Komunat
500 €
MPL

4

barnat OTC

Krijimi i mekanizmave te
kontrollit per programin e
trajtimeve mjekësore jashtë
institucioneve publike

2021

MSH

çmimeve te
barnave e
publikuar
Udhëzimi
Administrativ për
Trajtime
Mjekësore Jashtëm
Institucioneve
Shëndetësore
Publike

3,000 € për vitin 2021
MSH
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II.
Nr
.

ADMINISTRATA SHTETËRORE

Objektivat
Strategjike

Nr.

Masat

Aktivitetet

Afati

Institucioni
Përgjegjës dhe
bashkëpunues

Treguesit e Suksesit

Buxheti
Brenda buxhetit të planifikuar
VITET

II.
1

Promovimi
i
integritetit,
ndershmëri
së dhe
përgjegjësis
ë i të gjithë
zyrtarëve
publikë

II.1.1

Zhvillimi dhe
promovimi i
një
administrate
publike
efektive larg
nga
korrupsioni,
nepotizmi,
konflikti i
interesit, etj.;

1.Organizimi i trajnimeve në
fushën e parandalimit të
korrupsionit (konflikt interesit,
sinjalizim, etj)
2.Trajnime për trajnerë
Trajnime anti-korrupsion për
inspektorë të ATK- se dhe
zyrtarë të Doganave

II.1.2

II.
2

Ngritja e
Kapaciteteve ne
administratën
publike

II.2.1

Organizimi i
aktiviteteve të
ndërgjegjësimit dhe
promovimit në
fushën e
parandalimit të
korrupsionit

Zbatimi i procesit të
rekrutimit i bazuar
në merita në
administratën
publike dhe
evidentimi i
shkeljeve dhe
sanksioneve
eventuale në këtë
proces.

Shpërndarja e mesazheve
bizneseve dhe konsumatorëve,
me qellim të informimit dhe
edukimit të tyre sa i përket
mashtrimit dhe aferave
korruptive
Koordinimi dhe bashkëpunimi
me organizatat e shoqërisë
civile me qëllim të
ndërgjegjësimit dhe edukimit
të qytetarëve
Vlerësimi teknik i sistemit të
integritetit akademik në
arsimin lartë/superior i
aplikimit të një sistem
elektronik për kontrollin e
plagjiaturës
Monitorim i zbatimit të
sanksioneve për shkeljen e
procedurave të bazuar në
merita, shqiptuar nga
Komisioni i Pavarur
Mbikëqyrës i Kosovës dhe
Inspektorati i Punës

Në
vazhdimësi

AKK

1. Nr. i trajnimeve

2021
3,000 €

2022
2,000 €

1. Nr. i trajnerëve të
certifikuar

Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

ATK, Dogana,
ATK

MTI

Numri i mesazheve të
shpërndara

2023
2,000 €
AKK

2021
2,000 €
ATK

2022
2,000 €
ATK

2023
2,000 €
ATK

2.000
Dogana
2021
1,500 €

2.000
Dogana
2022
1,000 €

2.000
Dogana
2023
1,000 €
MTI

2021

Në
vazhdimësi

MASH,
Universitetet
Publike dhe
Private

Vlerësimet e kryera

Këshilli i Pavarur
Mbikëqyrës i
Kosovës,
Inspektorati I
Punës - MPMS

1.Publikimi i rregullt i
raporteve gjashtëmujore
2.Nr. i sanksioneve të
shqiptuara
3.Raporti i sanksioneve
që zbatohen kundrejt
atyre të pazbatuara
4. Raporti i sanksioneve
që zbatohen kundrejt
atyre të pazbatuara

10,000 € për vitin 2021
MASH
3.000 për vitin 2021
Universiteti i Prishtinës

2021

2022

2023

1,000 €
KPMK

1,000 €
KPMK

1,000 €
KPMK

1,000 €
MPMS

1,000 €
MPMS

1,000 €
MPMS
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II.2.2

II.
3

II.
4

Rritja e
transparencë
s në procesin
e rekrutimit
dhe
avancimit në
detyrë

1.Zhvillimi i
reformave
sektoriale në
fushat e:

Rritja e nivelit të
transparencës në
punën e AKP-së

II.3.1

Garantimi i qasjes
së barabartë në
rekrutimin dhe
avancimin në pozita
të stafit

II.3.2

Krijimi i
Procedurave për
përzgjedhjen e
ekspertëve të
prokurimit në
OSHP
Zvogëlimi i
informalitetit ne
fushën e
Planifikimit dhe

II.4.1

1.Njoftimi i publikut përmes
mediave të shkruara;
2.Publikimi i aseteve për shitje
sipas planit;
3.Organizimi i takimeve
publike me investitorë dhe me
palët e interesit, të paktën dy
herë në vit
Vendosja në web faqen e
AKP-së e vendimeve të bordit
dhe kontratave shitjes.

Në
vazhdimësi

AKP, MF

1.Nr. i publikimeve
2. Raporti i shitjes se
aseteve dhe ofertuesit
3. Transmetimi online
(video streaming) i
valëve të shitjes

Në
vazhdimësi

AKP, MF

Publikimi i listës se aseteve të
cilat janë në administrim të
AKP-së e dhe të cilat
potencialisht mund t’i
nënshtrohen transformimit.
Publikimi i raporteve
financiare për mjetet që janë
në mirëbesim.
Publikimi i njoftimeve në ëeb
faqen e AKP-së mbi fondet
teprice dhe ato të mbetura.
Gjatë procesit të rekrutimit
dhe avancimit të stafit
komisioni intervistues I cili
zhvillon intervistat me gojë do
kujdeset të mbajë procesverbal
nga procesi i intervistimit
Në fund të intervistave
kandidati do e nënshkruaj
procesverbalin
me zhvillimin e teknologjisë
komisioni do kujdeset që
procesi i intervistimit të
kandidatëve do kryhet me
video dhe audio incizim
Konkurset për zgjedhjen e
ekspertëve

Në
vazhdimësi

AKP, MF

Nr. i vendimeve dhe
kontratave të publikuara
pas një viti kur ka
ndodhur transaksioni
Lista e publikuar e
aseteve dhe azhurnimi i
saj.

Në
vazhdimësi

AKP, MF

Në
vazhdimësi

AKP, MF

Në
vazhdimësi

Te gjitha
Institucionet
Publike

2021

OSHP

Nr. i ekspertëve të
përzgjedhur

1,000 € për vitin 2021 OSHP

Nxjerrja e akteve nënligjore
për zbatimin e legjislacionit ne
fushën e planifikimit dhe
ndërtimit

2021

MMPH

Nr. i akteve nënligjore te
nxjerra

5,000 € për vitin 2021 MMPH

Nr. raporteve të
publikuara për çdo
tremujor të vitit
Nr. raporteve të
publikuara për çdo
tremujor të vitit.
Nr. i konkurseve ku është
zbatuar standardi

2021
20,000 €

2022
2023
15,000 €
15,000 €
AKP

2021
2022
2023
15,000 €
10,000 €
10,000 €
Te gjitha institucionet publike
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inspektimit
dhe
kontrollit,
klimës së
biznesit,
arsimit,
shëndetësisë,
financave,
planifikimit
hapësinor
dhe
mjedisor,
taksave,
industrive
nxjerrëse

Ndërtimit

II.4.2

II.4.3

Rritja e kontrollit
dhe inspektimit në
sistemin e
metrologjisë dhe
aprovimit të
standardeve

Parandalimi i
korrupsionit në
sektorin e arsimit

Zhvillimi i bazës së të dhënave
për planifikim hapësinor si dhe
mirëmbajtja e softuerit
“SPAK”

Në
vazhdimësi

Mbikëqyrja inspektimeve

Në
vazhdimësi

Publikimi i raporteve të
inspektimit dhe kontrollit të
instrumenteve matëse në
fushat tregtare, mbrojtjen e
shëndetit, mjedisit dhe sigurisë
teknike
Publikimi i regjistrit të
importeve të mjeteve matëse
ligjore që i nënshtrohen
kërkesave të EU Direktivave
MID dhe NAWI nga Doganat
e Kosovës
Publikimi i listës së subjekteve
të autorizuara përgjegjëse për
servisimin dhe përgatitjen e
mjeteve matëse për verifikim,
testim apo kalibrim
Transparenca në miratimin,
lejimin e tipit të mjeteve
matëse që përdoren në
territorin e Republikës së
Kosovës
Transparenca dhe publikimi i
standardeve dhe i procedurës
së miratimit të standardeve
kombëtare
1.Intensifikimii inspektimeve
te realizuar
2. Evidentimi i informalitetit
dhe parregullsive
3. Evidentimi dhe shqyrtimi i
ankesave te bizneseve për
raste te korrupsionit te
evidentuara gjate procesi
Miratimi i programit kundërkorrupsion të veçantë të
Arsimit (plan-veprimit), dhe
mekanizmin për monitorimin e

Në
vazhdimësi

MMPH,
Komunat

MMPH

MTI

Baza e të dhënave e
krijuar dhe e mirëmbajtur

Nr. i inspektimeve të
realizuara

Nr. i publikimeve,
Nr. i inspektimeve

2021

2022

2023

15,000 €

10,000 €
10,000 €
MMPH

2021

2022

15,000 €
2021

15,000 €
15,000 €
MMPH
2022
2023

5,000 €

5,000 €

2023

5,000 €
MTI

Në
vazhdimësi

MTI

Publikimi i listës

2021

2022

2023

1,000 €

1,000 €

1,000 €
MTI

Në
vazhdimësi

MTI

Publikimi i listës

2021
500 €

2022
500 €

2023
500 €
MTI

Në
vazhdimësi

MTI

Publikimi në web faqen e
MTI-së

2021

2022

500 €

500 €

2023
500 €
MTI

Në
vazhdimësi

MTI

Publikimi i standardeve

2021

2022

500 €

500 €

2023
500 €
MTI

Në
vazhdimësi

2021

MTI

MASH, MPL,
Komunat AKK

1.Nr. i inspektimeve të
realizuara
2.Nr. i bizneseve ku
është gjetur
informalitet/parregullsi
3.Nr. i ankesave të
shqyrtuara të bizneseve
për raste të korrupsionit
1.Plani i veprimit i
miratuar
2.Standardet e
monitorimit përcaktohen

2021
10,000 €

2022
10,000 €

2023
10,000 €

MTI

5,000 € për vitin 2021 MASH

8

tij

II.4.4

II.4.5

II.
5

Përmirësimi i
cilësisë së
shërbimeve
të komunave,
duke
përcaktuar
kriteret për
krahasimin
midis
performancë
s aktuale dhe
standardeve
ekzistuese

II.5.1

II.5.2

Menaxhimi i linjës
online pa pagesë
dhe kutive te
ankesave/vërejtjeve

Parandalimi i
evazionit fiskal

Përfshirja e temave kundër
korrupsion në kurrikulat e
shkollore

2021

MASH

Sigurimi i transparencës në
procesin e akreditimit dhe
inspektimit në përmbushjen e
kushteve për punën e
institucioneve arsimore
publike dhe private
Zhvillimi elektronik i
aplikacioneve për akreditim
të programeve në Kolegjet dhe
Fakultetet Private
Informacionet dhe ankesat e
subjekteve raportuese të
trajtuara

Në
vazhdimësi

Agjencia e
Akreditimit te
Kosovës

Obligimi i bizneseve për
pajisje më arka fiskale dhe
monitorimi efektiv

2021

Agjencia e
Akreditimit të
Kosovës

Në
vazhdimësi

ATK, Dogana,
MSH

Në
vazhdimësi

ATK

Komunat, MPL

në bashkëpunim me
komunat dhe AKK
Nr. i kurrikulave në të
cilat janë përfshirë tema
kundër korrupsionit

12,000 €për vitin 2021 MMPH

1.Nr. i publikimeve i
Institucioneve dhe
programeve të
akredituara
2..Nr. i inspektimeve të
realizuar
Aplikacioni i
funksionalizuar

2021
25,000 €

2022
20,000 €

2023
20,000 €

1.Nr. i informacioneve
nga linja online dhe
kutive te
ankesave/vërejtjeve.
2. Nr. i rasteve të
trajtuara
3. Nr. i gjobave

2021

2022

2023

2,000 €
ATK
2,000
Dogana

2,000 €
ATK
2,000
Dogana

2,000 €
ATK
2,000
Dogana

2,000
MSH

2,000
MSH

2,000
MSH

1.Nr. i bizneseve të
pajisura me arka fiskale
2.Nr. i gjobave të
shqiptuara.
1.Kryetari i komunës ka
dorëzuar në kuvendin e
komunës raportin për
shqyrtim;
2.Shqyrtimi i raportit nga
Kuvendi i komunës

2021

2022

2023

25,000

20,000

Agjencia e Akreditimit
12,000 për vitin 2021
Agjencia e Akreditimit

20,000
ATK

Shqyrtimi i Raportit
të Auditorit të
Përgjithshëm

1. Dorëzimi i Raportit të
auditorit të përgjithshëm për
diskutim pranë Kuvendit.
2. Caktimi i Seancës për
diskutim në Kuvendin
Komunal

Në
vazhdimësi

2021

2022

2023

500 €

500 €

500 €
Komunat

Vendosja e
standardeve mbi
cilësinë e
shërbimeve publike

Nxirrja e Udhëzimeve të
standardizuara për ofrimin e
shërbimeve

2021

MPL

Nr. i udhëzimeve të
nxjerra

2,000 për vitin 2021 MPL

Ofrimi i shërbimeve
profesionale më cilësore nga
Qendrat për Shërbim të
Qytetarëve

Në
vazhdimësi

Komunat, MPL

1.Qytetarët janë të
kënaqur me shërbimet që
ofrohen nga komunat (të
dhënat sigurohen nga
anketimi me qytetarë dhe
pasqyrohen në raportin

2021

2022

2023

1,500 €
MPL

1,000 €
MPL

1,000 €
MPL
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II.
6

Thjeshtësimi
dhe lehtësimi
i
procedurave
ne lidhje me
shërbimet
publike

II.6.1

II.6.2

II.6.3

Qendra për shërbim
të
qytetarëve të
adresoj në mënyrë
të rregullt dhe me
kohë
kërkesat e
qytetarëve nëpër
drejtori
Kontrolli elektronik
i shfrytëzimit të
resurseve të
luajtshme komunale
dhe krijimi i
rregullit në
kontratat për
transmetimin e
mbledhjeve të
asamblesë
komunale

Ofrimi i udhëzuesve
të qartë përmes uebfaqes komunale për
të drejtat e
qytetarëve dhe
mënyrën e
paraqitjes së
kërkesave

Respektimi dhe caktimi i
rregullave (tjera) kohore për
këto kërkesa

1.Monitorimi me GPS i
lëvizjeve të makinave.
2. Kontrollimi krahasues i
shpenzimeve të karburanteve
3. Regjistrimi dhe kontrolli i
dhënies në shfrytëzim të
pajisjeve,
elektronike(kompjuterë,
laptopë, telefona) për zyrtarët
komunal.
4. Kontrollimi i kthimit të
këtyre pajisjeve dhe llogaritja
e nivelit të amortizimit.
5. Ndërprerja e kontratave me
televizione e radio për
transmetimin e mbledhjeve të
asambleve.
6. Publikimi online i
mbledhjeve të asamblesë në
faqen e komunave duke
përdorur pajisjet audio vizuale
të instaluara në sallat e
asamblesë
1. Komunat ofrojnë udhëzues
të qartë në ueb-faqen e
komunës për të gjitha llojet e
shërbimeve që ofrojnë, bartësit
e përgjegjësisë si dhe mënyrën
e paraqitjes së kërkesave
2.Përgatitja e doracakëve
(udhëzuesve për qytetarët)

Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

Komunat, MPL

Komunat, MPB

Komunat, MPL

për performancë të
komunave të hartuar nga
MAPL);
2.Rritja e besimit të
qytetarëve ndaj organeve
të komunës;
3.Zvogëlimi i mundshëm
i keqpërdorimeve
Numri i kërkesave të
parashtruara nga
qytetarët dhe përgjigjet
me kohë nga drejtoritë
komunale

2021

2022

2023

2,000

1,500

1,500
Komuna

1.Vendosja e GPS në
makina
2.Krijimi i databazave të
dhënies dhe kthimit të
pajisjeve
3. Nr. Komunave qe
transmetojnë online
mbledhjen e asambleve
në web faqet e komunave

2021
100,000
Komunat

2022
50,000
Komunat

2023
50,000 Komunat

50,000
MPB

25,000
MPB

25,000
MPB

1.Publikimi i udhëzuesve
dhe shërbimeve ne web
faqet e komunave.

2021
15,000 €

2022
10,000

2023
10,000

Komunat

10

Organizimi i fushatave
vetëdijesuese për të gjitha
llojet e shërbimeve që ofrojnë
komunat

Në
vazhdimësi

MPL, Komunat

Nr. i fushatave
vetëdijesuese

2021

2022

2023

15,000

10,000

10,00
MPL

II.
7

Rritja e
mbikëqyrjes
në procesin e
dhënies në
shfrytëzim
afatgjatë dhe
këmbimin e
pronës së
paluajtshme
të Komunës

II.7.1

II.7.2

Përgatitja e listës
vjetore të pronave të
komunave të
planifikuara për
dhënie në
shfrytëzim
afatshkurtër dhe
afatgjatë

Publikimi i tyre në ëeb faqet e
Komunave

Themelimi i
komiteteve për
menaxhim të pronës
së paluajtshme të
komunës me
përbërje të
anëtarëve të
kuvendeve të
komunave

1.Vendimet për themelimin e
komiteteve
2. Publikimi i raporteve
periodike nga takimet dhe
aktivitetet e këtyre
komuniteteve

Në
vazhdimësi

Komunat, MPL

Lista e publikuar

2021

2022

2023

5,000

3,000

2,000
Komunat

Në
vazhdimësi

Komunat, MPL

1. Nr. i komiteteve të
themeluara
2.Nr. i takimeve të këtyre
komiteteve

2021
10,000 €
Komunat

2022
5,000 €

2023
5,000 €
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III.

ZBATIMI I LIGJIT DHE GJYQËSORI

Nr

Objektivat
Strategjike

Nr.

Masat

Aktivitetet

Afati

Institucioni
Përgjegjës dhe
bashkëunues

Treguesit e Suksesit

Buxheti
Brenda buxhetit të Planifikuar

III
.1

Rritja e
koordinimit
dhe
bashkëpunimit
midis
institucioneve
të zbatimit të
ligjit,
veçanërisht
atyre të
specializuara
për fushën e
kundërkorrupsionit

III.1.1

Zhvillimi i
kapaciteteve
njerëzore për
hetim dhe
aplikim të
pajisjeve teknike

Trajnimet të zhvilluara

Në
vazhdimësi

Policia, IPK, PSH

Numri i trajnimeve ne
fushën e hetimit dhe
aplikimi te pajisjeve
teknike

2021
10,000
Policia

VITET
2022
2023
10,000
10,000
Policia
Policia

IPK
5,000

IPK
5,000

IPK
5,000

PSH
5,000
2021
10,000

PSH
5,000
2022
5,000

PSH
5,000
2023
5,000

III.1.2

III.1.3

III.1.4

III.1.5

Lehtësimi i
komunikimit
midis
institucioneve
kompetente për
luftimin e
korrupsionit
Monitorimi
proaktiv dhe i
vazhdueshëm i
medies së
shkruar dhe
elektronike,
rrjeteve sociale

1. Dërgimi i rasteve
(kallëzimeve penale) në formë
elektronike

Në
vazhdimësi

Inicimi i rasteve nga
institucionet e zbatimit të ligjit
në mënyrë zyrtare të rasteve të
korrupsionit nga media e
shkruar dhe elektronike si dhe
rrjeteve sociale si dhe te
raporteve te shoqërisë civile

Në
vazhdimësi

Rritja e
llogaritjes në
gjykatat e
Kosovës dhe
Prokurorinë e
Shtetit
Organizimi i
trajnimeve të
përbashkëta mes
zyrtareve policor,
hetuesve te AKK
prokurorëve dhe
gjyqtarëve që
trajtojnë rastet e
korrupsionit dhe

Instalimi i sistemit audio dhe
video në te gjitha gjykatat dhe
prokuroritë e Kosovës

2021

Organizimi i trajnimeve

Në
vazhdimësi

Institucionet e
zbatimit të ligjit

Institucionet tjera
te zbatimit te ligjit

KGJK, KPK

Institucionet e
zbatimit te ligjit

Funksionalizimi i formës
elektronike të
shkëmbimit

1.Nr. i raportimeve
nëpërmes mediave të
shkruara dhe elektronike
si dhe rrjeteve sociale
2.Raporti i publikuar për
këto raste dhe ndjekja e
tyre
Nr. i pajisjeve të
vendosura dhe
funksionale në gjykata
dhe prokurori

Nr. i trajnimeve te
mbajtura me sa
pjesëmarrës

Institucionet tjera te zbatimit te ligjit

2021
5,000

2022
5,000

2023
5,000

Institucionet tjera te zbatimit te ligjit

50,000 për vitin 2021 KGJK
50,000 për vitin 2021 KPK

2021
2022
2023
10,000
5,000
5,000
Institucionet e zbatimit te ligjit
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III.1.6

III.1.7

III
.2

III
.3

III
.4

Përmirësimi i
kornizës
ligjore,
promovimi i
raportimit të
korrupsionit
dhe inkurajimi
i pjesëmarrjes
aktive të
qytetarëve në
luftën kundër
korrupsionit

III.2.1

Sigurimi i
mbrojtjes
efektive të
viktimave,
dëshmitarëve
dhe personave
raportues
Rritja e nivelit
të efikasitetit të
institucioneve
zbatuese të
ligjit dhe
gjyqësorit për
të
parandaluar,

III.3.1

III.2.2

III.2.3

III.4.1

shkëmbimi i
përvojave
Zhvilllimi i
platformës për
menaxhimin e
lendeve te
sistemit noterial
ne Kosove
Nxjerrja e Ligjit
për Ekspertë
Gjyqësor

Rritja e
vazhdueshme e
llogaridhënës dhe
transparencës së
sistemit gjyqësor
dhe prokurorial
Prioritizimi i
rasteve të
korrupsionit

Fuqizimi i
mekanizmit te
kërkesës/ ankesës
ne Shërbimin
Korrektues të
Kosovës
Plotësimi i
legjislacionin
sekondar ne
lidhje me Ligjin
për mbrojtjen e
sinjalizuesve
Rritja e
transparencës ne
veprimtarinë e
institucioneve të
zbatimit të ligjit
dhe gjyqësorit

Zhvillimi i dokumentit me
kërkesat funksionale

2021-2022

MD, Oda e
Noterëve, ATK

Operacionalizimi i
platformës

2021
2022
10,000 €
10,000 €
Donacion nga UNDP

2021

MD, KGJK, KPK,
Gjykatat,
Prokuroritë,
Policia

Miratimi i Ligjit për
Eksperte Gjyqësorë

5,000 për vitin 2021 MD

2021

KPK, KGJK

Konkursi i publikuar

500 për vitin 2021 KPK

Zhvillimi i platformës

Krijimi i Grupit Punues për
zhvillimin e Koncept
Dokumentit
Zhvillimi i Koncept
Dokumentit dhe projekt ligjit
Konkursi për përzgjedhjen e
ekspertëve të ndryshëm

500 për vitin 2021 KGJK

1.Idenftikimi i top rasteve te
korrupsionit
2.Numri i aktakuzave te
ngritura ne lidhje me top rastet
e korrupsionit
Mbajtja dhe azhurnimi i të
dhënave mbi kërkesat /
ankesat e të burgosurve

Në
vazhdimësi

P.SH

1.Nr. i top rasteve të
evidentuara
2.Raporti vjetor i
Prokurorit te Shtetit

2021
1,000

Në
vazhdimësi

Shërbimin
Korrektues të
Kosovës, MD

Miratimi i akteve nënligjore të
Ligjit për Informatorë/
Sinjalizues
Zhvillimi i kapaciteteve të
zyrtareve lidhur me raportimin

2021

MD

Në
vazhdimësi

Pajisja e policisë
rrugore/trafikut dhe patrullës
së përgjithshme me kamera
vëzhgimi gjatë kryerjes së
detyrave

Në
vazhdimësi

Publikimi i aktgjykimeve të
lidhura me korrupsionin në

Në
vazhdimësi

1. Databaza me të dhëna
të përditësuara
2. Nr. i ankesave të
trajtuara
3. Nr. i çështjeve që kanë
marrë përgjigje pozitive
Aktet nënligjore të
miratuara

2021
2022
2023
2,000
1,000
1,000
Shërbimi Korrektues i Kosovës

Të gjitha
institucionet
publike

1.Nr. i trajnimeve
2.Nr. i të trajnuarve

2021
2022
2023
3,000
2,000
1,000
Të gjitha institucionet publike

Policia, MPB

1.Fillimi i pajisjes së
policisë me kamera
vëzhgimi
2.Nr. i stacioneve
policore që janë pajisur
me kamera vëzhgimi
Nr. i aktgjykimeve të
publikuara

2021
100,000

KGJK

2022
1,000

2023
1,000
P.SH

5,000 për vitin 2021 MD

2022
100,000

2023
50,000

MPB
2021
500

2022
500

2023
500

13

hetuar dhe
gjykuar
rasteve
korruptive

Web faqet e Gjykatave
III.4.2

III.4.3

III.4.4

III.4.5

KGJK

Ngritja e
kapaciteteve
njerëzore në
respektimin e
Kodeve Etike

Trajnime për kodet etike

Në
vazhdimësi

Institucionet e
zbatimit te ligjit
dhe gjyqësori

Zbatimi rigoroz i Kodit të
Etikës për gjyqtarë dhe
prokurorë

Në
vazhdimësi

Komisionet
përgjegjës për
inicimin e
hetimeve
disiplinore

Organizimi i
fushatave
mediatike, me
qëllim te
inkurajimit të
qytetarëve për
raportim të
dukurive
negative: si
ryshfeti,
keqpërdorimi i
detyrës zyrtare,
pronës publike
Pjesëmarrja në
debate publike,
fushata
mediatike,
ligjëratat dhe
organizime të
ndryshme për
qytetarët dhe
bizneset në
parandalimin e
korrupsionit dhe
aktiviteteve tjera
të
kundërligjshme
Promovimi i
linjës së sigurt
“HOTLINE” për
raportimin e
rasteve të
ndryshme dhe
korrupsionit

Përgatitja e materialeve
informuese dhe formave tjera
të njoftimeve për qytetarët dhe
komunitetin e biznesit.

Në
vazhdimësi

Institucionet e
zbatimit të ligjit

Pjesëmarrja aktive në fushata,
aktivitete, njoftime mediatike
apo institucionale

Në
vazhdimësi

Publikimi në media i numrit ,
linjës së sigurt “Hotline” dhe
ftesa për raportim.

Në
vazhdimësi

KGJK

KGJK

1.Nr. i trajnimeve të
mbajtura stafit
2.Nr. i zyrtarëve të
trajnuar
1.Nr. i rasteve të
paraqitura
2.Nr. i rasteve të
shqyrtuara
3.Nr. i rasteve të
proceduara për masa
disiplinore
1.Nr.i fushatave
mediatike
2.Nr. i komunikatave për
medias ku përshihet
promovimi i raportimit

2021
2022
2023
5,000
5,000
5,000
Institucionet e zbatimit te ligjit dhe gjyqësori

Institucionet e
zbatimit të ligjit
dhe gjyqësorit

Nr. i pjesëmarrjeve,
numri i takimeve me
bizneset

2021
2022
2023
30,000
20,000
10,000
Institucionet e zbatimit të ligjit dhe
gjyqësorit

Dogana

1.Nr.i aktiviteteve
promovuese
2.Nr. i thirrjeve në
HOTLINE

2021
1,000

2021
15,000
KGJK
15,000
KPK

2022
15,000
KGJK
15,000
KPK

2023
15,000
KGJK
15,000
KPK

2021
2022
2023
15,000
10,000
5,000
Institucionet e zbatimit të ligjit dhe
gjyqësorit

2022
1,000

2023
1,000
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III.4.6

III.4.7

III.4.8

III.4.9

III.4.1
0

III.4.1
1

Ndryshimi i
ligjeve që kanë
për fushëveprim
gjykatat,
prokuroritë dhe
institucionet për
zbatimin e ligjit
Të hartohet lista
e dokumenteve të
klasifikuara
(Rregullorja për
klasifikimin e
informacioneve
në Prokurori dhe
Gjykata)
Unifikimi i
politikave
ndëshkimoresentencing
gueidlines
përmes Gjykatës
Supreme të
Kosovës
Rritja e aseteve
te sekuestruara
dhe konfiskuara
si rezultat i
veprave penal

Krijimi i Njesitit
per Gjurmim dhe
Identfikimi te
Aseteve te fituara
kunderligjshem
prane Zyres se
Kryeprkurorit te
Shtetit
Krijimi i Zyrës
për Përkrahje
Komisionit për
Politike
Ndëshkimore

Sanksionimi me dispozita të
veçanta për ndalimin e
lidhjeve familjare/nepotike në
institucionet e zbatimit të
ligjit, Prokurori dhe Gjykata,
ndryshimet nuk do të kenë
efekt retroaktiv (prapaveprues)
1.Identifikimi i të gjitha
dokumenteve që janë pronë e
Institucionit
2. Klasifikimi i të gjitha
dokumenteve
3. Nxjerra e rregulloreve
4. Mbajtja e trajnimeve

2021

MD

Baza ligjore e plotësuar

10,000 për vitin 2020 MD

2021

KPK, KGJK

10,000 për vitin 2020 KGJK

Nxjerrja e udhëzimit për
unifikimin e politikës
ndëshkimore te rastet e
korrupsionit

2021

Gjykata Supreme e
Kosovës, KGJK

1.Nr. i dokumenteve të
identifikuara
2.Nr. i dokumenteve të
klasifikuara
3.Nr. i rregulloreve të
nxjerra
4. Nr. i trajnimeve të
mbajtura
Udhëzimi për unifikimin
e politikës ndëshkimore
te rastet e korrupsionit i
nxjerrë.

Unifikimi i politikave të
ngrirjes, sekuestrimit dhe
konfiskimit të pasurisë së
përfituar me vepër penale të
natyrës së korrupsionit
Ngritja e bashkëpunimit mes
organeve te zbatimit te ligjit
dhe Gjyqësorit
Nenshkrimi i Memorandumit
ndermjet PSh, Policise, ATK,
Dogana, NjIF

2021

KGJK, KPK
Agjencia për
ruajtjen e pasurisë
së
sekuestruar/konfis
kuar

Sasia e aseteve të ngrira,
sekuestruara dhe
konfiskuara

5,000 për vitin 2021 KGJK

2021

Kryeprokurori i
Shtetit, Policia e
Kosoves, ATK,
Dogana, NjIF.

Funksionalizimi i Njësitit

3,000 per vitin 2020 PSH

Zhvillimi i termave te
referencës për Zyrën

2021

Gjykata Supreme,
KGJK

Miratimi i Rregullores
për Organizimin e
brendshem te Gjykatës
Supreme

20,000 për vitin 2020 KGJK

Ndryshimi/Plotesimi i
Rregullores per Organzimin e
brendshem te Gjykates
Supreme

10,000 për vitin 2020 KPK

5,000 për vitin 2020 KGJK
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IV.

Prokurimi Publik dhe Menaxhimi i Financave Publik

Nr

Objektiva
Strategjike

Nr.

Masat/Veprimet

Aktivitetet

Afati

Institucioni
Përgjegjës dhe
bashkëpunues

Treguesit e
Suksesit

IV
.1

Përmirësimi
dhe
modernizimi i
mëtejshëm i
sistemit të
integruar të
prokurimit
publik që
mundëson
përdorimin më
efikas të
fondeve
publike bazuar
në
transparencë
konkurrencë
dhe trajtim të
barabartë,
gjithmonë
duke realizuar
parimin
kryesor në
prokurimin
publik "vlera
për para"

IV.1.1

Forcimi i
kontrollit dhe
mekanizmave te
prokurimi lidhur
me përdorimin e
fondeve publike
Definimi i
kritereve të qarta
të përjashtimit për
konflikt interesi
në procedurat e
prokurimit publik

Vlerësimit i saktë dhe paraprak i
nevojave për prokurim

Në
vazhdimësi

Te gjitha
institucionet
publike

Nr. i rasteve kur
nuk ka pasur
vlerësim te sakte te
nevojave te
prokurimit

Fuqizimi i
kontrolleve
ekzistuese
financiare të
brendshme
dhe të jashtme
dhe zhvillimi i
masave të tjera
për të nxitur
transparencën
dhe
llogaridhënien

IV.2.1

IV
.2

IV.1.2

IV.I.3

IV.2.2

Buxheti
Brenda buxhetit te planifikuar

VITET
2021
5,000

2022
5,000
KRPP

Grupi punues për hartimin e
kritereve

2021

KRPP, OSHP,
AKK

Kriteret e qarta të
përjashtimit për
konflikt interesi në
procedurat e
prokurimit publik
të miratuara

2,000 për vitin 2021 KRPP

Përfshirja tematike dhe specifike
mbi parandalimin e konfliktit te
interesit në prokurimin publik
Funksionalizimin dhe vënia ne
përdorim e modulit për menaxhim
te kontratave qe do te behet nga
ana e KRPP-se

2021

KRPP, OSHP,
AKK

Nxirrja e
udhëzuesit

2,000 për vitin 2021 KRPP

2021

KRPP

Funksionalizimi i
modulit

2,000 për vitin 2021 KRPP

Matja e performancës së
Autoriteteve Kontraktuese në
menaxhimin e kontratave
Hartimi i listës së zezë të
kompanive

Në
vazhdimësi

KRPP

2021
3,000

Në
vazhdimësi

OSHP

Nr. i aktiviteteve të
prokurimit publik
të matura
Publikimi i listës

Kontrollet e
brendshmefunksionalizmi i
tyre, dizjanimi
dhe mirëmbajtja

Vendosja e rregullave të
hollësishme për të siguruar
zbatimin adekuat të LPP-së në
përputhje me kërkesat dhe
parimet e përcaktuara nga LPP.

Në
vazhdimësi

KRPP

1.Nr. i
interpretimeve dhe
opinioneve me
shkrim përmes emailit dhe arkivit
2.Nr. i udhëzimeve
të nxjerra.

2021

Profesionalizmi i
zyrtareve që
merren me
prokurim

Ofrimi i trajnimeve shtesë sipas
kërkesave ligjore në kuptim të
kompetencës profesionale.

Në
vazhdimësi
brenda vitit
(min. 1 dhe

Nr. trajnimeve për
Testime

Menaxhimi i
kontratave në
prokurimin publik

KRPP, IKAP

2023
5,000

2022
2,000
KRPP
2022
500 €
OSHP
2022

2023
2,000

15,000 €

15,000 €
KRPP

15,000 €

2021
20,000 €
KRPP
20,000 €

2022
20,000 €
KRPP
20,000 €

2023
20,000 €
KRPP
20,000 €

2021
500 €

2023
500 €
2023
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në
menaxhimin e
financave
publike dhe
për të
përmirësuar
shpenzimet
publike

IV.2.3

IV.2.4

IV.2.5

IV.2.6

Monitorimi i
njoftimeve që
publikohen në
Web faqen e
KRPP-së
Bashkëpunimi i
KRPP me të
gjitha organizatat
buxhetore

Zgjerimi i
Institucioneve qe
auditohen nga
ZAP

Zhvillimi i
kapaciteteve të
zyrtarëve tatimorë
dhe të doganave
për të bërë

Mbikëqyrja dhe Monitorimi i
aktiviteteve të prokurimit

Organizimi i punëtorive të
përbashkëta me të gjitha
organizatat buxhetore (diskutimi i
problemeve, KRPP e organizon) Rishikimi i nevojave të
autoriteteve kontraktuese mbi
ligjin e PP
Përfshirje më e madhe e
Ndërmarrjeve Publike në auditim
financiar, sipas Planit Vjetor

sa herë të
paraqitet
nevoja)
Në
vazhdimësi

IKAP

KRPP, AKK

1.Nr. Aktiviteteve
të monitoruara.
2.Nr. i të gjeturave
me parregullsi

2021

KRPP

Nr. i punëtorive të
organizuara

Në
vazhdimësi

ZAP

1.Rritja e numrit të
raporteve të
publikuara për NP
brenda afateve
ligjore
2. Rritja e numrit
të raporteve të
publikuara të
përformancës në
përputhje me
planin vjetor të
auditimit
Publikimi i
raporteve të
auditimit sipas
planit vjetor të
punës

Rritja e numrit të auditimeve të
përformancës, sipas Planit Vjetor

Në
vazhdimësi

ZAP

1.Rritja e auditimeve të
rregullsisë në auditimin e
kontratave për partneritetet
publiko- privat, sipas Planit
Vjetor

Në
vazhdimësi

ZAP

Në
vazhdimësi

ZAP

Nr. i rasteve të
paraqitura

Në
vazhdimësi

ATK, Dogana

Nr. i zyrtareve
përgjegjës te
trajnuar

2.Auditimi i kredive dhe
detyrimeve të garantuara nga
entitetet e sektorit publik
Raportimi i rasteve me bazë
dyshimi të arsyeshëm për kryerje
të veprave penale dhe shkelje
administrative në institucione
kompetente
Organizimi i trajnimeve te
avancuara për hetimin e
mashtrimeve

IKAP

IKAP

2021
2022
40,000
40,000
KRPP
KRPP
40,000
40,000
AKK
AKK
5,000 për vitin 2021 KRPP

2023
40,000
KRPP
40,000
AKK

2021
40,000

2023
10,000

2022
20,000

ZAP

2021
3,000
ATK
3,000
Dogana

2022
2,000
ATK
2,000
Dogana

2023
1,000
ATK
1,000
Dogana
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IV.2.7

IV.2.8

IV.2.9

IV.2.1
0

llogaridhënie
forenzike dhe
kontrollin e
mashtrimit
Ekzkeutimi
shpenzimeve
sipas
planifikimeve
buxhetore neper
vija buxhetore
Të bëhen
transparente të
gjitha shpenzimet
në institucione
(duke përjashtuar
institucionet e
ndjeshme ndaj
sigurisë) me
aplikimin e
platformave të të
dhënave të hapura
nëpërmjet lidhjes
direkte me “freebalance”.
Krijimi i një
mekanizmi të
duhur monitorimi
për OSHC-të e
interesuara në
implementimin e
Ligjit të ri për
investime
strategjike
Monitorimi i
parregullsive në
Ndërmarrjet
Publike

Hartimi dhe miratimi i Rregulles
se Thesarit sipas se ciles
pamundosohet ekzkeutimi i
shpenzimeve kundrejt
Programeve buxhetore, por vetem
kudnrejt vijes spcifike buxhetore
Hapja e te dhënave ne lidhje me
shpenzimet e secilit institucion

2021

MF, Thesari

Nxjerrja e
Rregullës se
thesarit

1,000 për vitin 2021 MF

Në
vazhdimësi

Të gjitha
institucionet
publike

Të gjitha
institucionet kanë
platforma
funksionale për
hapjen e të
dhënave

2021
2022
2023
5,000
5,000
5,000
Të gjitha institucionet publike

Moduli i E-Shpenzimit të
mundësojë edhe analizimin e
shpenzimeve dhe hulumtimit
(searchable)

Në
vazhdimësi

Të gjitha
institucionet
publike

Moduli i Eshpenzimit
funksional dhe i
qasshëm për të
gjithë

2021
5,000

Takime të rregullta midis OSHCve të interesuara dhe
institucioneve të sektorit publik si
përfituese të investimeve të
konsiderueshme

2021

MZHE

1.Takimet e
rregullta të
realizuara
2.Raportet e
dorëzuara

2,000 për vitin 2021 MZHE

Identifikimi dhe procedimi i
parregullsive gjatë monitorimit të
ndërmarrjeve publike

Në
vazhdimësi

MZHE- NJPMNP

1.Nr. i
monitorimeve të
NP
2. Lista e NP të
monitoruara
4. Nr. i
parregullsive të
identifikuara
3.Nr. i rasteve të
proceduara

2021

2022

100,000

100,000
100,000
MZHE

2022
5,000

2023
5,000

Të gjitha institucionet publike

2023

18

