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1. RRETH AKK-SË  

Agjencia kundër Korrupsionit (AKK) është institucion i pavarur i themeluar në korrik të vitit 

2006, ndërsa ka filluar të funksionojë më 12 shkurt të viti 2007. Baza ligjore për themelimin e 

Agjencisë është Ligji kundër Korrupsionit (2004/34) i cili i ka përcaktuar përgjegjësitë dhe 

fushë-veprimtarinë e saj.  

Mandati i Agjencisë është i përqendruar në zbulimin dhe hetimin e rasteve korruptive, 

përpjekjeve për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit si dhe sensibilizimin e opinionit 

publik me qëllim të ndërtimit të një shoqërie të shëndoshë që bazohet në shtetin e së drejtës.  

Legjislacioni aktual kundër korrupsionit, mbi bazën e të cilit AKK edhe i zhvillon aktivitetet e saj 

parasheh masat kundër korrupsionit brenda fushës së veprimit të Strategjisë dhe Planit të 

Veprimit kundër Korrupsionit, veçanërisht në fushën e hetimeve paraprake të korrupsionit, 

analizimin dhe eliminimin e shkaqeve të korrupsionit, papajtueshmërinë mes mbajtjes së 

posteve publike dhe kryerjes së aktiviteteve fitimprurëse për personat zyrtar, kufizimet në 

lidhje me pranimin e dhuratave të lidhura me kryerjen e detyrës zyrtare, mbikëqyrjen e 

pasurive të tyre si dhe të personave në lidhje të afërt me ta dhe kufizimet në lidhje me subjektet 

kontraktuese që marrin pjesë në tenderët publik.  

Bazuar në kuadrin ligjor AKK për punën e vetë duhet ti raportoj në baza vjetore Kuvendit të 

Republikës së Kosovës. Ndërsa ky është raporti i 6 (gjashtë)  që Agjencia i paraqet Kuvendit, dhe 

në mënyrë të detajuar i pasqyron aktivitetet dhe iniciativat e ndërmarra gjatë vitit 2012.  

 

Këto aktivitete kanë qenë të përqendruara në tri shtylla kryesore:  

o Zbatimin e ligjit, ku përfshihen përcjellja e kallëzimeve penale në prokuroritë publike 

kompetente, përcjellja e kërkesave për fillimin e procedurës disiplinore për shkeljet e 

dyshuara administrative, monitorimi i zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit 

Kundër Korrupsionit;  

o Parandalimin ose eliminimin e shkaqeve të korrupsionit përmes kryerjes së deklarimit 

të pasurisë së zyrtarëve të lartë, publikimi i formularëve të deklarimit të pasurisë nga 

zyrtarët e lartë publik në faqen zyrtare të AKK-së në internet, parandalimi i konfliktit të 

interesit dhe regjistrimi i dhuratave të pranuara nga personat zyrtar, si dhe parandalimi 

i korrupsionit në tersi (në Prokurim Publik);  

o Edukimi i zyrtarëve publik dhe qytetarëve mbi kornizën ligjore dhe mekanizmat aktual 

të cilët merren me luftimin dhe parandalimin e korrupsionit si dhe vetëdijesimi i 

publikut për luftën kundër korrupsionit në sensin e nxitjes së një bashkëpunimi të 

fuqishëm mes tij dhe AKK-së.  
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2. PJESA E PËRGJITHSHME  

 

Agjencia kundër Korrupsionit tash e sa vite është duke punuar me përkushtimin drejtë krijimit 

të një ambienti shoqëror të lirë nga ndikimi i korrupsionit. Në një shtet në tranzicion siç është 

Kosova themelet e besimit qytetar duket se janë ende të zbehta. Nevojiten përpjekje të 

rrënjosura thellë, - jo vetëm në letrat e politikave kundër-korrupsion por edhe në mendësinë e 

pastër qytetare që reflektimi i saj të prek ndjenjën e secilit zyrtar kur është në pyetje 

përgjegjësia e postit publik.  

Fatkeqësisht edhe gjatë periudhës raportuese Agjencia ka gjetur se “brejtësi” i zhvillimit të 

shoqërisë ka prekur diku më pak e diku më shumë institucionet publike që jo pak e ka minuar 

progresin shoqëror, ndërsa i ka dhënë forcë pabarazisë dhe padrejtësisë. Kjo për faktin se kur 

fondet që nevojiten mjaft për zhvillimin e shoqërisë janë keqpërdorur nga individë të 

korruptuar, ndërsa përmes këtyre veprimeve qytetarëve iu është grabitur përmirësimi i 

sistemit arsimor, kujdesit shëndetësor apo edhe cilësia e shërbimeve të tjera që janë esenciale 

në jetën e përditshme.  

Megjithatë, jo gjithçka ka shkuar në vijën e interesit te të korruptuarve. Kosova tashmë ka 

ngritur themelet e shtyllave të fuqishme ligjore e morale kundër-korrupsion. Kjo do të thotë se 

çdo ditë e më shumë shoqëria kosovare po bëhet gjithnjë më luftarake karshi këtij fenomeni.  

AKK si mekanizëm qendror kundër-korrupsion gjatë vitit 2012 demonstrojë fuqinë e plotë të 

përballjes me këtë të keqe. Përmes veprimeve konkrete Agjencia u bë pengesë e përhapjes së 

“infektimit” të sistemit institucional. Kjo përmes prioriteteve të përcaktuara, zbatimit të 

legjislacionit për parandalimin dhe çrrënjosjen e korrupsionit, promovimin e transparencës dhe 

forcimin e integritetit institucional.  

Mbulimi i këtyre zonave që nuk janë simbolike, çimenton një rrugë të drejtë dhe thelbësore 

përkrah zbatimit të ligjeve dhe rregulloreve që ndihmojnë pastaj forcimin e besimit të 

qytetarëve se mund të mbështeten në institucione që i respektojnë dhe mbështesin të drejtat e 

tyre për tu zhvilluar dhe jetuar me dinjitet.  

Sidoqoftë raporti vjetor për periudhën 1 janar - 31 dhjetor 2012, i cili i adresohet Kuvendit të 

Republikës së Kosovës, pasqyron në detaje të gjitha aktivitetet dhe iniciativat e ndërmarra nga 

AKK për këtë periudhë kohore.  

Për më tej gjatë këtij procesi Agjencia ka vërejtur edhe mungesë të kornizës ligjore që tërthorazi 

lidhen me misionin e saj. Ndërsa raporti përfshinë edhe rekomandimet e mëtejshme që 

reflektojnë kontekstin në të cilin u adresohen institucioneve të Kosovës për masa plotësuese. 
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3. ORGANIZIMI I BRENDSHËM   

 

Organizimi i brendshëm i AKK‐së është i rregulluar me anë të Rregullores së Punës së AKK-së 

dhe  Rregullores për Organizimin dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në AKK, të cilat 

përcaktojnë në mënyrë të detajuar procedurat në lidhje me kryerjen e punëve si dhe 

përgjegjësitë e çdo zyrtari brenda AKK-së.  

AKK përbëhet nga Zyra e Drejtorit, dy departamente, divizionet (shih Shtojca A).  

Aktualisht në Agjenci punojnë 35 zyrtar dhe atë:  

o Zyra e Drejtorit të AKK‐së, 8 zyrtar;  

o Departamenti për Luftimin e Korrupsionit, 11 zyrtar;  

o Departamenti për Parandalim, 11 zyrtar, si dhe  

o Divizioni për Punë të Përgjithshme dhe Financa, 5 zyrtar.  

Kapitujt në vijim paraqesin një pasqyrë të plotë të aktiviteteve të kryera nga Agjencia gjatë 

periudhës një vjeçare të raportimit, 1 janar – 31 dhjetor 2012. 

 

 

 

4. LUFTIMI I  KORRUPSIONIT  

Aktivitetet e luftimit të korrupsionit në agjenci, zhvillohen nga departamenti i Hetimeve. Në 

pajtim me mandatin e dhënë me Ligjin 03/L-159 për Agjencinë kundër Korrupsionit dhe me 

legjislacionin tjetër sekondar, puna e Departamentit të Hetimeve është përqendruar në këto 

drejtime: zbatimi i ligjit, strategjia dhe plani i veprimit kundër korrupsion, avancimi i kuadrit 

ligjor dhe vetëdijesimi. 

 

4.1 Zbatimi i ligjit  

Agjencia kundër Korrupsionit,  gjegjësisht Departamenti i Hetimeve në aspektin e zbatimit të 

ligjit, është përgjegjës për  këto aktivitete: 

o Zhvillimin e hetimeve paraprake lidhur me akuzat e supozuara për korrupsion në ato 

raste kur nuk iniciohet procedurë penale  

o Përcjelljen e rasteve të hetuara tek prokuroria publike kompetente për procedim penal 

të mëtejshëm, si dhe përcjelljen e kërkesave për fillimin e procedurës disiplinore në 

lidhje me rastet e dyshuara për shkelje administrative 

o Bashkëpunimin me të gjitha autoritet vendore dhe ndërkombëtare të ngarkuara për 

zbatimin e ligjit gjatë procedurave hetimore që kryhen nga këto autoritete. 
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4.1.1 Zhvillimi i hetimeve  

Gjatë kësaj periudhe raportuese Departamenti për Luftimin e Korrupsionit  si prioritet ka pasur 

pranimin dhe hetimin paraprak të rasteve të dyshuara të korrupsionit. Si rrjedhojë janë hetuar 

raste të raportuara nga qytetaret, po ashtu edhe raste të cilat janë iniciuar sipas detyrës zyrtare 

kur AKK ka ardhur deri te informacionet e bazuara për veprime korruptive të mundshme, si dhe 

në disa raste është autorizuar nga ana e prokurorisë së EULEX-it për të ndërmarrë veprime 

hetimore në kudër të mandatit.   

Sa i përket rasteve të hetuara me dyshimin për veprime korruptive, si dhe lidhur me vendimet 

finale gjatë kësaj periudhe raportuese, në vijim do të japim pasqyrën e përgjithshme.  

 Rastet e raportuara në AKK për vitin 2012  

AKK gjatë vitit raportues nga qytetarët ka pranuar shumë informacione në lidhje me dyshimet 

për veprime korruptive përmes mënyrave të ndryshme të raportimit. AKK për qytetarët të cilët 

duan ti raportojnë rastet e dyshuara për korrupsion pati dhënë mundësinë e disa mënyrave të 

raportimit. Fjala është për raportim të drejtpërdrejtë në AKK, përmes linjës telefonike pa pagesë 

0800 10 800, postës dhe përmes e-mailit (formës online) nga www.akk-ks.org  

Gjatë vitit 2012 AKK ka zhvilluar procedurën e hetimeve paraprake në gjithsej 244 raste, prej të 

cilave 80 prej tyre janë bartur nga vitet paraprake, kurse gjatë vitit 2012 janë pranuar edhe 164 

raste. Prej tyre 52 raste, janë  përcjell në Prokurori dhe Polici  për procedim të mëtutjeshëm, 7 

raste janë përcjell në organet kompetente administrative me kërkesë për fillimin e procedurës 

disiplinore, 114 raste janë mbyllur, ndërsa 71 raste janë në procedurë.  

 

4.1.2 Rastet e përcjella në institucionet kompetente për procedim të mëtutjeshëm  

Gjatë periudhës raportuese në institucionet kompetente për procedim të mëtutjeshëm  janë 

përcjell 52 informata dhe kallëzime penale.  

Ndërsa, në 7 raste pas përfundimit të procedurave hetimore paraprake është konstatuar se nuk 

ka të dhëna të mjaftueshme apo/dhe dyshim të arsyeshëm se rasti mund të përbëjë vepër 

penale, por është dyshuar për shkelje administrative, dhe Agjencia këto raste i ka përcjell në 

organet kompetente administrative me kërkesë për fillimin e procedurës disiplinore. Për më 

tepër është elaboruar në grafikun e më poshtëm (Grafiku 1).  

http://www.akk-ks.org/
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Grafiku 1. Rastet e trajtuara gjatë vitit 2012   

 Struktura e rasteve të përcjella në institucionet kompetente 

Struktura e rasteve të përcjella në institucionet kompetente për procedim të mëtutjeshëm është 

si në vijim:  

 Nga numri i rasteve të përcjella në prokuroritë publike dhe organet policore kompetente 

ku të dyshuar kanë qenë personat zyrtarë të nivelit lokal, për periudhën raportuese 

janë 18 raste të dyshuara për vepër penale me elemente korruptive dhe 6 raste të 

dyshuara për shkelje administrative të përcjella me kërkesa për fillimin e procedurës 

disiplinore në organet administrative kompetente.  

 Kundër zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, pas zhvillimit të procedurës së hetimeve 

paraprake dhe kompletimit të dokumentacionit të nevojshëm me provat përkatëse, 21 

raste janë përcjell në prokuroritë publike dhe organet policore kompetente për 

procedim penal të mëtutjeshëm.  

 Kundër personave zyrtar të institucioneve tjera publike (ndërmarrjet publike, 

institucionet e pavarura, ish-ndërmarrjet shoqërore) pas hetimeve të zhvilluara dhe 

mbledhjes së provave në lidhje me dyshimet e arsyeshme për veprime korruptive, 13 

raste janë përcjellë në prokuroritë publike dhe organet policore kompetente për 

procedim penal të mëtutjeshëm dhe 1 rast i dyshuar për shkelje administrative, me 

kërkesë për fillimin e procedurës disiplinore është përcjell në organin kompetent 

administrativ.  

 Personat e dyshuar për veprime korruptive  

AKK, në 52 rastet e përcjella në prokuroritë publike dhe organet policore kompetente për 

procedim të mëtutjeshëm penal pas konstatimeve se ka të dhëna të mjaftueshme apo/ dhe 

dyshim të arsyeshëm për përfshirjen në veprime korruptive, ka denoncuar 159 persona.  
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AKK gjithashtu gjatë periudhës raportuese ka përcjellë  7 raste në organet kompetente 

administrative me kërkesë për fillimin e procedurës disiplinore kundër 7 personave zyrtarë të 

institucioneve të Republikës së Kosovës.  

Rastet e përcjella sipas strukturës së veprave penale  

Në mesin e 52 rasteve të përcjella në prokuroritë publike dhe organet policore kompetente për 

procedim të mëtutjeshëm, në disa prej tyre janë të përfshira dy e më shumë vepra penale. 

Veprat penale i përkasin kryesisht kapitullit XXII kundër ekonomisë dhe kapitullit XXIX kudër 

detyrës zyrtare sipas Kodit Penal të Kosovës. Struktura e veprave penale të përcjella në 

institucionet kompetente, është si në vijim: 

 Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit - Nga numri i përgjithshëm i rasteve të përcjella 

në prokuroritë publike dhe organet policore kompetente, numrin më të madh të tyre e përbejnë 

veprimet korruptive të parapara sipas nenit 339 të KPK-së, pra Shpërdorim i Pozitës Zyrtare 

ose i Autorizimit. Sipas figurës së veprës penale në fjalë janë përcjell 46 informata dhe kallëzime 

penale të kësaj natyre. Ndërsa, sipas institucioneve shpërndarja është: 16 Pushteti Lokal, 18 

Qeveria, 12 Institucionet tjera.  

Te pushteti lokal kjo vepër penale në 7 raste është përcjellë së bashku me veprën penale 

Falsifikimi i Dokumenteve Zyrtare e paraparë me nenin 348 të KPK-së, 1 rast së bashku me 

veprën penale Cenim i të Drejtave në Punësim e paraparë me nenin 183 të KPK-së, dhe në 1 rast 

së bashku me veprën penale Përvetësimi Gjatë Ushtrimit të Detyrës e paraparë me nenin 340 të 

KPK-së. 

Te institucionet e kategorizuara si Qeveria kjo vepër penale në 1 rast është përcjellë së bashku 

me veprën penale Falsifikimi i Dokumenteve Zyrtare e paraparë me nenin 348 të KPK-së,  dhe 

veprën penale Ushtrim Ndikimi e paraparë me nenin 345 të KPK-së, 1 rast së bashku me veprën 

penale Përvetësimi Gjatë Ushtrimit të Detyrës e paraparë me nenin 340 të KPK-së, 1 rast së 

bashku me veprën penale Punime Ndërtimi të Kundërligjshme e paraparë me nenin 294 të KPK-

së, dhe në 1 rast së bashku me veprën penale Mashtrimi në Detyrë e paraparë me nenin 341 të 

KPK-së dhe veprën penale Krimi i Organizuar e paraparë me nenin 274 të KPK-së, 

Te Institucionet tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit në 2 raste është përcjellë së 

bashku me veprën penale Falsifikimi i Dokumenteve Zyrtare e paraparë me nenin 348 të KPK-

së, në dhe në 2 raste së bashku me veprën penale Përvetësimi Gjatë Ushtrimit të Detyrës e 

paraparë me nenin 340 të KPK-së.  

Përvetësimi Gjatë Ushtrimit të Detyrës - Veprim korruptiv i dyshuara e i cili është përcjellë në 

prokurorinë publike kompetente për procedim penal të mëtutjeshëm, që është karakterizuar si 

vepër penale Përvetësimi Gjatë Ushtrimit të Detyrës e paraparë me nenin 340 të KPK-së, është 

përcjellë 1 rast nga Qeveria.  

Marrje e ryshfetit - Veprim korruptiv i dyshuar i cili është përcjell në organet policore 

kompetente për procedim penal të mëtutjeshëm qe është karakterizuar si vepër penale Marrje e 

ryshfetit e paraparë sipas nenit 343 të KPK-së, në 1 rast nga Qeveria dhe 1 rast nga Institucionet 

Tjera.  

Dhënie e Ryshfetit - Vepra penale Dhënie e ryshfetit e paraparë në nenin 344 të KPK-së së 

bashku me veprën penale Marrje e ryshfetit e paraparë në nenin 343 të KPK-së me dyshime të 

arsyeshme për veprime korruptive në 1 rast nga Qeveria është përcjellë në organet policore 
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kompetente për procedim penal të mëtutjeshëm.  

Lidhja e Kontratës së Dëmshme - Gjatë kësaj periudhe raportuese nga rastet e përcjella në 

prokurorinë publike kompetente për procedim penal të mëtutjeshëm zë vend edhe vepra 

penale Lidhje e kontratës së dëmshme e paraparë në nenin 237 të KPK-së, ku është 1 rast nga 

Institucionet tjera.  

Legalizimi i Përmbajtjes së Pavërtetë - Legalizimi i Përmbajtjes së Pavërtetësi vepër penale e 

paraparë në nenin 334 të KPK-së së bashku me veprën penale Falsifikimi i Dokumenteve e 

paraparë me nenin 332 të KPK-së, në 1 rast nga Qeveria është përcjellë me dyshime të 

arsyeshme për veprime korruptive në Prokurorinë publike kompetente për procedim penal të 

mëtutjeshëm.  

Karakteristikat e shkeljeve të konstatuara gjatë hetimeve paraprake  

AKK ka zhvilluar hetimet paraprake në lidhje me dyshimet për veprime korruptive, pra në lidhje 

me veprat penale nga kreu XXIX i KPK-së - Veprat Penale Kundër Detyrës Zyrtare, megjithëse të 

njëjtat nuk janë të specifikuara si vepra penale të korrupsionit, por që figura e këtyre veprave 

është tipike me definicionin e korrupsionit që jep Ligji për AKK-në 03/L-159. Raportet e 

ndryshme të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare të përpiluara në lidhje me fushën e 

sundimit të ligjit, përkatësisht indeksin e korrupsionit në Kosovë, vazhdojnë të pasqyrojnë atë 

se veprat penale të korrupsionit përbëjnë numrin më të vogël të veprave të hetuara nga organet 

e ndjekjes por njëkohësisht përbëjnë edhe veprat penale për të cilat më së paku janë shqiptuar 

dënime, kjo për shkak të kompleksitetit të veprës penale, mënyrës së kryerjes si dhe kryerësve 

të këtyre veprave penale.  

Karakteristikë e rasteve të hetuara që kanë të bëjnë me veprën penale Shpërdorim i pozitës 

zyrtare ose i autorizimit nga neni 339 të KPK-së, ku janë të përfshira institucionet e 

Republikës së Kosovës, është shkelja e ligjit me qëllim përfitimi të kundërligjshëm të dobisë 

pasurore për vete ose për tjetrin ose për organizatën e biznesit, shkelje të ligjit me qëllim të 

shkaktimit të dëmit për personat tjerë apo biznesin e caktuar, tejkalim i kompetencave dhe 

neglizhim në përmbushjen e detyrave zyrtare.  

Në rastet më të shpeshta veprimet apo mos veprimet e përmendura, i referohen shkeljes së 

procedurave të prokurimit, apo në rastet më të këqija anashkalimi i tërësishëm i këtyre 

procedurave duke iu shmangur në këtë mënyrë transparencës  dhe konkurrencës lojale. 

Shkeljet e procedurave të prokurimit paraqiten gjatë gjithë ciklit të prokurimit duke filluar nga 

planifikimi dhe përgatitja e dosjeve të tenderëve si:  

 Porositen produkte të caktuara për autoritetin kontraktues pa siguruar aprovimin e 

nevojshëm në rastet e caktuara dhe më pastaj refuzohet kundërligjshëm pranimi i tyre duke 

shkaktuar dëm në buxhetin e Kosovës; 

 Hartimi i dosjeve të tenderëve në kundërshtim me ligjin dhe rregulloren për prokurim 

publik;  

 Caktimi i kundërligjshëm i kritereve të përzgjedhjes me qëllim favorizimi të OE të caktuar;  

 Lidhja e kontratave publike me OE me kohëzgjatje më të gjatë sesa ka qenë e paraparë në 

dosje të tenderit si dhe gjatë fazës së mbikëqyrjes së realizimit të punëve, ofrimit të 

shërbimeve dhe furnizimeve, etj.  
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Në fazën e vlerësimit të ofertave paraqiten shkelje si:  

 Përbërje jo ligjore e komisioneve për vlerësim të ofertave,  

 Vazhdimi i zbatimit të procedurave të prokurimit përkundër faktit se paraqitet numër më i 

vogël i ofertave të përgjegjshme se sa minimalja e kërkuar me ligj; 

  Shpallja fiktive e OE të përgjegjshëm me qëllim të plotësimit të këtij kushti; 

  Lejimi i plotësimit të ofertës me dokumentacion shtesë pas kalimit të afatit përmes 

shkresës për sqarime shtesë; 

  Pastaj pranimi i ndryshimit të shumës së ofertës me arsyetimin për gabime aritmetikore të 

cilat qojnë deri në ndryshime të mëdha materiale; 

 Korrigjimi i çmimit për njësi nga ana e zyrtarëve të autoritetit kontraktues në bashkëpunim 

me përfaqësues të OE; 

 Rekomandimi dhe lidhja e kontratës me OE të papërgjegjshëm sipas kritereve të 

përcaktuara në dosjet e tenderit dhe njoftimin për kontratë; 

 Rekomandime që me kontrata publike të shpërblehen OE të favorizuar duke eliminuar nga 

procedura e prokurimit OE të përgjegjshëm; 

  Lidhja e kontratave publike me OE ku pronar janë persona të afërm familjar; 

 Po ashtu lidhje e kontratës publike me OE që pronari i saj është bashkëpronar në një 

kompani tjetër me zyrtarin kryesor administrativ në institucionin si autoritet kontraktues, 

etj.  

Faza e mbikëqyrjes së realizimit të punëve, ofrimit të shërbimeve dhe furnizimit karakterizohet 

me anëtaret e komisionit mbikëqyrës pranojnë mall i cili nuk ka qenë në përputhje me 

specifikat  teknik ashtu sikurse është paraparë me kontratë, aprovim i pagesave pa u plotësuar 

kushtet ligjore, etj.  

Vepra penale Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit i karakterizon edhe rastet e hetuara 

për shkelje të tjera si:  

 Mos përmbushje e detyrës zyrtare në atë mënyrë që nuk urdhërohet heqja dhe rrënimi i 

kateve shtesë duke lejuar vazhdimin e ndërtimit në kundërshtim me lejen e ndërtimit; 

 Rekomandimi, pranimi dhe aprovimi i tejkalimit të shpenzimeve dhe shpenzime të pa 

dokumentuara me dokumentacion përkatës; 

 Lejim i vazhdimit të proceduarave të prokurimit dhe pse të njëjtat janë përcjell me shkelje të 

ligjit të prokurimit; 

 Pajisje me dokumentacion në mënyrë të kundërligjshme; 

 Injorim i shkeljeve të gjetura nga auditori i brendshëm rreth realizimit të kontratës së 

caktuar për furnizim gjatë kalkulimit të çmimeve; 

 Nënshkrimi i kontratës mbi qiranë për dhënie në shfrytëzim të pronës së paluajtshme 

publike në kundërshtim me legjislacionin në fuqi si dhe nxjerrja e vendimit të 
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kundërligjshëm për zgjatjen e afatit për shfrytëzimin e saj; 

 Mundësimi i lidhjes së kontratës për blerje me ofertuesin pa verifikuar historikun rreth të 

kaluarës së tij kriminale; 

 Njohje e kundërligjshme e të drejtës në pension; 

 Mosndërmarrje e veprimeve konkrete për rrënimin e mbindërtimit në pronën e uzurpuar-

hapësirë e përbashkët pa leje ndërtimi dhe në kundërshtim me pëlqimin e nxjerr nga ana e 

organit kompetent, me rastin e përgatitjes për shitje të pronës shoqërore nuk është 

përfshirë sipërfaqja e saktë e cila do të shitej, ndërsa blerësit sipas kontratës i bartet edhe 

kjo sipërfaqe; 

 Mosndërmarrje e veprimeve konkrete për largimin e objekteve reklamuese të vendosura pa 

pëlqimin dhe lejen e organit kompetent; 

 Autorizim i pagesave të kundërligjshme për qira në llogari të subjektit për objektin i cili nuk 

është pronë e tij; 

 Shkelje e dispozitave dhe rregullave ligjore mbi qiradhënien mbi lejimin e ndërrimit të 

destinimit të objektit të qiradhënies; 

 Moslejimi i autoritetit kontraktues për eliminimin e OE me çmim jo normalisht të ulët 

krahasuar me çmimet e tregut qëllimi i të cilit është tërheqja e pjesës dërmuese të mjeteve 

materiale nga shuma e përgjithshme e çmimit të ofruar qysh në situatën  e parë, etj.  

Përvetësimi Gjatë Ushtrimit të Detyrës, gjatë periudhës raportuese është karakterizuar me  

përvetësimin e mjeteve monetare të cilat i janë besuar personave zyrtarë në bazë të detyrave të 

tyre brenda organeve publike, etj.  

Vepra penale Mashtrimi në Detyrë gjatë kësaj periudhe raportuese është karakterizuar me atë 

se me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete me prezantimin e 

rremë me dashje kanë tentuar ti vënë në lajthim personat zyrtarë në kryerjen e pagesave të 

kundërligjshme por veprat kanë mbetur pa u përfunduar.  

Marrja dhe Dhënia e Ryshfetit, të cilat sipas kodit penal janë vepra të ndara, kryesisht kanë 

ndodhur në rastet kur është kërkuar, premtuar, dhënë apo marr ryshfet në këmbim të dhënies 

së ndonjë favori apo përftimi tjetër sikurse me rastin e punësimeve, mos shqiptimit të dënimeve 

të merituara, etj.  

Falsifikimi i Dokumenteve Zyrtare, është karakteristikë e rasteve të hetuara në të gjitha 

kategoritë e institucioneve në Republikën e Kosovës. Gjatë hetimeve janë gjetur prova të cilat 

tregojnë për shënim i informacionit të rremë në procesverbale të hapjes dhe vlerësimit me 

qëllim favorizimi të OE fitues, etj. Po ashtu problematikë paraqitet edhe çështja e vërtetimeve 

për kryerjen e obligimeve ndaj shtetit nga ana e OE ku janë gjetur se dokumentet e tilla janë 

falsifikuar në mënyrë të vazhdueshme.  

Ndërsa Cenim i të Drejtave në Punësim karakterizohet me mos publikim të konkursit publik 

sipas ligjit, po ashtu dhe shkelje te tjera të parimeve dhe dispozitave ligjore duke kërcënuar dhe 

zvogëluar mundësitë për konkurrencë reale dhe jo diskriminuese ndërmjet kandidatëve 

potencial në kushte të njëjta dhe të barabarta, përzgjedhja e kandidatëve pa kualifikime të 
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nevojshme të kërkuara, etj.  

Lidhja e Kontratës së Dëmshme gjatë periudhës raportuese është karakterizuar me faktin se 

përfaqësuesi i Organizatës së Biznesit apo personit juridik që ushtron veprimtari ekonomike në 

kundërshtim me autorizimet e tij lidh kontratë, etj.  

Vepra penale Krim i Organizuar karakterizohet se është kryer nga një grup i strukturuar me 

qëllim të përfitimit të dobisë pasurore financiare për vete dhe personin tjetër gjegjësisht për 

organizatën e biznesit duke i shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës me shpërdorim të detyrave të 

veta zyrtare.  

Punime Ndërtimore të Kundërligjshme është karakteristikë e rasteve të hetuara sa i përket 

kryerjes së  punimeve ndërtimore të kundërligjshme në atë mënyrë që tejkalohet leja e 

ndërtimit me kate shtesë edhe pse refuzohet kërkesa për lejimin e mbindërtimit.  

Legalizim i Përmbajtjes së Pavërtetë është karakterizuar me atë se personi zyrtar vë në lajthim 

organin kompetent lidhur me vendosjen në çështje të caktuara.  

 

Rastet e përcjella sipas vitit të kryerjes së veprimit të dyshuar korruptiv  

Në periudhën raportuese, rastet për të cilat gjatë hetimeve AKK ka gjetur prova për vërtetimin e 

dyshimeve për veprime korruptive e të cilat janë përcjell për procedim penal të mëtutjeshëm në 

institucionet kompetente, i takojnë viteve të ndryshme të kryerjes së tyre, si në tabelën në vijim 

(Tabela 1).  

Nr. INSTITUCIONI LLOJI I VEPRËS PENALE 
 

VITI 

1.   Pushteti Lokal  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe 

Cenim i të Drejtave në Punësim 
2010 

2.  Qeveri  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit 2008-vazhdimësi 

3.  Qeveria  

Pushteti Lokal 

Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit Punimet 

Ndërtimore të Kundërligjshme  
2011 

4.   Qeveria Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit  2010 

5.  Pushteti Lokal  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit 2012 

6.  Qeveria Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe 

Përvetësimi gjatë Ushtrimit të Detyrës 
2010 

7.   Qeveria Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit  2012 

8.   Qeveria  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe 

Falsifikim i Dokumenteve Zyrtare 
2012 

9.   Qeveria  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit  vazhdimësi 

10.   Pushteti Lokal  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit  2010 

11.   Pushteti Lokal Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe 

Falsifikim i Dokumenteve Zyrtare 
2009 

12.   Institucione tjera  Lidhje e Kontratës së Dëmshme  2010 

13.   Qeveri   Legalizim i përmbajtjes së pavërtetë dhe Falsifikim i 

Dokumenteve  
2012 

14.   Pushteti Lokal Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe 

Falsifikim i Dokumenteve Zyrtare  
2012 

15.   Qeveria  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit 2011 

16.  Institucione tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe 

Falsifikim i Dokumenteve Zyrtare 
2009 

17.   Pushteti Lokal Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe 

Falsifikim i Dokumenteve Zyrtare  
2011 

18.  Institucione tjera  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit 2009 
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19.   Pushteti Lokal Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit  2006/10 

20.   Institucione tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit 2010 

21.   Qeveria  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit  2008/10 

22.   Pushteti Lokal Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit  2011 

23.   Qeveria  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit  2010/11 

24.  Institucione tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit 2008/09 

25.   Qeveria  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit  2011/12 

26.   Qeveria   Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit 2012 

27.   Qeveria   Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit 2010/11 

28.   Institucione tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit 2011 

29.   Institucione tjera   Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe 

Falsifikim i Dokumenteve Zyrtare 
2008 

30.   Pushteti Lokal  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit, dhe 

Falsifikim i Dokumenteve Zyrtare 
2011 

31.   Qeveria Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit Falsifikim 

i Dokumenteve Zyrtare dhe Ushtrimi i Ndikimit  
2012 

32.   Pushteti Lokal  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe 

Falsifikim i Dokumenteve Zyrtare 
2008 

33.   Qeveria  Përvetësimi gjatë Ushtrimit të Detyrës 2006/08/09 

34.   Pushtet Lokal  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe 

Falsifikim i Dokumenteve Zyrtare 
2011/12 

35.   Institucione tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit  2009/12 

36.   Institucione tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit  2004/11 

37.   Pushtet Lokal   Keqpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit  2011 

38.   Pushtet Lokal   Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe 

Falsifikim i Dokumenteve Zyrtare 
2012 

39.  Pushteti Lokal Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit 2012 

40.  Institucione tjera  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit 2012 

41.  Institucione 

Tjera  

Merrje e Ryshfetit  2009-vazhdimësi 

42.  Qeveria  Merrje e Ryshfetit 2012 

43.  Qeveria  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit  2010 

44.  Qeveria  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit  vazhdimësi 

45.  Qeveria  Merrje dhe Dhënie e Ryshfetit 2010/11 

46.  Qeveria Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit  2011 

47.   Institucione tjera Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe 

Përvetësimi gjatë Ushtrimit të Detyrës 
2011 

48.  Institucione tjera  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe 

Përvetësimi gjatë Ushtrimit të Detyrës 
2001-vazhdimësi 

49.  Pushteti lokal Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit dhe 

Përvetësimi gjatë Ushtrimit të Detyrës 
2002-vazhdimësi 

50.  Institucione tjera  Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit 2012 

51.  Pushtet Lokal Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i Autorizimit  2012 

52.  Qeveria  Krim i Organizuar, Shpërdorim i Pozitës Zyrtare ose i 

Autorizimit dhe Mashtrim në Detyrë  
2010 

Tabela 1. Rastet e përcjella sipas institucionit, llojit të veprës penale dhe vitit të kryerjes së veprimit të dyshuar  

korruptiv  gjatë vitit 2012. 

 

Rastet e mbyllura  

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

mbyllur 113 raste. Arsyet për mbylljen e tyre janë si vijon:  

 20 raste janë mbyllur për shkak se në pajtim me kornizën ligjore në fuqi Agjencia nuk ka 
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pas kompetencën për hetimin e rasteve të përmendura;  

 69 raste janë mbyllur për shkak se pas zhvillimit të hetimeve në lidhje me këto raste nuk 

janë gjetur prova më të cilat do të vërtetoheshin pretendimet për veprime korruptive të 

personave zyrtar; dhe  

 24 raste janë mbyllur për shkak se ka qenë duke u udhëhequr procedurë penale para 

organeve kompetente, prej tyre 2 nga PSRK, 4 nga DHKEK Policia e Kosovës, 1 nga 

DHKEK Policia e Kosovës ne bashkëpunim me PPK Prizren, 1 Departamenti Special 

Kundër Korrupsion, Policia e Kosovës, 5 PPQ Prishtinë, 2 PPQ Prizren, 1 PPQ Pejë, 2 PPQ 

Gjilan, 2 PPK Prishtinë, 2 PPK Gjakovë, 1 PPK Mitrovicë dhe 1 PPK Gjilan.  

Rastet anonime të paraqitura në AKK  

Për personat të cilët me mirëbesim kanë zbuluar informacionin për ekzistencën e korrupsionit 

dhe me qëllim të pengimit të pasojave të dëmshme ndaj tyre, AKK ka mundësuar që ata ti 

paraqesin rastet e dyshuara të korrupsionit në mënyre anonime me qëllim të ruajtjes së 

identitetit të raportuesve dhe inkurajimin e qytetarëve për raportimin e këtyre rasteve. Gjatë 

kësaj periudhe raportuese, numri i rasteve të raportuara në mënyrë anonime dhe atyre të 

përcjella në institucionet kompetente nga kjo kategori është:  

 Numri i përgjithshëm i informacioneve anonime që ka pranuar Agjencia është 34 raste;  

 Numri i rasteve anonime të përcjella në prokurorinë publike kompetente është 7 raste, 

për shkelje administrative 1 rast, të mbyllura 15 raste, ndërsa 11 janë në procedurë.  

Rastet e iniciuara ex-officio nga AKK  

Agjencia gjatë vitit raportues nga numri total i rasteve të raportuara për këtë periudhe ka 

iniciuar 20 raste sipas detyrës zyrtare (ex-officio). Prej tyre 3 raste janë përcjellë në prokuroritë 

publike kompetente, 1 rast është përcjellë në organet kompetente administrative me kërkesë 

për fillimin e procedurës disiplinore kundër 1 personi zyrtarë të institucioneve të Republikës së 

Kosovës, 5 janë mbyllur në mungesë të provave, ndërsa 11 raste janë në procedurë dhe si të tilla 

barten në vitin pasues. Numri i personave të identifikuar/denoncuar nga rastet e përcjella ex-

officio në prokuroritë publike kompetente janë  8 (tetë).   

 
Numri i rasteve të përcjella që nga funksionalizimi i AKK-së  

 

AKK që nga funksionalizimi e deri në momentin e raportimit, nga të gjitha rastet e hetuara ku 

janë gjetur prova për vërtetimin e dyshimeve për veprime korruptive, i ka përcjell në 

prokuroritë publike kompetente si dhe prokurorinë e EULEX-it dhe Policinë e Kosovës  292 

raste.  Në vitin 2007 AKK në Institucionet Kompetente ka përcjellë 47 raste në të cilat kanë qenë 

të përfshirë 91 persona, në vitin 2008 ka përcjellë gjithsejtë 53 raste në të cilat kanë qenë të 

përfshirë 113 persona, në vitin 2009 AKK ka përcjellë 68 raste ku janë të përfshirë 159 persona, 

në vitin 2010 ka përcjellë 33 raste, ndërkaq janë të përfshirë 164 persona, në vitin 2011 ka 

përcjellë 39 raste të përshirë 121 persona dhe në vitin 2012 janë përcjellë gjithsejtë 52 raste me 

përfshirje të 159 personave. Në mënyrë grafike, këto të dhëna duken si  më poshtë.  
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 Grafiku 2. Numri i rasteve të  përcjella  në organet kompetente si dhe personat e përfshirë në to  që nga 

funksionalizimi i AKK-së  

Nga numri i përgjithshëm i rasteve të përcjella nga viti 2007 deri 2012 në Prokuroritë 

Kompetente dhe Policinë e Kosovës, prokuroritë kanë dhënë informacion kthyes duke 

konfirmuar se 92 raste janë në procedurë hetimore, për 23 prej tyre janë ngritur propozim 

akuza dhe aktakuza, për 1 rast të përcjellë është kryer arrestimi i të dyshuarve për veprime 

korruptive si rezultat i bashkëpunimit në mes AKK-së me Prokurorinë publike dhe Policinë e 

Kosovës, për 90 raste është konfirmuar se janë hedhur poshtë, ndërsa për 86 raste të përcjella 

nuk ka informata kthyese. Në mënyrë tabelare, këto të dhëna duken si në tabelën 2. 

Nr. Vendi Lëndët e 

përcjella 

Arrestime Hetime Propozim akuza 

Aktakuza 

Lëndë të 

hedhura 

Pa informata 

kthyese 

1  PSH  71     4 

2  PSRK  32  4  5 10 

3  P. e EULEX-it  51  5 2 15 28 

4  PPQ. Prishtinë  60  67 3 30  

5  PPQ. Prizren  9  1  4  

6  PPQ. Pejë  9  2  6  

7  PPQ. Mitrovicë  5  1  4  

8  PPQ. Gjilan  4  3  2  

9  PPK. Prishtinë    5 9 9  

10  PPK. Prizren    2 2 5  

11  PPK. Pejë     1 5  

12  PPK. Gjakovë     3   

13  PPK. Mitrovicë    1  1  

14  PPK Gjilan     2 1  

15  PPK. Ferizaj    1 1 2  

16  Policia e Kosovës  41 1   1 34 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

47 
53 

68 

33 
39 

52 

91 

113 

159 164 

121 

159 

Rastet e
përcjellura

Numri i
personave
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17  IP  4     4 

18  FIU  6     6 

Gjithsejtë:  292 1 92 23 90 86 

Tabela 2. Rastet e përcjella në organet kompetente që nga funksionalizimi i AKK-së  

 

Nga gjithsejtë 292 rastet e përcjella në Institucionet kompetente për procedim të mëtutjeshëm 

penal numri i personave të dyshuar është: 807 persona te identifikuar, ku në 31 prej këtyre 

rasteve AKK nuk ka arritur që të identifikoj personat konkret. Besohet që numri i përgjithshëm 

në total arrin rreth 850 persona të dyshuar. 

Në rastet për të cilët janë ngritur propozim akuza dhe aktakuza nga ana e Prokurorive 

kompetente janë të përfshirë gjithsejtë 48 persona.  

Lidhur me rastet e përcjella, AKK ka pranuar njoftime nga Prokuroritë kompetente për ngritje të 

aktakuzave dhe propozim akuzave qysh në vitin 2008, por në fakt përveç informacionit se janë 

ngritur aktakuza AKK nuk ka marr informacion  shtesë për procedimin e mëtutjeshëm të tyre. 

Sidoqoftë numri i aktakuzave që AKK ka marr informacion nga Prokurorit se janë ngritur nga 

rastet e Agjencisë sipas viteve janë kështu: - në vitin 2008 janë ngritur 3 aktakuza,  në vitin 

2009, 4 aktakuza,  në vitin 2010, 2 aktakuza, në vitin 2011, 7 aktakuza , si dhe në vitin 2012, 

7 aktakuza  

Mënyra e  hedhjes poshtë të rasteve nga Prokurorit  

Duke parë trendin ne rritje të rasteve te hedhura poshtë nga ana e prokurorive kompetente prej 

viti në vit është parë si e domosdoshme nga AKK vlerësimi i kësaj situate. Në shumicën e rasteve 

të hedhura poshtë, zyrtarët e AKK-së nuk janë ftuar nga ana e Prokurorive Kompetente për të 

mbrojtur kallëzimet penale të ngritura nga ta, për dallim nga prokuroritë e EULEX-it të cilat që 

në fazën e parë të hetimeve dhe gjatë gjithë procedurës ftojnë zyrtarët e AKK-së lidhur me këto 

kallëzime penale. Prokuroritë lidhur me rastet e përcjella nga AKK tek të njëjtat, kanë kërkuar 

nga AKK që të provojë qëllimin e veprave penale si element konstituiv i figurës së tyre, 

përderisa në asnjë rast edhe përkundër mundësive ligjore të njëjtat nuk kanë ndërmarr veprime 

hetimore të nevojshme dhe nuk kanë arritur që të provojnë vet qëllimin.  

Në shumicën e arsyetimeve të rasteve të hedhura poshtë, prokuroritë kompetente theksojnë se 

dyshimet e AKK për kryerje të veprave penale me natyrë korruptive nuk paraqesin vepra penale 

por të njëjtat konsiderohen dhe konstatohen shkelje administrative. Andaj duke i konsideruar si 

të tilla pushohen hetimet duke pamundësuar hetimet e mëtutjeshme për dyshimet e ngritura 

nga AKK. Tek disa raste të ngritura me kallëzime penale nga AKK, skadon afati i ndjekjes penale 

apo është bërë parashkrimi i ndjekjes së veprave penale për shkak të neglizhencës së 

Prokurorive Kompetente. Po ashtu, në disa raste Prokuroritë Kompetente injorojnë provat e 

paraqitura së bashku me kallëzimet penale nga ana e AKK-së.    

Në shumicën e rasteve kur Prokuroritë kanë hedhur poshtë apo kur kanë pushuar hetimet, sipas 

arsyetimit mund të nxirret si konkludim se njohuritë e Prokurorëve rreth Ligjit të Prokurimit 

janë bazike dhe shkeljet e tij nuk trajtohen drejtë, ngase dëmi i shkaktuar si pasojë e këtyre 

shkeljeve mbetet i pa sanksionuar.  

Ekspertizat të cilave Prokuroritë ia falin besimin në rastet e dyshuara për shkelje gjatë 
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procedurave të prokurimit publik, e të cilat megjithëse konstatojnë shkelje, i arsyetojnë ato se 

kontratat fitohen nga OE të cilët ofertojnë me çmime më të lira, pa vlerësuar cilësinë e në disa 

raste edhe sasinë e ofruar për punët, shërbimet dhe furnizimet e kontraktuara.  

 

4.1.3 Bashkëpunimi me institucionet tjera që kanë për mision luftën kundër korrupsionit 

Edhe Përkundër përpjekjeve të vazhdueshme dhe disa rezultateve të arritura kohëve të fundit 

në përmirësimin e bashkëpunimit ndërinstitucional në luftimin dhe parandalimin e 

korrupsionit, bashkëpunimi vazhdon të mbetet sfidë. Mungesa e bashkëpunimit 

ndërinstitucional paraqitet si ndër pengesat kryesore në arritjen e rezultateve të pritshme.  

AKK ka konstatuar dhe rekomanduar si nevojë krijimin e një trupi koordinues të përbashkët te 

të gjitha institucioneve anti korrupsion që veprojnë në Kosovë ku do të përfaqësoheshin në 

nivel të krerëve institucional. Krijimi i një trupe të tillë është paraparë si veprim konkret edhe 

në planin e veprimit kundër korrupsionit 2013-17.   

Bashkëpunimi me prokuroritë sa i përket njoftimit të AKK-së për procedimin e mëtutjeshëm 

dhe vendimin final lidhur me rastet e përcjella është përmirësuar në shumicën e rasteve AKK ka 

pranuar njoftime me shkrim. Brenda afateve të arsyeshme kohore AKK ka pranuar konfirmime 

nga ana e Prokurorive dhe Policisë së Kosovës nëse në rastet e njëjta të raportuara në AKK është 

iniciuar dhe zhvillohet procedura penale në mënyrë që rastet e njëjta të mos hetohen në të 

njëjtën kohë nga dy institucione dhe të mos zhvillohen dy procedura të ndara.  

Brenda kompetencave ligjore AKK ka shkëmbyer informacion dhe dokumentacion me të gjitha 

institucionet tjera që kanë për mision luftimin dhe parandalimin e korrupsionit. Gjatë periudhës 

raportuese Prokuroritë e EULEX-it kanë autorizuar AKK për të ndërmarrë veprime hetimore 

brenda kompetencave të AKK-së. AKK ka qenë pjesë konstruktive e të gjitha nismave të 

institucioneve të tjera të cilat për qëllim kanë pasur përmirësimin e bashkëpunimit. Vlen të 

ceket edhe organizimi i trajnimeve dhe punëtorive të përbashkëta dhe pjesëmarrja aktive nga të 

gjitha Institucionet relevante.   

 

4.2 Strategjia dhe plani i veprimit kundër Korrupsion 

Agjencia kundër Korrupsionit  me 19.12.2011 ka dërguar Projekt strategjinë se bashku me 

Planin e Veprimit 2012-2016 për aprovim ne Qeveri, Qeveria  e Kosovës ne mbledhjen e saj te 

56 ne janar te vitit 2012 e ka aprovuar ne parim Projekt strategjinë se bashku me Planin e 

Veprimit 2012-2016, por Kuvendi i Kosovës te njëjtën nuk e ka aprovuar. 

Kështu që Kosova në vitin 2012 nuk ka pas fare Strategji dhe Plan të Veprimit si rezultat i mos 

aprovimit nga Kuvendi e Kosovës 

Agjencia Kundër Korrupsionit pas konsultimeve, vlerësimit për të gjitha komentet dhe 

sugjerimet e dala dhe përshkruara nga transkripti i Kuvendit, e ka  përcjell projekt Strategjinë 

dhe Planin e Veprimit 2013-2017 për aprovim në Qeveri me datën 18 tetor 2012.  Pas 

përcjelljes se Projekt Strategjisë,  Zyra për Qeverisje te Mire ka organizuar një konsultimi të ri 

me të gjitha  palët e interesit të përfshira në proces me qëllim rishikimin te Projekt Strategjisë 

dhe Planit kundër Korrupsionit 2013-2017. Kjo punëtori ka mbledhë bashkë zyrtarë të Qeverisë 

së Republikës së Kosovës, përfaqësues të institucioneve të pavarura, përfaqësues të 
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organizatave të shoqërisë civile dhe përfaqësues të Komisionit Evropian. Gjithsesi kjo punëtori 

ka rezultuar me disa plotësime të vogla që nuk kanë qenë përmbajtjesore por më tepër 

sipërfaqësore.  

Pas aprovimit nga Qeveria e Republikës së Kosovës Strategjie dhe Plani i Veprimit 2013-2017 

ka kaluar për aprovim në Kuvendin e Kosovës, ku me datë 11.02.2013 është aprovuar Strategjia 

dhe Plani i Veprimit 2013-2017.  

 

4.3 Avancimi i kuadrit ligjor dhe vetëdijesimi  i Publikut 

AKK,  gjatë vitit 2012 ka synuar qe përmes formave të ndryshme të sensibilizimit të cilat kanë 

informacione të nevojshme, të krijojnë një ambient të ndërgjegjësimit, përgjegjësisë, optimizmit 

dhe gatishmërisë së publikut për të mbështetur luftën kundër korrupsionit (raporte, opinione, 

debate publike, trajnime etj.)  

 

 

5. PARANDALIMI I KORRUPSIONIT 
 

Aktivitetet e Parandalimit të Korrupsionit në Agjenci, zhvillohen nga departamenti i 

Parandalimit.  Në pajtim me mandatin e dhënë me Ligjin 03/L-159 për Agjencinë kundër 

Korrupsionit, Ligjin për Deklarimin, Kontrollin dhe Prejardhjen e Pasurisë si dhe Ligjin për 

Parandalimin e Konfliktit të Interesit,  puna e Departamentit të Parandalimit  është e 

përqendruar në këto drejtime: Mbikëqyrja dhe kontrolli i pasurisë, dhe i dhuratave; Parandalimi 

i konfliktit të interesit dhe  Parandalimi i korrupsionit në përgjithësi.  

 

5.1 Mbikëqyrja dhe kontrolli i pasurisë, dhe i dhuratave 

Baza ligjore në të cilën AKK e mbështet punën e vet për mbikëqyrjen e pasurisë së zyrtarëve të 

lartë publikë është i definuar në Ligji Nr. 04/L-050 për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e 

Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave 

për të Gjithë Personat Zyrtarë.  

AKK mbikëqyrë pasurinë e zyrtarit të lartë publik në bazë të informacionit të dorëzuar nga 

zyrtarët e lartë publik në formular të posaçëm, i cili është përgatitur nga AKK në pajtim me ligjin 

në fuqi. Formularët duhet të  plotësohen nga zyrtarët e lartë publik dhe të dorëzohen në AKK. 

Gjatë muajit prill, maj dhe qershor,  AKK ka bërë skanimin dhe regjistrimin e të gjitha të 

dhënave të paraqitura nga zyrtarët e lartë publik në data bazën, e AKK-së dhe janë krijuar 

regjistrat në pajtim me ligjin, dhe të njëjtit janë publikuar në faqen zyrtare të AKK-së.  

 
5.1.1 Llojet e deklarimit të pasurisë 

Ligji për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë,  përcakton këto lloje të deklarimeve: 

 Deklarimi i rregullt vjetor; 
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 Deklarimi me marrjen e detyrës;  

 Deklarimi sipas kërkesës së Agjencisë; 

 Deklarimi pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni. 

 
Deklarimi i rregullt vjetor - Zyrtarët e lartë publik kanë për obligim deklarimi e rregullt vjetor 

të pasurisë gjatë tërë kohës së punës në shërbimin publik dhe në afate të përcaktuara me ligj, 

zyrtarët e lartë publik detyrohen të deklarojnë gjendjen e pasurive të tyre në AKK, nga 1 deri më 

31 mars të çdo viti. 

Për periudhën raportuese gjendja e përgjithshme e procesit të deklarimit të rregullt vjetor të 

pasurisë paraqitet në tabelën e mëposhtme (Tabela 3).  

Institucionet Numri i 

zyrtarëve  

Të deklaruar 
 

Nuk kanë deklaruar 

Deklarimet Përqindjet 

Mos 

Deklarimet 

Përqindjet 

Presidenca 15 15 100% 0 0% 

Kuvendi 138 136 98.55% 2 1.45% 

Qeveria 1018 959 94.20% 59 5.8% 

Gjykatat 270 269 99.62% 1 0.38% 

Institucionet 

e Pavarura 
475 466 98.10% 9 1.9% 

Komunat e 

Kosovës 
1472 1280 86.95% 192 13.05% 

Ndërmarrjet 

Publike 
268 254 94.77% 14 5.23% 

TOTALI 3656 3379 92.42% 277 7.36% 

Tabela 3. Deklarimi i rregullt vjetor  

Deklarimi me marrjen e detyrës së zyrtarëve të lartë publik - Zyrtarët e lartë publik të cilët 

fillojnë punën në shërbimin publik në mënyrë të plotë dhe reale deklarojnë me shkrim pasurinë 

e tyre brenda afatit ligjor. Organi i punësimit është i detyruar që brenda afatit pesëmbëdhjetë 

(15) ditor ta njoftoj AKK për fillimin apo përfundimin e punës së zyrtarit të lartë publik.  

Gjendja e përgjithshme e proceset të deklarimit të pasurisë me marrjen e detyrës për vitin 2012 

paraqitet në tabelën 4.  

Institucionet Numri i 

zyrtarëve  

Të deklaruar Nuk kanë deklaruar 

Deklarimet Përqindjet Mos 

deklarimet 

Përqindjet 

Presidenca 1 1 100% 0 0% 

Kuvendi 0 0 0% 0 0% 

Qeveria 110 98 89% 12 11% 

Gjykatat 96 96 100% 0 0% 

Institucionet e 

Pavarura 
19 17 89% 2 11% 

Komunat e 

Kosovës 
10 6 60% 4 40% 

Ndërmarrjet 

Publike 
17 17 100% 0 6% 

TOTALI 253 235 92 % 18 8% 

Tabela 4. Deklarimi me marrjen e detyrës. 
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Deklarimi sipas kërkesës së Agjencisë - AKK në çdo kohë mund të kërkojë nga zyrtari i lartë 

publik  deklarimin e pasurive dhe burimet e krijimit të tyre në pajtim me ligjin. Gjatë kësaj 

periudhe raportuese AKK ka kërkuar nga 95 zyrtar të lartë publikë deklarimin e pasurisë sipas 

kërkesës, dhe kemi kërkuar informacione shtesë.  

Gjendja e përgjithshme e proceset të deklarimit të pasurisë sipas kërkesës paraqitet në tabelën 

e mëposhtme (Tabela 5). 

Institucionet Numri i 

zyrtarëve  

Të deklaruar Nuk kanë deklaruar 

Deklarimet Përqindjet Mos deklarimet Përqindjet 

Presidenca 0 0 0% 0 0% 

Kuvendi 2 2 100% 0 0% 

Qeveria 13 13 100% 0 0% 

Gjykatat 1 1 100% 0 0% 

Institucionet e 

Pavarura 
1 1 100% 0 0% 

Komunat e 

Kosovës 
74 64 86% 10 14% 

Ndërmarrjet 

Publike 
4 3 75% 1 25% 

TOTALI 95 84 88% 11 12% 

Tabela 5. Deklarimi sipas kërkesës së AKK-së. 

 

Deklarimi i pasurisë pas mbarimit apo shkarkimit nga funksioni - Pas përfundimit të punës 

në pozitën e lartë publike , zyrtarët e lartë publik kanë për obligim deklarimin e pasurisë brenda 

afatit tredhjet (30). Nëse zyrtari i lartë publik nuk deklaron pasurin, brenda afatit ligjor, AKK 

mund të kërkoj deklarimin e pasurisë brenda afatit kohor, jo më larg se një (1) vit.  

Gjendja e përgjithshme e proceset të deklarimit të pasurisë pas mbarimit apo shkarkimit nga 

funksioni publik paraqitet në tabelën 6. 

Institucionet Numri i  zyrtarëve  Kërkuarës  për deklarimin e pasurisë 

pas largimit apo mbarimit të funksionit 

Të pa deklaruar 

Presidenca 1 0 0 

Kuvendi 0 0 0 

Qeveria 23 4 0 

Gjykatat 6 1 0 

Institucionet e Pavarura 0 0 0 

Komunat e Kosovës 7 4 0 

Ndërmarrjet Publike 2 0 0 

TOTALI 39 9 0 

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

 

5.1.2 Inicimi i  procedurave kundërvajtëse   

AKK ka iniciuar procedurën kundërvajtëse në Gjykatat kompetente ndaj 306 zyrtarëve të lartë 

publik që nuk kanë respektuar dispozitat ligjore për deklarim të pasurisë. Nga numri i 

përgjithshëm i rasteve të iniciuara AKK ka pranuar 145 Aktvendime në shkallën e parë dhe 33 

Aktvendime në shkallën e dytë, 136 raste kemi pasur kërkesa nga gjykatat për përfaqësim, 44 

raste kemi paraqitur ankesa lidhur me aktvendimet e gjykatave. Ndërsa 161 raste tjera nuk 
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kemi pranuar informacione kthyese  lidhur me rastet e iniciuara gjatë vitit raportues. 

Gjendja e përgjithshme e inicimit të procedurave kundërvajtëse ndaj zyrtarëve të lartë publik 

sipas llojeve të deklarimit të pasurisë dhe Aktvendimet e pranuar nga Gjykatat kompetente për 

kundërvajtje paraqitet si aneks (Shtojca B).     

Siç u tha edhe më lartë me ligjet në fuqi AKK ka të drejtë që të kërkojë në çdo kohë nga zyrtarët 

e lartë publik që të bëjnë deklarimin e pasurinë në rastet kur mund të ketë gabime materiale ose 

plotësime jo të plota të formularëve. AKK po ashtu ka të drejtë që të kërkojë informacione 

shtesë lidhur me deklarimin e pasurisë nga ana e zyrtarëve të lartë publik.  Gjatë periudhës 

raportuese AKK ka bërë kërkesë për deklarim të pasurisë nga 95 zyrtar. Mirëpo ka pasur raste 

kur  zyrtar të caktuar nuk i janë përgjigjur pozitivisht kërkesës së AKK-së. Si rrjedhojë Agjencia 

ka qenë e obliguar që rastet e tilla ti adresojë si lëndë kundërvajtëse tek gjykatat kompetente 

për kundërvajtje.  

Tabela në vijim pasqyron  inicimet kundërvajtëse ndaj zyrtarëve që nuk e kanë deklaruar 

pasurinë sipas kërkesës së AKK-së, si dhe aktvendimet që janë marr nga gjykatat si dhe gjobat e 

shqiptuara ndaj tyre.   

Nr. 

rendor 

Emri Mbiemri Institucioni Gjykata për 

Kundërvajtje 

Aktvendimi, 

shkalla e parë 

Aktvendimi, 

shkalla e dytë 

1.  Mehmet Sopjani KK Fushë Kosovë Prishtinë    

2.  Boban Filipovic KK Fushë Kosovë Prishtinë    

3.  Jorgovank Filic KK Novobërdë Prishtinë    

4.  Kabil Hajdari KRM Higjiena Gjilan  Pezullohet  

5.  Vesel Maliqaj KK Suharekë Suharekë    

6.  Esengul Krasniç KK Mamushë Prizren    

7.  Sencar Karamuço KK Prizren Prizren    

8.  Bahrije Veseli KK Gjilan Gjilan    

9.  Arben Maliqi KK Gjilan Gjilan    

10.  Xhyzide Ismaili KK Gjilan Gjilan  200  €uro   

11.  Pjeter Ndou KK Gjakovë Gjakovë    

 TOTALI    200 €uro  

Tabela 7. Inicimi i procedurave kundërvajtëse për mos deklarim te pasurisë sipas kërkesës. 

 

 

Ligji mbi Deklarimin, kontrollin dhe prejardhjen e  pasurisë së zyrtarëve të lartë publik 

përcakton saktë se çdo zyrtar në momentin që ta merr pozitën e lartë publike duhet ta bëjë 

deklarimin e pasurisë së tij tek Agjencia kundër korrupsionit brenda periudhës 30 ditësh. Por ka 

pasur raste kur zyrtarët  e kanë respektuar ligjin në fjalë. Si rrjedhojë Agjencia ka iniciuar 

procedurat kundërvajtëse ndaj tyre.  

Tabela e më poshtme pasqyron saktë inicimin e procedurave nga ana e Agjencisë ndaj zyrtarëve 

që nuk e kanë deklaruar pasurinë me marrjen e detyrës. 
 

Nr. 

rendor 

Emri Mbiemri Institucioni Gjykata për 

Kundërvajtje 

Aktvendimi, 

Shkalla e parë 

Aktvendimi, 

Shkalla e dytë 

1 Shafi Gashi MKRS Prishtinë    

2 Ismet Bogujevci MKRS Prishtinë    

3 Ibrahim Çunaku U. i Prishtinës Prishtinë    

4 Ajmane Veseli MPJ Prishtinë    

5 Rrahim Morina MPJ Prishtinë    

6 Bukurije Gjonbalaj MPJ Prishtinë    

7 Bislim Bislimi MSH-QKUK Prishtinë    
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8 Fahredin Veseli MSH-QKUK Prishtinë    

9 Sadik Zekaj MSH-QKUK Prishtinë    

10 Hajdin Thaçi MSH-QKUK Prishtinë    

11 Fatime Kokollari MSH-QKUK Prishtinë    

12 Suzana Maxhuka-Ker. MSH-QKUK Prishtinë    

13 Bajram Hamitaga Prokuror Prizren    

14 Murtez Jahaj Prokuror Prizren    

15 Jovica Stevic  Prishtinë    

16 Ilija Mladenovic  Prishtinë    

17 Reshit Krasniqi KK Malishevë Malishevë    

18 Faik Prekazi KK Mitrovicë Mitrovicë  Pezullohet  

 TOTALI      

Tabela 8. Inicimi i procedurave kundërvajtëse për mos deklarim te pasurisë me marrjen e detyrës. 

 

Krahasimi i rasteve të iniciuara nga AKK dhe shqyrtimi nga gjykatat, 2010-2012 

Me hyrjen e Ligjit nr. 03/L-151 në fuqi, AKK ka qenë e obliguar të inicioj procedurën 

kundërvajtëse ndaj zyrtarëve të lartë publik të cilët nuk respektojnë dispozitat e këtij Ligji. Nga 

viti 2010 deri në vitin raportues, AKK ka iniciuar procedurën kundërvajtësa ndaj 471 zyrtarëve 

të lartë publik për mos deklarim të pasurisë, nga numri i përgjithshëm i rasteve të iniciuara, 284 

raste kemi pranuar aktvendime, ndërsa 187 raste nuk kemi pranuar informacione. Ndërsa 

shuma e dënimeve për rastet që i kemi pranuar aktvendimet është 122,950 €, në shkallën e 

parë, ndërsa në shkallën e dytë 18,450 €. 
 

Gjendja e përgjithshme e inicimit të procedurave kundërvajtëse për vitet 2010-2012 paraqitet 

në tabelën e mëposhtme (Tabela 9). 

Vitet  

N
u

m
ri

 i
 

ra
st

ev
e 

  

Aktvendimet  

shkalla e parë 

Aktvendimet shkallë 

e dytë 

Rastet e pezulluara Rastet e shqiptuara 

masa e Qortimit 

A
n

k
es

at
 e

 

p
ar

aq
it

u
ra

 

R
as

te
t 

q
ë 

n
u

k
 

k
em
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ra
n
u

ar
 

in
fo
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n
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Numi i 

rasteve 

Shuma e 

denimeve 

Numi i 

rasteve 

Shuma e 

denimeve 

Shkalla 

e parë 

Shkalla 

e dytë 

Shkalla 

e parë 

Shkalla 

e dytë 

2010 77 61 26,050 € 22 2,600 € 20 4 0 1 2 16 

2011 88 78 28,010 € 16 5.500 € 10 3 11 0 10 10 

2012 306 145 68,890 € 33 10,350 37 3 23 2 44 161 

Totali 471 284 122,950 € 71 18,450 € 67 10 34 03 56 187 

Tabela 9. Rastet e iniciuara 2010 - 2012  

Gjatë muajit prill, maj dhe qershor, AKK ka bërë skanimin dhe regjistrimin e të gjitha të dhënave 

të paraqitura nga zyrtarët e lartë publik në data bazën, e AKK-së dhe janë krijuar regjistrat në 

pajtim me ligjin, dhe të njëjtit janë publikuar në faqen zyrtare të AKK-së. 

 

 Kontrolli i deklarimit të pasurisë 

Bazuar në mandatin që ka, AKK ka zhvilluar kontrollin paraprak dhe kontrollin e plotë të 

formularëve për deklarim të pasurisë të paraqitur nga zyrtarët e lartë publik. 

 

Kontrolli paraprak - Kontrolli paraprak kryhet për  çdo formular për të verifikuar ekzistimin/ 

apo mos ekzistimin e gabimeve materiale ose plotësimeve të gabuara të formularit. Gjatë 

regjistrimit te të dhënave në data bazë kemi bërë edhe kontrollin paraprak, ku kemi vërejtur 
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shumë gabime në plotësimin e formularëve për deklarim të pasurisë, gabime më të theksuara i 

kemi vërejtur tek zyrtarët e lartë publik që kanë deklaruar pasurinë për herë të parë. Në rastet 

kur kemi vërejtur gabime të vogla apo gabime të cilat kemi pasur mundësi  përmirësimi  përmes 

kontaktit telefonik, ne i kemi kontaktuar dhe i kemi evituar ato gabime  teknike. Në rastet më të 

theksuara ju kemi drejtuar me shkresa zyrtare. Në  610 raste kemi vërejtur gabime teknike tek 

formularët për deklarim të pasurisë së paraqitur, 515 zyrtarë të lartë publik i kemi kontaktuar 

përmes telefonit dhe i kemi evituar gabimet teknike, ndërsa 95 zyrtarë të lartë publik ju kemi 

drejtuar me shkresë zyrtare për evitimin e gabimeve teknike.   

 

Kontrolli i plotë - Kontrolli i plotë kryhet për ta verifikuar vërtetësinë dhe saktësinë e të 

dhënave të deklaruara në formular. AKK ka obligim ligjor për të zhvilluar kontrollin e plotë për 

zyrtarët e lartë publikë të cilët deklarojnë pasurinë. AKK ka bërë kontrollin e plotë ndaj 800 apo 

21.88% të zyrtarëve të lartë publikë që kanë deklaruar pasurinë, dhe ka bërë  krahasimin  

deklarimeve  paraqitura nder vite. Po ashtu janë bërë edhe krahasimet  e pagave të deklaruara 

nga Deputetët e Kuvendit të Kosovës   me listën e pagave të Kuvendit lidhur me të hyrat vjetore 

në vitin 2011.  

Tabela në vijim pasqyron  gjendjen e përgjithshme të procesit të kontrollit të plotë të pasurisë 

së 800 zyrtarëve të lartë.  

Institucionet Numri i zyrtarëve  Të kontrolluara Përqindjet Ndryshimet  

Presidenca 15 15 100% 5 

Kuvendi 138 138 100% 7 

Qeveria 1018 221 21.70% 38 

Gjykatat 270 59 21.85% 13 

Institucionet e 

Pavarura 

475 88 18.52% 17 

Komunat e 

Kosovës 

1472 150 10.19% 9 

Ndërmarrjet 

Publike 

268 142 52.98% 22 

TOTALI 3656 800 21.88 % 111 

Tabela 10. Kontrolli i plotë. 

 

 

5.1.3 Pasqyra e deklarimit të pasurisë, 2008-2012 

AKK po ashtu gjatë kësaj periudhe raportuese ka bërë për herë të parë  një analizë lidhur me 

zyrtarët e lartë publik të cilët kanë qenë në vitin 2008 dhe që ende vazhdojnë të jenë zyrtarë të 

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

në vitin 2008 ka qenë 747, mirëpo me ndryshimin e listë së zyrtarëve të lartë  publik që kanë 

pasur për obligim deklarimin e pasurisë ndër vite është rritur edhe numri i zyrtarëve të lartë 

publik, krahasuar me numrin e zyrtarëve të lartë publik që kanë pasur për obligim deklarimin e 

pasurisë në  vitin 2012 i cili ka qenë 3656 zyrtarë të lartë publik, është 5 hem më i mashë.  

Qëllimi i kësaj analize ka qenë të evidentohen numri i zyrtarëve të lartë publik që janë në pozita 

deklaruese për 5 vite me radhë, si dhe ndryshimet në deklarimin e pasurisë që nga deklarimi i 

vitit 2008 deri në deklarimin e vitit 2012. 300 zyrtar të lartë publik kanë vazhduar të jenë zyrtar 

të lartë publik 5 vite me radhë.  
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Institucionet Numri i zyrtarëve të lartë 

publik në vitin 2008 

Numri i zyrtarëve të lartë 

publik që vazhdojnë të jenë 

zyrtar të lartë publik 2012 

Ndryshimet  

2008-2012 

Presidenca 3 2 1 

Kuvendi 123 22 7 

Qeveria 226 85 29 

Gjykatat 307 147 0 

Prokuroritë 88 45 1 

TOTALI 747 300 38 

Tabela 11. Kontrolli  2008-2012 

 
Rastet e identifikuara 
Në mesin e 800 zyrtarëve të lartë publik apo 21.88% që i është  bërë kontrolli i  deklarimit të 

pasurisë në vitin 2012 me atë te vitit te kaluar, në 111 raste janë gjetur  ndryshime në deklarim 

të pasurisë.  

Po ashtu gjatë krahasimit të deklarimeve të paraqitura në vitet 2008-2012 në 38 raste kemi 

vërejtur ndryshime të theksuara në deklarimin e pasurisë, kurse në 9 raste janë gjetur 

ndryshime ne  vlerë milionëshe.  

Pas përfundimit të kontrollit të plotë kemi evidentuar ndryshime të theksuara në 149 raste, 51 

raste i kemi dërguar në Njësinë e Inteligjencës Financiare për kontroll lidhur me dyshimet që 

kemi vërejtur në deklarimin e pasurisë, 5 raste kemi kërkuar informacione shtesë nga zyrtarët e 

lartë publik, 3 raste i kemi dërguar për trajtim të mëtejmë për konflikt të interesit, ndërsa 90 

rastet tjera janë në proces.  

Tabela në vijim pasqyron gjendjen e  përgjithshme të rasteve të identifikuara me ndryshime  të 

pasurisë dhe procedimi i mëtejmë i tyre.  

Institucionet Ndryshimet 

2012 

Ndryshimet  

2008-2011 

Rastet e dërguara 

në NJIF 

Rastet e dërguara 

për trajtim në KI 

Informacione 

shtesë 

Në 

proces  

Presidenca 5 1 2 0 0 4 

Kuvendi 7 7 7 0 0 7 

Qeveria 38 29 25 3 4 35 

Gjykatat 13 0 2 0 0 11 

Institucionet 

e Pavarura  

17 1 4 0 0 14 

Komunat e 

Kosovës 

9 0 4 0 0 5 

Ndërmarrjet 

Publike 

22 0 7 0 1 14 

TOTALI 111 38 51 3 5 90 

Tabela 12. Rastet e identifikuara me ndryshime të pasurisë dhe procedimi i mëtejmë i tyre 

Nga numri i përgjithshëm i zyrtarëve të cilët e kanë deklaruar pasurinë në vitin 2012 Agjencia 

ka identifikuar se në mesin e tyre 869 zyrtar mbajnë më shumë se një funksion. 

Grafiku në vijim  pasqyron  numrin e zyrtarëve që ushtrojnë  më shumë se një funksion. 
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Grafiku 3. Numri i zyrtarëve që ushtrojnë më shumë se një funksion 

 

 

 

5.1.4 Mbikëqyrja e dhuratave 

Katalogu i dhuratave.- Bazuar në Ligjin nr. 04/L-050 Institucionet publike janë të obliguara Të 

gjitha dhuratat e pranuara dhe vlera e tyre përkatëse, si dhe emrat e personave që kanë dhënë 

dhuratën, duhet të regjistrohen në regjistrin e dhuratave nga personi zyrtar që përcaktohet nga 

Agjencia dhe që mbahen nga institucioni, në të cilin personi zyrtar ushtron detyrën. Kopjet e 

katalogëve duhet t’i dërgojnë në AKK jo më vonë se më 31 mars të vitit në vijim. 

Dorëzimi i katalogut të dhuratave.-  Agjencia kundër Korrupsionit, ka pranuar nga 12 

(dymbëdhjetë) institucione, njoftimet lidhur me pranimin e dhuratave, ndërsa 18 

(tetëmbëdhjetë) institucione tjera kanë deklaruar se nuk kanë pranuar dhurata gjatë vitit 2011. 

Institucionet të cilat kanë deklaruar se kanë pranuar dhurata.- Institucionet të cilat kanë 

dorëzuar kopjet e katalogut të dhuratave gjatë këtij viti për vitin 2011 janë: Presidenca 16 

dhurata protokollare; Zyra e Kryeministrit 1 dhuratë të rastit; Ministria e Punëve të Brendshme 

5 dhurata të rastit; Ministria e Punëve të Jashtme 3 dhurata 2 protokollare dhe 1 e rastit; 

Ministria e Integrimeve Evropiane 1 dhuratë të rastit; Gjykata Kushtetuese 6 dhurata 

protokollare; Institucioni i Avokatit të Popullit 2 dhurata të rastit; Trusti i Kursimeve Pensionale 

25 dhurata të rastit; Agjencia Kosovare e Pronës 3 dhurata të rastit; Komuna e Prishtinës 7 

dhurata 5 protokollare dhe 2 të rastit; Komuna e Skenderajt  5 dhurata protokollare; Komuna e 

Graçanicës 2 dhurata protokollare. 

Të dhënat e specifikuara lidhur me katalogët e dhuratave sipas institucioneve që i kanë 

dorëzuar kopjet e katalogut në AKK, janë të paraqitura në tabelën 13. 
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Institucionet Protokollare Rastit Numri i dhuratave të deklaruara 

Presidenca 16 0 16 

Zyra e Kryeministrit 0 1 1 

MPB 0 5 5 

MPJ 2 1 3 

MIE 0 1 1 

Gjykata Kushtetuese 6 0 6 

Avokati i Popullit 0 2 2 

Trusti i Kursimeve 

Pensionale 
0 25 25 

Agjencia  Kosovare e 

Pronës 
0 3 3 

Komuna e Prishtinës 5 2 7 

Komuna e Skenderajt 5 0 5 

Komuna e Graçanicës 2 0 2 

TOTALI 
36 40 76 

Tabela 13. Deklarimi i  dhuratave 

 

 

5.2 Parandalimi i konfliktit të interesit 

Agjencia kundër Korrupsionit (në tekstin vijues: AKK) përmes Departamentit të Parandalimit, 

përkatësisht Divizionit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit edhe gjatë vitit 2012 

angazhimin e vet e ka shtrirë në dy rrafshe: i pari, në atë të parandalimit të konfliktit të interesit  

dhe I dyti, në luftimin e  këtij konflikti  si pjese e angazhimeve të AKK në parandalimin dhe 

luftimin e fenomenit të korrupsionit. 

AKK-ja përmes parandalimit të konfliktit te interesit ka zhvilluar aktivitetin e vet që për qellim 

ka pasur identifikimin, shqyrtimin, analizën, paralajmërimin dhe shmangien e rasteve të 

konfliktit të interesit. 

Burimet e identifikimit të rasteve të konfliktit të interesit - Për AKK ekziston një numër i 

ndryshëm burimesh identifikuese nga të cilat veç e veç rezulton dyshimi i arsyeshëm se është 

duke ndodhur ndonjë konflikt interesi, se ka ndodhur më parë apo se ka pasur  mundësi të ketë  

ndodhur. 

Në kuadër të burimeve të  këtilla duhet përmendur një varg sish: mediat (e shkruara dhe 

elektronike), ankesat e qytetarëve, regjistrat zyrtare (dosjet  e tenderëve) si dhe regjistrat 

private (kontratat për kryerjen e punëve). 

Mirëpo, këto burime nuk kufizohet vetëm me kaq, AKK mbledh të dhëna edhe nga burime të 

tjera, p.sh. nga formularët për deklarimin e prejardhjes dhe gjendjes së pasurisë së zyrtarëve të 

lartë publik, plotësuar nga vet zyrtarët. AKK gjatë shqyrtimit të rasteve të konfliktit të interesit  

ka realizuar bashkëpunim të ngushte kryesisht me Agjencinë Kosovar për Regjistrimin e 
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Bizneseve (ARBK), sikurse edhe me  institucione të tjera. 

Rastet e konfliktit të interesit gjatë vitit 2012 - Në pajtim me Ligjin për Parandalimin e 

Konfliktit të Interesit, dhe në përgjithësi të Ligjit Kundër Korrupsionit, Divizioni për 

parandalimin e konfliktit të interesit ka zhvilluar aktivitete të caktuar që për qëllim ka pasur 

paralajmërimin e zyrtareve të lartë për shmangien nga konflikti i interesit.  

Gjatë përiudhës raportuese AKK ka  ofruar për interpretim, trajtim apo zgjidhje në  total prej 

131 raste të dyshimit për konflikt të interesit. I gjithë procesi ka kaluar përmes  një 

bashkëpunimi të frytshëm që AKK ka me Institucionet Publike, Autoritetet Përgjegjese, me 

Nëpunësit Publikë, me median, shoqërinë civile, si dhe përmes informacioneve të marra nga 

burime të ligjshme.  

Tabela në vijim pasqyron saktë gjithë procesin dhe  rastet e trajtuara për konflikt të interesit 

gjatë vitit 2012 

 

Institucioni 

Rastet të 

paraqitura  

për Konflikt 

të interesit 

Raste që janë 

shmangur nga 

Konflikti i  

Interesit 

Raste Pa 

Konflikt 

Interesi 

Raste 

ende në 

procedim 

Rastet e 

përcjella 

për hetim 

Kërkesa për 

shkarkim/kundër

vajtëje  

Opinion 

Qeveria 48 32 12 0 2 1 1 
Kuvendi i 

Kosovës 
12 9 1 1 0 0 1 

1Gjykata 

/Prokuroria 
1 1 0 0 0 o 0 

Agjenci te 

pavarura 
12 12 0 0 0 0 0 

Ndërmarrje 

Publike 
31 21 6 2 0 1 1 

Pushteti 

Lokal 
18 11 3 3 0 0 1 

Institucione 

tjera 
9 4 3 2 0 0 0 

TOTALI 131 90 25 8 2 2 4 

Tabela 14. Procesi dhe  trajtimi i rasteve të konfliktit të interesit  gjatë vitit 2012 

 

5.3 Aktivitetet e tjera në parandalimin e korrupsionit 

 

Me qëllim të parandalimit të korrupsionit AKK ka trajtuar shumë burime dhe ka intervenuar në 

rastet kur ka pasur dyshim se ka mosrespektim të ligjit në fushën e Prokurimit Publik  

Parandalimi në fushën e prokurimit publik – Për realizimin e këtyre aktiviteteve Agjencia 

mbështetet fillimisht  në Ligjin mbi Agjencinë, Ligjin mbi Konfliktin e Interesit si dhe mbi 

monitorimin e zbatusheshmërisë së këtij  kuadri ligjor: Ligjin mbi Prokurimit Publik, Ligjin për  

Partneritetet Publiko-privat, Ligjin për  Standardizimin, Ligjin për  shoqëritë tregtare,  Ligjin për 

Administratën Tatimore, Ligjin për markat si dhe ligjeve tjera që janë relevante për 

Parandalimin e Korrupsionit.  

AKK gjate vitit raportues ka trajtuar gjithsej 35 lëndë në fushën e prokurimit publik. Gjatë 
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trajtimit te tyre, 20 raste janë ofruar Opnione me shkrim, 6 raste janë mbyllur pa as një 

propozim,5 raste AKK ka marr pjesë si vëzhgues,  3 raste janë përcjellë në Departamentin e 

hetimeve, 1 rast është në procedurë trajtimi. Për më tej në 20 opinionet e ofruara nga AKK në 

adresë të Autoriteteve Kontraktuese (Institucionet Publike), në 19 raste janë marr për bazë 

rekomandimet e AKK  për ndërprerjen e aktiviteteve tenderuese.  

Tabela në vijim pasqyron  rastet në të cilat është ndërprerë aktiviteti i prokurimit pas 

Rekomandimeve  të AKK-së.  

Nr. Institucionet Emri i tenderit Vlera e tenderit 

1. Kompania Rajonale për 

Mbeturina"Ambienti" Sh.A- Pejë 

Furnizimi me thasë për (najlloni) për 

mbeturina të amvisnisë. 

9,880.00 

2 Komuna e Prizrenit Transportimi I mësimdhënësve në Komunën 

e Prizrenit 

 

 120.000.00 

3 Qendra Klinike Universitare e 

Kosovës 

Furnizimi me derivate të naftës 

 

24.000.00 

5 KOMUNA E PEJËS Hartimi i planit rregullues urban për B.T 

Rrokaqiell" në Pejë 

13,000.00 

4 KOMUNA E PRISHTINES Hartimi i Planit Zhvillimor Komunal 185.000.00 

5 KEKU Ruajtja dhe sigurimi i objekteve të KEK-ut 3,960.000.00 

6 CARITAS SËËITZERLAND -

PRIZEREN OFFICE 

Ndërtimi i 35 shtëpive banimi në lagjen 

“Ali Ibra” në Gjakovë për komunitetin RAE 

518,249.99 

7 AGJENCIA PYJORE E KOSOVES Furnizimi me çekanë për damkimin e 

pyjeve publike dje pyjeve private 
30,000.00 

8 Kompania e Ujësjellësit Rajonal 

“HIDRO DRINI" Sh.A- PEJË 

Furnizim me nafte (ero dizell) 90,000.00 

9 Universiteti  i  Prizrenit Ndërtimi i objektit montazh dhe shërbimet 

hoteliere për UPZ 
334,947.00 

10 QENDRA KLINIKE 

STOMATOLOGJIKE 

Furnizim me uniteve të stomatologjike për 

nevojat e QKSUK-se  
50,000.00 

 

11 SPITALI REGJIONAL I PEJËS Furnizim me pajisje mjekësore 150,000.00 

12 QKUK Servisim dhe mirëmbajtje e pajisjeve 

radiologjike për diagnostike dhe onkologji 
800,000.00 

13 Komuna e Mitrovicës Krijimi i kadastrit të përqojave dhe 

objekteve nëntokësorë  
25.000.00 

14 Ministria e Drejtësisë Larja e automjeteve për Ministrinë e 

Drejtësisë 

 

20.000.00 

15 Komuna e Parteshit Shërbimet e  inxhinierisë për hartimin e 

projekteve dhe mbikëqyrjen gjate 

ekzekutimit  

5000.00 

 

16 Komuna e Kaçanikut Furnizimi me material-harxhues 

administrativ për SHCK-në, shkollat, 

zjarrfikësit dhe shëndetësinë 

20,000.00 

17 Komuna e Kamenicës Dhënia me koncesion e vend-gjahishtës në 

Kamenicë 
180,300.00 

18 KRM Ekoregjioni Prizren Furnizimi me nafte për nevojat e 

ekoregjionit  
400,000.00 

19 Policia e Kosovës Furnizimi me ushqim për qene  36.000.00 

 TOTALI                6,935,376.99  

 

Tabela 15. Aktivitet e ndërprera te prokurimit mbi bazën e opinioneve te AKK-se 
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6. Mbështetja profesionale dhe Marrëdhëniet me Publikun  

Në kuadër të Zyrës së Drejtorit ekzistojnë njësi të caktuara që kryejnë shërbime administrativo-

profesionale  si dhe  kultivojnë frymën  e transparencës duke dhënë  mbështetje profesionale 

për stafin e agjencisë. Këtë mbështetje e ofrojnë këto zyre dhe njësi:   

o Zyra për mbështetje profesionale dhe bashkëpunim ndërkombëtar; 

o Resurset njerëzore; 

o  Prokurimi. 

 

6.1 Zyra për Mbështetje profesionale dhe bashkëpunim  ndërkombëtare 

Aktivitetet e AKK-së që kanë të bëjnë me Zyrën për mbështetje profesionale dhe bashkëpunim  

ndërkombëtare udhëhiqen nga shefi i zyrës , zyrtari i lartë  ligjor , administratori i sistemit të 

teknologjisë informative dhe zyrtari i lartë  për arkiva. Kjo zyre është  në kuadër të Zyrës së 

Drejtorit. Sa i përket  aktiviteteve të saj gjatë periudhës raportuese, Zyra për bashkëpunim 

profesional dhe marrëdhënie ndërkombëtare , është përqendruar në këto aktivitet:  

o Bashkëpunimi ndërkombëtar;  

o Takimet me gazetarë dhe qytetarë;  

o Konferencat dhe komunikatat për shtyp;  

o Monitorimi i mediave;  

o Administrimi i teknologjisë informative. 

Bashkëpunimi ndërkombëtar - AKK vazhdimisht ka kultivuar frymën e bashkëpunimit të 

mirë me institucione dhe  organizata  ndërkombëtare. Gjatë vitit 2012,  zyrtarët e Agjencisë 

kanë marr pjesë në disa   konferenca  ndërkombëtare, nga  ku   kanë marrë përvoja në 

luftën  kundër Korrupsionit. Student ndërkombëtar, kane shfaqur interesim të  vazhdueshëm 

për AKK-në, ata kanë gjetur gatishmërinë e Drejtorit dhe stafit të Agjencisë për ti njoftuar rreth 

punës se Agjencisë në përgjithësi.   

Takimet me gazetarë dhe qytetarë - Gjatë periudhës raportuese, për iniciativat dhe aktivitetet 

e AKK-së, ka pasur një interesim të madh si nga ana e komunitetit të gazetarëve të shoqërisë 

civile ashtu edhe nga ana e publikut, ku është demonstruar një gatishmëri e plotë për të 

bashkëpunuar ngushtësisht në luftën kundër korrupsionit. Zyrtarët e AKK-së kanë qenë 

gjithmonë të gatshëm që çdo të interesuari  ti ofrohet ndihma profesionale si edhe 

bashkëpunimi në rastet kur ka pasur dyshime të bazuara për raste korruptive.  

Konferencat dhe komunikatat për shtyp -  AKK gjatë periudhës raportuese, ka luajtur një rol 

të rëndësishëm në bërjen publike dhe në shpërndarjen e komunikatave për shtyp lidhur me 

aktivitetet për hetimin e rasteve të dyshuara korruptive por edhe përkitazi me rezultatet e 

deklarimit të pasurisë së zyrtareve të lartë, në të gjitha mediat e shkruara dhe elektronike. Gjatë 

kësaj periudhe janë bërë publike 40 aktivitete si , komunikata, njoftime, opinione , reagime, 

takime, trajnime, që janë publikuar në ueb faqen e AKK-së dhe disa prej tyre janë përcjell në 

media. Një interesim shumë i madh i medias dhe publikut në përgjithësi ka qenë i shprehur me 



Raport Vjetor  01 Janar – 31 Dhjetor, 2012 

 
 

A g j e n c i a  k u n d ë r  K o r r u p s i o n i t  
 

Faqe 29 

rastin e bërjes publike të deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik.  

Monitorimi i mediave - Shkrimet e mediave për punën e AKK-së mblidhen dhe këto raportet 

mediale   rregullohen  në formë fletushke, ku mediat kanë bërë prezantimin e  punës së 

Agjencisë kundër Korrupsionit gjatë  vitit  2012.  Po ashtu një angazhim tjetër ka qen  

monitorimi i shkrimeve mediale që kanë të bëjnë me raportimet përkitazi me aktivitetet e 

dyshuara korruptive nga individ në institucionet publike  

Gjatë vitit 2012 janë publikuar në mediat e shkruara dhe elektronike  rreth 202 shkrime për 

dyshime për korrupsion. Tabela e më poshtme pasqyron në formë grafike numrin e shkrimeve 

për korrupsion të cilat janë publikuar nga mediat e shkruara të Kosovës gjatë vitit 2012. 

 

Grafiku 4.  Shkrimet për Korrupsion në shtypin ditor sipas muajve gjatë vitit 2012  

 

Sa i përket punës së AKK-së janë botuar gjithsej 132  artikuj , intervista, komente, dhe  opinione 

të ndryshme për punën e Agjencisë.  Në sensin e një vlerësimi në kuptim të pozitivitetit të 

raporteve për këtë institucion del se mbi 80% të shkrimeve kanë qenë pozitive për punën e 

AKK-së.  

Tabela e më poshtme pasqyron në formë grafike numrin e shkrimeve që janë botuar në mediat e 

shkruara të Kosovës për punën e AKK-së sipas muajve gjatë vitit 2012. 
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Grafiku 5. Numri i shkrimeve për punën e Agjencisë kundër Korrupsionit gjatë vitit 2012  

 

Menaxhimi i sistemit të TI-së 

Në aspektin e teknologjisë informative (TI), digjitalizimit te të dhënave, në AKK ka pasur ngritje 

gjatë vitit 2012. Meqenëse në fund të vitit 2011 AKK është pavarësuar nga MAP-i në aspektin e 

Teknologjisë Informative, duke marr përsipër menaxhimin dhe administrimin e serverëve, 

switche-ve, router-ve, etj., AKK nuk ka pasur asnjë pengesë për administrimin dhe menaxhimin 

e këtyre pajisjeve gjatë këtij viti. 

Gjatë vitit 2012 AKK, ka  bërë modifikimin e ueb aplikacionit – SDRP-së, në përputhje me 

ndryshimet që janë bërë në formularët e deklarimit të pasurisë, sipas ligjit aktual të deklarimit 

të pasurisë. Me këtë, baza e të dhënave e AKK-së SDRP (Sistemi i Deklarimit dhe Regjistrimit të 

Pasurisë) është avancuar në aspektin teknik dhe praktik. Madje kemi bërë edhe avancime të 

tjera në SDRP, posaçërisht në aspektin e nxjerrjes së raporteve analitike për deklarimin e 

pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. 

Edhe këtë vit kemi vazhduar në mënyrë të njëjtë të bëjmë publikim e  deklarimit të pasurisë, 

duke shfrytëzuar SDRP-në, me këtë rast SDRP në mënyrë automatike bënë përpunimin e të 

dhënave të futura në te, dhe nxjerr regjistra të veçantë për secilin zyrtar në formatin pdf, të cilët 

regjistra i publikojmë në ueb faqen e AKK-së: http://www.akk-ks.org/?cid=1,1178.  

6.2 Resurset njerëzore  

Gjatë periudhës raportuese zyra e personelit ka përgatitur gjithë procesin dhe procedurat e 

rekrutimit të dy pozitave pothuajse kyçe të Agjencisë për rekrutimin e dy drejtorëve:- Drejtorin 

e Departamentit për  Hetime dhe drejtorin e Departamentit të Parandalimit të Korrupsionit. Po 

ashtu gjatë periudhës raportuese zyra në fjalë ka zhvilluar procedurat dhe ka udhëhequr 

procesin e rekrutimit të  Zyrtarit të Lartë për Hetime dhe Bashkëpunim me  Mekanizmat Kundër  

Korrupsion dhe Zyrtarit të  Lartë Ligjor. 
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7. Administrata dhe financat 

Administrata dhe financat e agjencisë menaxhohen nga një divizion i veçantë (Divizioni për 

punë të përgjithshme dhe financa) që punën e tij e përqendron në kryerjen e shërbimeve 

administrative, që kanë të bëjnë më buxhetin dhe financat, përkthimet, depoja, dhe menaxhimin 

e pasurive të agjencisë. 

Aktivitetet kryesore janë: 

o Planifikimi dhe hartimi i buxhetit 

o Realizimi i shpenzimeve 

 

7.1 Planifikimi dhe hartimi i buxhetit 

Në bashkëpunimi me Zyrën e Drejtorit, dhe me departamentet tjera është bërë vlerësimi i 

kërkesave dhe i nevojave financiare për vitin 2012. Në bazë të këtij vlerësimi i kemi bërë 

kërkesë Kuvendit të Republikës së Kosovës për ndarje buxhetore për AKK-në, për vitin 2012, në 

shumën prej 504,351.00 €.  

Pas rishikimit të buxhetit të AKK-së, është vendosur që disa mjete për kategori të veçanta të 

deklarohen si mjete të lira. Dhe përfundimisht buxheti i agjencisë për vitin 2012 është 

397,851.00 euro. Tabela në vijim (Tabela 16) parqet shpërndarjen buxhetore neper kategori të 

caktuara ekonomike. 

Nr. Kategoria Ekonomike Buxheti  

1. Paga dhe mëditje 256,995.00 € 

2. Mallra dhe shërbime 110,856.00 € 

3. Shërbime komunale 10,000.00 € 

4. Shpenzime kapitale 20,000.00 € 

Totali: 397,851.00 € 

Tabela 16. Shpërndarja e buxhetit të agjencisë sipas kategorive ekonomike për vitin 2012 

 

7.2 Realizimi i shpenzimeve 

Gjatë vitit 2012 agjencia ka realizuar me përpikëri të gjitha shpenzimet të cilat kanë qenë të 

planifikuara për këtë vit raportues.  Këto shpenzime janë realizuar pothuajse në përgjithësi mbi 

bazën e projekteve të cilat kanë qenë të parapara të zhvillohen.  

Grafiku në vijmë pasqyron saktë të gjitha planifikimet, dhe realizimin e shpenzimeve nëpër 

kategoritë e caktuara ekonomike. 
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Grafiku 6. Pasqyra e planifikimit dhe realizimit të shpenzimeve nëpër kategori të caktuara 

 

Ashtu edhe siç po shihet edhe në grafikun 6, agjencia ka realizuar buxhetin e saj vjetor prej 

369,999.00 euro, nga 397,851.00 euro, apo në përqindje 92.99% në vlerën totale. 

Ndërsa përqindja e realizimit të buxhetit për vitin 2012, sipas kategorive ekonomike është: 

 Kategoria e pagave dhe mëditjeve është realizuar 98% 

 Kategoria e mallrave dhe shërbimeve  është realizuar 87% 

 Kategoria e shpenzimeve komunale  është realizuar 63%  

 Kategoria e shpenzimeve kapitale  është realizuar 78%  

Ndërsa shpenzimi i parave të imta (petty cash) për vitin 2012 kap vlerën 1,588.86 €. 

Grafiku në vazhdim paraqet një pasqyrë të realizmit të buxhetit të agjencisë në vitet 2009 – 

2012. 
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Grafiku 7. Shpenzimet buxhetore të agjencisë në vitet 2009, 2010, 2011, dhe 2012 

 

 

 

 

 

8. BASHKËPUNIMI DHE AKTIVITETET TJERA  

 
AKK vazhdimisht ka kultivuar frymën e bashkëpunimit të mirë me institucione dhe organizata si 

vendore e ndërkombëtare. Gjatë vitit 2011, janë bërë vizita studimore, konferenca, vendore e 

ndërkombëtare, ku zyrtarët e Agjencisë kanë marrë përvoja në luftën kundër Korrupsionit. 

Student vendor dhe ndërkombëtar, kane shfaqur interesim te vazhdueshëm për AKK-në, ata 

kanë gjetur gatishmërinë e Drejtorit dhe stafit të Agjencisë për ti njoftuar rreth punës se 

Agjencisë në përgjithësi. Për më tej në sensin e vetëdijesimit të publikut AKK-ja ka marrë pjesë 

në tryeza të rrumbullakëta të organizuara bashkërisht me organizatat e ndryshme si vendore 

ashtu edhe ndërkombëtare për të realizuar njërin nga objektivat e AKK-së vetëdijesimin e 

publikut kundër korrupsionit. Brenda vitit 2012, zyrtarët e AKK-së kanë marrë pjesë në disa 

debate (tryeza të rrumbullakëta) në më shumë se 30 debate mediale në mediat elektronike (TV 

dhe Radio). Në frymën  e kultivimit të bashkëpunimit, AKK gjithashtu ka pasur një bashkëpunim 

të mirë në zhvillimin e projekteve kundër korrupsionit të cilat janë mbështetur financiarisht nga 

organizatat ndërkombëtare, si UNDP-ja, Këshilli i Evropës por edhe projekte që janë 

implementuar nga organizatat e shoqërisë civile. Në këtë drejtim AKK ka qenë bashkë 

organizatorë me UNDP-në dhe AGPK-në në dhënien e çmimit për  gazetari  me rastin e Ditës 

Ndërkombëtare kundër Korrupsionit që jepet në shenjë të nxitjes së transparencës në Kosovë 

dhe mbështetjes së gazetarisë hulumtuese kundër korrupsionit.  
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8.1 Faqja zyrtare në internet   

 
Për të kultivuar një frymë transparente të punës së saj Agjencia për gjatë gjithë periudhës 

raportuese   ka qenë shumë aktive në prezantimin e aktiviteteve të veta  në faqen zyrtare të saj 

në internet. Gjatë kësaj periudhe Agjencia ka publikuar në ueb faqen e saj 52 komunikata, 

njoftime, deklarata për shtyp. Ndërsa ka publikuar po ashtu qindra vendime për konfliktin e 

interesit, opinione të ndryshme adresuar Autoriteteve Kontraktuese (Institucioneve Publike) 

për ndërprerjen e procedurave tenderuese, dhjetëra aktvendime të gjykatave për mos 

deklarimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, regjistrat e formularëve të deklarimit të 

pasurisë të më shumë se 3800 zyrtarëve të lartë publik, raporte, analiza etj.  

Si rezultat i një interesimi të madh të publikut për ti parë regjistrat e formularëve të  deklarimit 

të pasurisë të zyrtarëve të lartë publik faqja në internet e AKK-së ka pasur numrin më të madhe 

të vizitorëve prej më shumë se 90 mijë vizitorë brenda ditës. 

Të gjithë të interesuarit të cilët duan ta shfletojnë  këtë faqe kanë mundësi të marrin 

informacionin e detajuar për aktivitetin e AKK-së  në  linkun www.akk-ks.org  

 
 

 

 

9. MËSIMET DHE REKOMANDIMET  

 
Gjatë realizimit të misionit të saj, Agjencia ka vërejtur se disa gjëra duhet të përmirësohen në të 

ardhmen, dhe atë në këto drejtime:  

 
 Për të pasur një efikasitet dhe sukses më të madh  në luftën kundër korrupsionit është 

e domosdoshme të  forcohet koordinimi në mes mekanizmave që kanë për mision 
luftën kundër korrupsionit. Kjo nënkupton se ka nevojë për një koordinim dhe 
bashkëpunim më të fortë në mes Prokurorive, Gjykatave, policisë Agjencisë si dhe 
mekanizmave tjerë që janë relevante në luftën kundër korrupsionit. 
 

 Në fazën e hetimeve të rasteve të dërguara nga ana e Agjencisë, Prokurorit e 
Republikës së Kosovës duhet të demonstrojnë në bashkëpunim më të ngushtë me AKK-
në në mënyrë që procesi hetimor të rezultojë suksesshëm.  

 

 Gjykatat për kundërvajtje duhet të jenë më efikase në raport me trajtimin e rasteve për 
mos deklarimin e pasurisë nga ana e zyrtarëve të lartë publik. Gjatë vitit raportues 
gjykatat në fjalë i kanë trajtuar vetëm 60% të rasteve të iniciuara nga ana e Agjencisë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akk-ks.org/
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10. Shtojca 

10.1 Shtojca A. Organogrami i Agjencisë kundër Korrupsionit 
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10.2  Shtojca B. Inicimi i procedurave kundërvajtëse për mos deklarim të rregullt vjetor 

Nr. 

rendor 

Emri Mbiemri Institucioni Gjykata për 

Kundërvajtje 

Aktvendimi 

shkalla e parë 

Aktvendimi 

Shkalla e dytë 

1.  Majlinda Nushi MFSK Prishtinë  Pezullohet  

2.  Hyrmet Veliu ASHA/ZKM Prizren      

3.  Ermir Rogova MASHT/UPZ Prizren      

4.  Ismet Temaj MASHT/UPZ Prizren      

5.  Flora Brovina Kuvendi i Kosovës Prishtinë  Qortim  

6.  Naser Osmani Kuvendi i Kosovës Prishtinë  Qortim Abrogohet 

7.  Xhemajl Dervishi AUV Prishtinë  1500  €uro 1500  €uro 

8.  Habib Strana ASK Prishtinë  1000  €uro  

9.  Vidoje Tonic MAP Prishtinë  1000  €uro  

10.  Armenija Zajmi MAPL Prishtinë  Pezullohet  

11.  Izedin Bytyqi MAPL Prishtinë  2300  €uro 2300  €uro  

12.  Murteza Osdautaj MASHT Prishtinë  1500  €uro 1000  €uro  

13.  Osman Ismaili MASHT/UP Prishtinë  1000  €uro  

14.  Flamur Doli MASHT/UP Prishtinë  2000  €uro  

15.  Ilmi Zherka MASHT/UP Prishtinë  Qortim  

16.  Fatmir Dragidella MASHT/UP Prishtinë  Pezullohet  

17.  Valbona Petrovci MASHT/UP Prishtinë  Pezullohet  

18.  Ylber Topalli MD Prishtinë  1000  €uro 500  €uro 

19.  Sylejman Sopa MD Prishtinë  Pezullohet  

20.  Nashide Bajrami MF Prishtinë    

21.  Naim Zeqiri MZHE Prishtinë  1000  €uro  

22.  Salih Mustafa MFSK Prishtinë  200  €uro  

23.  Ilir Pushka MFSK Prishtinë  1000  €uro  

24.  Florije Fetahu MFSK Prishtinë  Pezullohet  

25.  Krenare Sogojeve-Der. MFSK Prishtinë  Qortim  

26.  Haxhi Shala MFSK Prishtinë    

27.  Afrim  Haliti MFSK Prishtinë  Pezullohet  

28.  Hatim Baxhaku MSH Prizren      

29.  Teuta Serhati MSH Gjakovë    Qortim  

30.  Bujar Tabaku MSH Gjakovë  Qortim  

31.  Petrit Ademaj MSH  Pejë         Pezullohet  

32.  Aferdita Selmanaj MSH  Pejë           

33.  Baki Hajdari MSH Prizren      

34.  Flamur Keqa MTI Prishtinë  Qortim 600  €uro 

35.  Shkelzen Maliqi MPJ Prishtinë   2000  €uro Abrogohet 

36.  Levant Bushi MTI Prishtinë  1000  €uro  

37.  Beqir Ismaijli MPJ Prishtinë  700 €uro    

38.  Nijazi Shala MTI Prishtinë  1500  €uro 700  €uro 

39.  Burim Qorri MPJ Prishtinë  Qortim  

40.  Gani Veselaj MPJ Prishtinë    

41.  Rexhep Boja MPJ Prishtinë  Qortim  

42.  Avdullah Klinaku MSH Prishtinë  Qortim  

43.  Dukagjin Zabërgja MSH Prishtinë  Pezullohet  

44.  Rexhep Kasumaj MSH Prishtinë  2000  €uro 1000  €uro 

45.  Osman  Sejfija MSH Prishtinë    

46.  Emrush Hetemi MSH Prishtinë    

47.  Islam Caka MPB Prishtinë  1000  €uro  

48.  Qazim Rrahmani MPMS Prishtinë    

49.  Fatmir Shurdhaj MPMS Prishtinë  2000  €uro  

50.  Ismajl Smakiqi MPB/AKSP Prishtinë  2000  €uro Pezullohet 

51.  Murat Vokshi MPMS Prishtinë  Pezullim  

52.  Dafina Myrtaj MPB Prishtinë  1500  €uro 700  €uro 

53.  Isa Kasumi MPJ Prishtinë    

54.  Agim Millaku MPMS Prishtinë  Pezullim  
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55.  Dilaver Kryeziu MKRS Prishtinë  1000  €uro Pezullohet 

56.  Petrit Selimi MPJ Prishtinë  1000  €uro  

57.  Fatmir Ademi MPB Prishtinë  800  €uro  

58.  Hasan Hoti MKRS Prishtinë    

59.  Ferki Fejza MMPH Prishtinë  2000  €uro  

60.  Veton Firzi MKRS Prishtinë  2000  €uro 800  €uro 

61.  Ramiz Kryeziu MPMS Prishtinë  1000  €uro  

62.  Haziz Hodaj KK. Prizren Prizren       

63.  Kimete Hoxha KK. Prizren Prizren    Qortim  

64.  Laura Goguli KK. Prizren Prizren      

65.  Luljeta Buzhala KK. Prizren Prizren      

66.  Lulzim Kabashi KK. Prizren Prizren      

67.  Masar  Shala KK. Prizren Prizren      

68.  Oruc Kardollami KK. Prizren Prizren      

69.  Pajtim Kosova KK. Prizren Prizren      

70.  Petrit Randobrava KK. Prizren Prizren      

71.  Qemal Krasniqi KK. Prizren Prizren    500  €uro  

72.  Naser Berisha KK. Prizren Prizren   Hodhët posh   

73.  Munir Basha KK. Prizren Prizren    500  €uro  

74.  Nora Murataj KK. Prizren Prizren    500  €uro  

75.  Nue  Oroshi KK. Prizren Prizren      

76.  Orhan Lopar KK. Prizren Prizren    300  €uro  

77.  Qemajl Kurteshi KK. Prizren Prizren      

78.  Adelina Beqiri KK. Prizren Prizren      

79.  Afrim Avdaj KK. Prizren Prizren    Pezullohet  

80.  Ardita Ibrahimi KK. Prizren Prizren      

81.  Shukri Vezaj KK. Prizren Prizren      

82.  Sefer Rexhaj KK. Prizren Prizren    500  €uro  

83.  Baki Hajdari KK. Prizren Prizren      

84.  Hatim Baxhaku KK. Prizren Prizren     

85.  Ahmet Krasniqi KK. Prizren Prizren      

86.  Ajshe Shala KK. Prizren Prizren    300  €uro  

87.  Xhemajl Haxhimus KRM. Eko Regj. Prizren      

88.  Xhyzel Shaljani KK. Prizren Prizren      

89.  Shaban Veseli KRM Eko Regj. Prizren      

90.  Ridvan Hoxha KK. Prizren Prizren      

91.  Sylbije Osmani KK. Prizren Prizren      

92.  Nexhip Berisha KK. Prizren Prizren      

93.  Nexhat Çoçaj KK. Prizren Prizren      

94.  Vjosa Smajlaj KK. Prizren Prizren      

95.  Shukri Quni KK. Prizren Prizren      

96.  Xhavit Ukaj KK. Prizren Prizren      

97.  Almir Sahiti KK. Prizren Prizren      

98.  Bajrame Tafallari KK. Prizren Prizren    Pezullohet   

99.  Besnik Krasniqi KK. Prizren Prizren      

100.  Cen Fanaj KK. Prizren Prizren      

101.  Enis Subi KK. Prizren Prizren    Pezullohet  

102.  Ermina Jonuzi KK. Prizren Prizren      

103.  Elizabeta Tara KK. Prizren Prizren      

104.  Fatmir Kastrati KK. Prizren Prizren      

105.  Fatmir Memaj KK. Prizren Prizren      

106.  Fidan Jilta KK. Prizren Prizren      

107.  Gëzim Duraj KK. Prizren Prizren      

108.  Hajrim Qengaj KK. Prizren Prizren      

109.  Ajrete Nezaj KK. Prizren Prizren      

110.  Makfirete Sadiku KK Ferizaj Ferizaj     1000  €uro  

111.  Zymrije Haxhimusa KK Ferizaj Ferizaj     Pezullohet  

112.  Asllan Shabani KK Ferizaj Ferizaj     Qortim  
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113.  Ali  Luzha KK Ferizaj Ferizaj       

114.  Rafiz Sejdiu KK Ferizaj Ferizaj       

115.  Qazime  Vata KK Ferizaj Ferizaj     Pezullohet  

116.  Agim Berisha KK Ferizaj Ferizaj     Pezullohet  

117.  Teuta Beqa KK Ferizaj Ferizaj       

118.  Imri Hashani KK Ferizaj Ferizaj     1000  €uro  

119.  Ramadan Baliu KK Ferizaj Ferizaj     Pezullohet  

120.  Arbenita Sadiku KK Ferizaj Ferizaj     400  €uro  

121.  Lulzim Grainca KK Ferizaj Ferizaj       

122.  Flamur Fazlija KK Ferizaj Ferizaj       

123.  Shpresa Azemi KK Ferizaj Ferizaj     Pezullohet  

124.  Tevide Imeri KK Ferizaj Ferizaj       

125.  Medain Hashani KK Ferizaj Ferizaj       

126.  Kemajl Ramadani KK Ferizaj Ferizaj     Pezullohet  

127.  Fatmir Azizi KK Ferizaj Ferizaj     300  €uro  

128.  Ferinaze Isufi KK Ferizaj Ferizaj     Pezullohet  

129.  Vjollca Ahmeti KK Ferizaj Ferizaj     400  €uro  

130.  Adem Sejdiu KK Ferizaj Ferizaj     1000  €uro  

131.  Bekim Ademi KK Ferizaj Ferizaj     Pezullohet  

132.  Asllan Kruezi KK Ferizaj Ferizaj       

133.  Abdullah Hoxha KK Ferizaj Ferizaj     Pezullohet  

134.  Hetem Ibrahimi KK Ferizaj Ferizaj       

135.  Mirlinda Bytyqi-Rexhepi KK Ferizaj Ferizaj       

136.  Faruk Guri KK Ferizaj Ferizaj     1000  €uro  

137.  Sadete Lohaj KK Ferizaj Ferizaj     1000  €uro  

138.  Heset Shartolli KK Ferizaj Ferizaj       

139.  Nazmi Shala KK Klinë Klinë       Hodhët poshtë  

140.  Gjyle Hoti KK Klinë  Klinë       Hodhët poshtë  

141.  Pjeter Coli KK Klinë Klinë                   180  €uro  

142.  Filloreta Berisha KK Klinë Klinë      150  €uro Abrogohet 

143.  Ndue Shabanaj KK Klinë Klinë       150  €uro Abrogohet 

144.  Dulaman Gashi KK Klinë Klinë       150  €uro  

145.  Sefë Morina KK Klinë Klinë       150  €uro Abrogohet 

146.  Shukrije Shala KK Klinë Klinë       Hodhët poshtë  

147.  Agron Bacaj KK Klinë Klinë       150   €uro Abrogohet 

148.  Kristine Lazri KK Klinë Klinë     180   €uro Abrogohet 

149.  Haxhi Ibishi KK Klinë Klinë       150   €uro  

150.  Izver Dauti KK Klinë Klinë    180   €uro Abrogohet 

151.  Ramush Agushi KK Klinë Klinë       180   €uro Abrogohet 

152.  Fahri Nuhiu KK Prishtinë Prishtinë    

153.  Teki Bokshi KK Prishtinë Prishtinë    

154.  Xhevdet Shabani KK Prishtinë Prishtinë    

155.  Naser Berisha KK Prishtinë Prishtinë    

156.  Kujtim Kerveshi KK Prishtinë Prishtinë  Pezullim  

157.  Nora Qerkezi KK Prishtinë Prishtinë  Qortim Refuzohet   

158.  Lindita Kika-Berish KK Prishtinë Prishtinë  Pezullim  

159.  Arben Mustafa KK Prishtinë Prishtinë  Pezullohet  

160.  Besim Tahiri KK Prishtinë Prishtinë  1500  €uro 1000  €uro 

161.  Muhamet Haliaj M Shëndetësisë Prishtinë  Pezullim  

162.  Bedri Mustafa KK F Kosovë Prishtinë Pezullim  

163.  Zyfer Aliu KK Lipjan Lipjan      

164.  Alban Asllani KK Lipjan Lipjan       

165.  Vlora Limani KK Lipjan Lipjan       

166.  Burbuqe Fazliu KK Lipjan Lipjan       

167.  Ramadan Grajqevci KK Lipjan Lipjan       

168.  Bahtir Bahtiri KK Lipjan Lipjan       

169.  Fitim Selim KK Lipjan Lipjan       

170.  Mevlide Dulahu KK Lipjan Lipjan       
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171.  Hajrije Salihu KK Lipjan Lipjan       

172.  Zhivojin Jokanovic KK Prishtinë Prishtinë    

173.  Ruzica Simic KK Mitrovicë Mitrovicë   

174.  Velid Haxhisin KK Dragash Dragash  50  €uro Qortim 

175.  Tafil Krasniqi KK Dragash Dragash  Pezullim   

176.  Mehmet Hamza KK Dragash Dragash  Pezullim  

177.  Shehadin Treshnjaku KK Dragash Dragash  Qortimi Pezullohet 

178.  Zinaida Elmazi KK Dragash Dragash  50  €uro Qortim 

179.  Hebip Osmani KK Dragash Dragash  Qortim 50  €uro  

180.  Lulzim Rifaj KK Dragash Dragash  Qortim 50  €uro 

181.  Qamil Kolloni KK Dragash Dragash  Qortimi 50  €uro   

182.  Blerim Piraj KK Dragash Dragash  Qortim 50  €uro 

183.  Luljeta Berisha KK Dragash Dragash  Qortimi 50  €uro 

184.  Fatos Kryeziu KK Malishevë Malishevë    

185.  Hafir Rexha KK Malishevë Malishevë    

186.  Bekim Kafexholli KK Malishevë Malishevë    

187.  Nebojsha Peric KK Graçanicë Prishtinë  Qortim  

188.  Milan Miric KK Graçanicë Prishtinë    

189.  Tahir  Arifi KK Gjilan Gjilan        

190.  Sadudin Berisha KK Gjilan  Gjilan        

191.  Avdyl Aliu KK Gjilan Gjilan        

192.  Sokol Haziri KK Gjilan Gjilan        

193.  Ibish Ibishi KK Gjilan Gjilan        

194.  Zijadin Maliqi KK Gjilan Gjilan        

195.  Arianit Sllamniku KK Gjilan Gjilan        

196.  Vlora Bunjaku KK Gjilan Gjilan        

197.  Fatmir Maliqi KK Kamenicë Kamenicë  450  €uro  

198.  Qemajl Beqiraj KK Kamenicë Kamenicë  450  €uro  

199.  Milica Iric KK Kamenicë Kamenicë  400  €uro  

200.  Enver Morina KK Kamenicë Kamenicë  450  €uro  

201.  Blerta Kallaba KK Kamenicë Kamenicë  300  €uro   

202.  Nadire Mici KK Hani i Elezit  Kaçanik    

203.  Latifete Fida KK Hani i Elezit Kaçanik    

204.  Mirsad Shkreta KK Hani i Elezit Kaçanik    

205.  Emrush Suma KK Hani i Elezit Kaçanik    

206.  Alajdin Daci KK Hani i Elezit Kaçanik    

207.  Nazife Krasniqi KK Kaçanik  Kaçanik    

208.  Drita Curri KK Kaçanik Kaçanik    

209.  Ali  Krasniqi KK Kaçanik Kaçanik    

210.  Ibrahim Hoxha KK Kaçanik Kaçanik    

211.  Haib Guri KK Kaçanik Kaçanik    

212.  Rami Çaka KK Kaçanik Kaçanik    

213.  Shiqeri Luzha KK Kaçanik Kaçanik    

214.  Ilaz Caka KK Kaçanik Kaçanik    

215.  Hajdar Loku KK Kaçanik Kaçanik    

216.  Vlora Gaxheri-Jas KK Junik Deçan  Pezullohet   

217.  Visar Shehu KK Junik Deçan  Pezullohet  

218.  Leonita Jasiq KK Junik Deçan  1500  €uro  

219.  Aferdita Kuqi KK Junik Deçan  1500  €uro  

220.  Luan Kuqi KK Junik Deçan  1500  €uro  

221.  Rasim Maloku KK Junik Deçan  Pezullohet   

222.  Jashar Dobraj KK Deçan Deçan  Pezullohet   

223.  Arben Morina KK Gllogoc Gllogoc  1500  €uro  

224.  Nexhmedin Balaj KK Gllogoc Gllogoc  Qortim   

225.  Vegime Bezra KK Gjakovë Gjakovë    

226.  Shpetim Reniqi KK Gjakovë Gjakovë    

227.  Radmila Kapetanovic KGJK Mitrovicë    

228.  Ismet Uka KK Podujevë Podujevë    



Raport Vjetor  01 Janar – 31 Dhjetor, 2012 

 
 

A g j e n c i a  k u n d ë r  K o r r u p s i o n i t  
 

Faqe 40 

229.  Zukë Xhemajli KK Podujevë Podujevë    

230.  Fidan Rekaliu KK Podujevë Podujevë    

231.  Nebojsa Kenic KK Ranillug Viti             

232.  Nikolla Dimitrijevic KK Partesh Viti             

233.  Novica Sosic KK Partesh Viti             

234.  Biserka Markovic KK Partesh Viti             

235.  Xhevat Bislimi KK Viti Viti           1000  €uro Abrogohet 

236.  Srecko Staletinovic KK Shtërpcë Shtërpcë   1000  €uro  

237.  Hanefi Rrakaqi KK Suharekë Suharekë    

238.  Xhelal Qelaj KK Suharekë Suharekë    

239.  Zoja Zenelaj KK Suharekë Suharekë    

240.  Jesmin Zeqiri KK Suharekë Suharekë    

241.  Bedri Berisha KK Suharekë Suharekë    

242.  Agim Bytyqi KK Suharekë Suharekë    

243.  Luan Sahitaj KK Suharekë Suharekë    

244.  Lulzim Berisha KK Suharekë Suharekë    

245.  Labinot Berisha KK Rahovec Rahovec     

246.  Burim Krasniqi KK Rahovec Rahovec     

247.  Fitim Salihu KRM Pastrim Prishtinë   Pezullohet  

248.  Fadil Ismajli KOSTT Prishtinë   1000  €uro  

249.  Arben Bajramaj NP Banesore Prishtinë   200  €uro  

250.  Ejup Hasani KUR Prishtina Prishtinë   1000  €uro  

251.  Isa Smajlaj PTK Prishtinë     

252.  Hanefi Muharremi ANP Prishtinë     

253.  Feti Mehdiu KK Prishtinë Prishtinë   450  €uro  

254.  Besa Halimi- Zag KK Prishtinë Prishtinë   Qortim Abrogohet 

255.  Hanife Vllasaliu KK Novobërdë Prishtinë   Qortim  

256.  Afërdita Veliu KK Prishtinë Prishtinë   200  €uro  

257.  Ilaz Halimi KRM Uniteti Skenderaj    

258.  Skender Tahiraj KRM Uniteti Skenderaj    

259.  Feriz Zeqiri KK Skenderaj Skenderaj    

260.  Jashar Lushtaku KK Skenderaj Skenderaj    

261.  Haxhi Bejta KK Skenderaj Skenderaj    

262.  Syl Dervishaj KK Skenderaj Skenderaj    

263.  Jetullah Behrami KK Skenderaj Skenderaj    

264.  Liridona Geci KK Skenderaj Skenderaj    

265.  Armend Rushiti KK Skenderaj Skenderaj    

266.  Leonora Bajraktari KRU Drini i Ba. Pejë           200  €uro  

267.  Milazim Shatri KRU Drini i Ba. Pejë          500  €uro  

268.  Bahrije Pllana KK Vushtrri Vushtrri    500  €uro  

269.  Zeqir Hasani KK Vushtrri Vushtrri    1000  €uro  

270.  Veli  Karaqa KK Vushtrri Vushtrri    1000  €uro  

271.  Sabri Ferati KK Vushtrri Vushtrri    1000  €uro  

272.  Nysret Gërxhaliu KK Vushtrri Vushtrri    Pezullohet  

273.  Ergin Sunguri KK Vushtrri Vushtrri    1000  €uro  

274.  Arta Ismajli KK Vushtrri Vushtrri    1000  €uro  

275.  Nexhat Dedija KK Mitrovicë Mitrovicë    

276.  Bedri Musa KK Mitrovicë Mitrovicë  450  €uro  

277.  Hajzer Istrefi KK Mitrovicë Mitrovicë  420  €uro  

 TOTALI    66,890.00 €uro 10.350 €uro 

Tabela A. Inicimi i procedurave kundërvajtëse për mos deklarim të rregullt vjetor. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agjencia kundër Korrupsionit 

Telefoni: 0800 10-800;  email:  info@akk-ks.org;  www.akk-ks.org 

Adresa: Rruga Nazim Gafurri, Nr. 31, Prishtinë 10000 
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