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1. Hyrje 

Përforcimi i integritetit të institucioneve është një temë veçanërisht e rëndësishme si për 

procesin e reformave në administratën publike, ashtu edhe për parandalimin e korrupsionit. Kjo 

është temë që prek interesat e institucioneve, të punësuarve, të qytetarëve, të sektorit privat. 

Temë që është e rëndësishme për zhvillimin demokratik, shoqëror dhe ekonomik të një shteti. Në 

fakt, për këtë temë flitet, hulumtohet dhe shkruhet vazhdimisht. Kur do të përmendet 

transparenca në punën e institucioneve, përgjegjësia, llogaridhënia, puna etike e të punësuarve 

apo administrata profesionale apo e depolitizuar, e gjithë kjo tregon për integritetin e 

institucioneve. Për shkak se zbatimi efektiv i këtyre parimeve në punën e administratës ka efekt 

të drejtëpërdrejtë në përforcimin e integritetit, respektivisht arritjen e një administrate dhe organe 

cilësore në të cilat korrupsioni është kthyer në nivel minimal. 

Duke patur parasysh se qëllimi i Republikës të Maqedonisë së Veriut (RMV) është hyrja në 

Bashkimin Europian, në vazhdimësi zbatohen edhe reformat në administratën publike, siç janë 

reformat normative, institucionale dhe kadrovike. 

Por, ajo që mungon vazhdimisht, dhe për të cilën vazhdimisht flitet është se kemi zgjidhje të 

mira ligjore, por se nuk kemi zbatim efektiv të zgjidhjeve. Se de lege lata janë bërë hapa dhe 

zgjidhje me të cilat largohen rreziqet për korrupsion, por de lege ferenda në praktikë sërish 

përballemi me mundësi për paraqitje të korrupsionit. 

Si pasojë e kësaj, konsiderojmë se roli kryesor në zbatim e ka secili organ në mënyrë të 

veçantë dhe secili i punësuar në mënyrë të veçantë në punën e tij. Rrjedhimisht, edhe integritetin 

e shqyrtojmë edhe nga aspekti individual edhe nga ai institucional. Aspekti individual është kur i 

referohet individëve, respektivisht kur kërkojmë integritet në punën e funksionerëve dhe të 

punësuarve, kurse në mënyrë institucionale kur përforcohen kapacitetet e organeve dhe kur ata 

punojnë në mënyrë të pavarur, transparente, përgjegjëse. 

Në lidhje me masat e parandalimit të korrupsionit të cilat mund të jenë të karakterit 

parandalues dhe represiv, konsiderojmë se duhet të vendoset theksi jo vetëm te sanksionet, por 

edhe më shumë në parandalim. Sepse mekanizmat të cilat kanë karakter parandalues kanë veprim 

parandaluese që të vërehen  dhe parandalohen rreziqet e korrupsionit. Rrjedhimisht, edhe roli i 

tyre është gjithnjë më i rëndësishëm kur bëhet fjalë për përforcimin e integritetit të institucioneve 

dhe parandalimit të korrupsionit. 
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Duke patur parasysh këtë, në këtë dokument do të analizohen planet për integritet si mjet për 

parandalimin e korrupsionit dhe forcimin e integritetit në sektorin publik, i cili para së gjithash 

ka karakter parandalues. Plani për integritet paraqet në fakt një mjet, mekanizëm apo metodë të 

fuqishme me të cilën secili institucion i grumbullon të gjithë informacionet të cilat i referohen 

forcimit të integritetit në punën e institucioneve, siç është përcaktimi i fushave të cilat janë më të 

ndjeshme për veprime korruptive, dhe ato janë. Autorizimet diskrecionale, punësimi i kuadrove, 

furnizimet publike, zbatimi i ligjeve, financat dhe fushat tjera të cilat janë të ndjeshme ndaj 

korrupsionit. Në të njëjtën kohë, me planet për integritet përcaktohen edhe rreziqet për 

korrupsion, propozohen masa për parandalimin e korrupsionit dhe në fund sigurohet edhe kryerja 

e kontrollit mbi zbatimin. 

Rrjedhimisht, në këtë studim do të përcaktojmë përkufizimin konceptual të planeve për 

integritet, kuptimin dhe rolin e tyre, përmbajtjen e planeve, por do të theksohen edhe zgjidhjet 

krahasuese normative të cilat në dispozitat e tyre tashmë i kanë inkorporuar këto plane. 

 

 
2. Nocionet kryesore të rëndësishme për 

integritetin e institucioneve të sektorit publik 

 
2.1. Përkufizimi i korrupsionit 

 

Transparency International (Transparensi interneshënëll) thekson se korrupsioni paraqet 

keqpërdorim të autorizimeve të besuara për qëllime private. Banka botërore e përkufizon 

korrupsionin në mënyrë të ngjajshme – si keqpërdorim të funksionit publik për qëllime 

private. Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik (OECD) e përkufizon 

korrupsionin si “keqpërdorim aktiv dhe pasiv të autorizimeve publike nga persona zyrtar (të 

emëruar apo të zgjedhur) për shkak të përfitimit të përfitimeve private financiare apo çfarëdo 

përfitime tjera“, përderisa disa autorë të pavarur, korrupsionin e përkufizojnë si shkelje të 

parimit të paanshmërisë“ (Vito Tanci) apo si sjellje devijuese të individit në lidhje me 

funkisonin e tij zyrtar“ (Nye и Khan).2 

 

2 Zajednički projekat Evropske unije i Saveta Evrope „Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa za borbu protiv korupcije 

u Srbiji” (PACS): www.coe.int/pacs, Tehnički dokument Metodološki vodič za analizu rizika, Pripremili Robert 

Murill, ekspert Saveta Evrope, i Lado Laličić, Sekretarijat Saveta Evrope Maj 2013, https://rm.coe.int/16806ecc12 

http://www.coe.int/pacs
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2.2. Përkufizimi i integritetit 
 

Në lidhje me përcaktimin konceptues të integritetit, ekzistojnë më shumë mënyra në lidhje 

me përkufizimin e tij. Sipas disa autorëve përkufizimi bazohet në një grup vlerash, diku është 

bazuar në etikë, besim, respektim të ligjeve. 

Në Serbi, përkufizimi më i përfaqësuar është ky: Integriteti është një grup i vlerave dhe 

veprimeve të organeve të sektorit publik, organizatave tjera dhe personave juridik të cilët 

mundësojnë që funksionerët publik, të punësuarit dhe të angazhuarit në punë të respektojnë 

ligjet, kodekset etike dhe të veprojnë në mënyrë etike me qëllim të shmangies të korrupsionit dhe 

përmirësimit të punës.3 

Integriteti është baza për të merituar dhe mirëmbajtur besimin publik përmes: shërbimit të 

interesit publik, përdorimit me përgjegjësi të autorizimeve për qëllimin dhe mënyrën për të cilën 

janë dedikuar, veprimit me ndershmëri dhe transparencë, marrjes të vendimeve të argumentuara 

në mënyrë të paanshme duke ndjekur proceset e drejta dhe objektive të cilët pengojnë edhe 

zgjidhjen e sjelljeve jo të duhura, zbardhjen e fakteve pa i fshehur apo shtrembëruar ato, duke 

mos lejuar ndikimin mbi vendimet apo procedurat nga interesat personale apo private.4 

Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik (OECD) e përkufizon “integritetin e 

sektorit publik” si “zbatim të vlerave, parimeve dhe normave në punën e përditshme në 

organizatat e sektorit publik“.5 

Rekomandimet e OECD për integritetin publik e përkufizojnë integritetin publik si udhëzim 

në harmonizimin e qëndrueshëm dhe respektimin e vlerave të ndara etike, parimeve dhe normаve 

për mbështetje  dhe dhënien e prioritetit për interesin publik para interesave privat në sektorin 

publik.6 

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut nocioni është përkufizuar në Ligjin për parandalimin 

e korrupsionit dhe konfliktit të interesit (në pajtim me nenin 8 paragrafi 7). Këtu me nocionin 

“integritet” nënkuptohet kryerja e ligjshme, e pavarur, e paanshme, etike, përgjegjëse dhe 

transparente e punëve me të cilat personat zyrtarë ruajnë reputacionin e tyre dhe reputacionin 

 

3Смернице за израду и спровоћење плана интегритета, "Службени гласник РС", бр. 95 од 30. новембра 2016, 

56 од 7. јуна 2017, https://www.pravno-informacioni- 

sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugidrzavniorganiorganizacije/smernica/2016/95/1/reg 
4 https://www.insightsonindia.com/2019/04/05/7-delineate-role-of-integrity-and-impartiality-in-public- 

administration-250-words/ 
5 Integrity of the Public Sector and Controls: A new challenge for global administrative law? Elisa D’Alterio, 
https://academic.oup.com/icon/article/15/4/1013/4872577?login=true 
6 Audit of Ethics in Public Sector Organisations, 

https://www.sayistay.gov.tr/en/Upload/files/Ethics/Guidelines%20to%20audit%20ethics.pdf 

http://www.insightsonindia.com/2019/04/05/7-delineate-role-of-integrity-and-impartiality-in-public-
http://www.sayistay.gov.tr/en/Upload/files/Ethics/Guidelines%20to%20audit%20ethics.pdf
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e institucionit në të cilin janë person përgjegjës, respektivisht të punësuar, eliminojnë rreziqet 

dhe largojnë dyshimet në mundësinë e paraqitjes dhe zhvillimit të korrupsionit dhe me këtë 

sigurojnë besim te qytetarët në kryerjen e funksioneve publike dhe në punën e institucioneve 

publike.7 

 

2.3. Nocioni i planit për integritet 
 

Plani për integritet është dokument që paraqet rezultatin e procedurës për vlerësimin e 

integritetit personal të institucionit.8 

„Planet për integritet janë metodë parandaluese për përcaktimin e cilësisë juridike dhe etike 

të punës të qeverisë dhe institucioneve tjera. Kjo bëhet sipas modelit të identifikimit të 

aktiviteteve të ndjeshme në organizatë, me qëllim të rritjes të shkallës të rezistencës në 

institucion nga paraqitja e nepotizmit, klientelizmit, konfliktit të interesit dhe dukurive tjera 

korruptuese. Plani përbëhet nga disa aktivitete kryesore: vlerësimi i nivelit të rrezikut nga 

korrupsioni, identifikimi i pikave potenciale të korrupsionit, vlerësimi i ndikimit potencial të 

korrupsionit dhe vlerësimi i efektivitetit të masave të mëparshme  kundër korrupsionit. Qëllimi 

kryesor është që të arrihet niveli i caktuar i kulturës anti-korrupsion respektivisht kundër 

korrupsionit në institucionet shtetërore, por edhe në pjesët tjera të shoqërisë. Planet për integritet 

janë një nga masat kundër korrupsionit dhe paraqesin një grup të masave ligjore dhe të 

planifikuara konkrete, të cilat zbatohen me qëllim që të eliminohen rreziqet e identifikuara nga 

korrupsioni në kuadër të organizatës, si tërësi apo pjesë e organizatës.“9 

Plani për integritet është një dokument strategjik dhe operativ, që bazohet në rezultatet e 

procesit të vlerësimit të rrezikut për integritet për të gjithë proceset e punës në institucion. Plani 

për integritet i shërben institucionit në identifikimin, vlerësimin, dhe parandalimin e rreziqeve të 

përgjithshme që ndikojnë në integritetin e institucionit dhe personave të cilët punojnë në të. Plani 

për integritet është një proces i dokumentuar i cili vlerëson nivelin e rrezikueshmërisë të 

 

 

7https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/Zakon_za_sprecuvanje_na_korupcija_i_sudirot_na_interesi.pdf, 

Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit, Gz. Zyrtare nr.12 nga viti 2019 

 
9Приручник за израду плана интегритета, https://www.vladars.net/sr-SP- 
Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0 

%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0% 

BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0% 

B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf 

8 Чл. 3, Смернице за израду и спровоћење плана интегритета, "Службени гласник РС", бр. 95 од 30. 

новембра 2016, 56 од 7. јуна 2017, https://www.pravno-informacioni- 

sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugidrzavniorganiorganizacije/smernica/2016/95/1/reg 

https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/Zakon_za_sprecuvanje_na_korupcija_i_sudirot_na_interesi.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugidrzavniorganiorganizacije/smernica/2016/95/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugidrzavniorganiorganizacije/smernica/2016/95/1/reg
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institucionit dhe ekzpozimin e tij në korrupsion dhe praktikat jo-etike dhe jo-profesionale. Plani 

për integritet do të sigurojë kornizë konceptuale për politikat dhe masat për parandalimin e 

shkeljes të integritetit të shërbimeve publike dhe të punësuarve, si dhe ndjekjen e efekteve nga 

masat e zbatuara në entin publik. Përveç kësaj, plani është një dokument pune që përkufizion 

masat konkrete për zgjidhjen e rreziqeve të integritetit dhe arritjen e qëllimeve strategjike dhe 

specifike të institucionit.10 

Plani për integritet është mjet për menaxhimin e rreziqeve nga korrupsioni dhe rreziqet 

për integritetin. Organizatat individuale shërbejnë si dëshmi se Plani për integritet mund të jetë 

një mjet shumë efikas, por performancat e tij me të vërtetë varen nga ajo se sa është i trajnuar 

dikush që t’i përdor.11 

„Planet për integritet janë instrumente të natyrës rregullatore dhe praktike për largimin dhe 

parandalimin e paraqitjes dhe zhvillimit të korrupsionit në kuadër të institucioneve. Planet për 

integritet janë pjesë e përpjekjeve të përbashkëta në luftën kundër përjashtimit, pabarazisë dhe 

mosbesimit në institucionet publike. Këto tri “sëmundje” e përmbledhin  çmimin e korrupsionit. 

Në këtë kontekst, planet për integritet jo vetëm që do të përforcojnë aftësinë e institucioneve që 

të parandalojnë korrupsionin përmes shërimit të simptomave të tij, por gjithashtu do të 

mundësojnë kulturën e menaxhimit publik që do të vendos etikën dhe integritetin si gurthemel të 

menaxhimit të mirë.“12 

 

 
2.4. Rreziku për integritetin përkufizohet si efekt i pasigurisë mbi qëllimet 

(organizative) të shkaktuara nga shkelja e korrupsionit dhe integritetit (të miratuar nga 

Udhërrëfyesi ISO 73: 2009, përkufizimi).13 

Një nga qëllimet e Konventës  të KB në pajtim me nenin 1 është të promovojë integritet, 

llogaridhënie dhe menaxhim të drejtë të punëve publike dhe pronës publike. Përderisa, në nenin 5 të 

Konventës rregullohen politika dhe praktika për parandalimin e korrupsionit. Sipas këtij neni është  

 

 

 

10   Integrity Risk Assessment Methodology   for   Institutions of   Central   Government, June 2020, 

https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/Integrity-Risk-Assesment-Methodology-for-Central- 

Government-.pdf 
11 https://www.kpk-rs.si/en/preventing-corruption/integrity-plan/ 
12 https://idmalbania.org/the-integrity-plan-a-new-perspective-in-the-fight-against-corruption-october-2020/ 
13 Priručnik o planiranju integriteta i upravljanju integritetom, 2015, 

https://etico.iiep.unesco.org/sites/default/files/undp-manual-layout-Serbisht.pdf 

http://www.kpk-rs.si/en/preventing-corruption/integrity-plan/
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paraparë që: 

1. Çdo shtet kontraktues, në pajtim me parimet themelore në sistemin e tyre juridik, 

përpunon dhe zbaton apo mirëmban politikë efektive, të koordinuar për parandalimin e 

korrupsionit me të cilën avancohet pjesëmarrja në shoqëri dhe mirëmbahen parimet e sundimit të 

ligjit, qeverisjes të mirë me punët publike dhe pronën publike, integritetin, transparencën dhe 

llogaridhënien. 

2. Çdo shtet anëtarë do të përpiqet që të vendos dhe të promovojë praktikë të mirë të drejtuar 

drejtë parandalimit të korrupsionit. 

3. Çdo anëtarë do të përpiqet që në mënyrë periodike të vlerësojë instrumentet relevante 

juridike, masat administrative të drejtuara drejtë përcaktimit të përshtatshmërisë të tyre për 

parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit. 

4. Shtetet kontraktuese bashkëpunojnë, në mënyrë përkatëse dhe në pajtim me parimet 

themelore të sistemeve të tyre juridike, njëri me tjetrin dhe me organizatat relevante 

ndërkombëtare dhe rajonale për përmirësimin dhe zhvillimin e masave të përmendura në këtë 

shkrim. Ky bashkëpunim mund të përfshijë pjesëmarrjen në programet ndërkombëtare të 

drejtuara drejtë parandalimit të korrupsionit.14 

Sipas nenit 8 paragrafi 6 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të 

interesit në RMV, me nocionin “rrezik nga korrupsioni” nënkuptohet cilido lloj i mungesës të 

brendshme apo të jashtme apo procedura që paraqet mundësi për paraqitjen e korrupsionit në 

kuadër të organeve shtetërore, ndërmarrjeve publike dhe institucioneve tjera të sektorit publik 

dhe i cili përfshin çështje të konfliktit të interesit, mospajtueshmëri të funksioneve, pranimi i 

dhuratave apo pagesave tjera të kundërligjshme, lobimi, mungesa e sistemit për mbrojtjen e 

sinjalizuesve, mashtrimet, përdordimi jopërkatës i autorizimeve, autorizimet diskrecionale, 

financimi i partive politike dhe fushatat në kundërshtim me ligjin, tregtia dhe përdorimi i 

informatave, transparenca e procedurave dhe dokumenteve dhe çështje tjera të rëndësishme për 

integritetin.15 

„Organi publik“ – Sipas nenit 4 nga Ligji për procedurën e përgjithshme administrative, organ 

publik janë ministritë, organet e administratës shtetërore, organizat e përcaktuara me ligj, organet tjera 

shtetërore, personat juridik dhe fizik të cilëve me ligj u është besuar që të kryejnë autorizime publike, si  

___________________________ 

14 Konvencija ujedinjenih nacija protiv korupcije, http://www.apik.ba/zakoni-i-drugi-akti/medjunarodni-dokumenti-i- 

konvencije/konvencija_ujedinjenih_nacija_protiv_korupcije.pdf 

15https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/Zakon_za_sprecuvanje_na_korupcija_i_sudirot_na_interesi.pdf, 

Ligji për parandalimin e korrupsioni dhe konfliktit të interesit, Gz Zyrtare nr.12 nga viti 2019 

http://www.apik.ba/zakoni-i-drugi-akti/medjunarodni-dokumenti-i-
https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/Zakon_za_sprecuvanje_na_korupcija_i_sudirot_na_interesi.pdf
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dhe organet e komunës, të Qytetit të Shkupit dhe komunat në Qytetin e Shkupit; kurse “dhënës të 

shërbimeve” janë të gjithë personat juridik të cilët në bazë të ligjit janë të autorizuar që të japin 

shërbime publike apo shërbime të interesit publik.16 

 

 

3. Për nevojën e përgatitjes të planit për integritet 

Si pasojë, te numri prej 1.324 institucioneve të cilat janë pjesë e sektorit publik në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut17, mund të konstatojmë se një institucion siç është 

Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit (KSHKP) dhe një funksioner përgjegjës për 

luftë kundër korrupsionit dhe kriminalitetit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe burimeve njerëzore, 

nuk munden në mënyrë të pavarur dhe efektive vetëm ata të përballen me integritetin dhe 

korrupsionin. Prandaj është e domosdoshme që të gjithë institucionet të punojnë bashkarisht, të 

ekzistojë bashkëpunimi i ndërsjellë dhe koordinimi, respektivisht të ndajnë pengesat e 

përditshme me të cilat përballen, masat dhe rekomandimet të cilat i propozojnë dhe rezultatet nga 

ajo që është zbatuar. Që të ekzistojë vazhdimësi në këtë bashkëpunim është e domosdoshme që 

të sigurohet një sistem digjital në të cilin secili institucion do të shënojë dhe ndajë të gjithë 

informatat dhe të dhënat. Për këtë qëllim gjithsesi se na nevojitet edhe një qasje e unifikuar apo bazë e 

caktuar e të dhënave të nevojshme të cilat do të duhet të shënohen, e të cilat do të ishin të përbashkëta për të 

gjithë institucionet dhe një bazë me të dhëna relevante për institucionet për fushat përkatëse për të cilat janë 

formuar. Gjithsesi se këto të dhëna duhet të shënohen në dokumentin e caktuar, e ky mund të jetë – 

plani për integritet. 

Kjo do të paraqiste një zgjidhje sistemore ku nga niveli më i ulët të gjithë organet publike si 

në nivel lokal, ashtu edhe në nivel qëndror do të kontribuojnë për parandalimin e korrupsionit. 

Respektivisht, nëse ky mekanizëm parandalues funksionon në mënyrë efektive dhe respektohet, 

atëherë do të ketë më pak nevojë për masa represive, ndërsa nëse lënia e mundësisë për ndikim 

korruptiv do të sillet në minimum. 

 

 
16 Neni 4 nga Ligji për procedurën e përgjithshme administrative, tekst i konsoliduar: Ligji për procedurën e 

përgjithshme administrative (“Gazeta zyrtare e Republikës të Maqedonisë” nr. 124/2015). Vendimi i Gjykatës 

kushtetuese të Republikës të Maqedonisë nr. 94/2017 nga 28 marsi i vitit 2018, i publikuar në “Gazetën zyrtare të 

Republikës të Maqedonisë” nr. 65/2018., 

https://dzlp.mk/sites/default/files/u4/zakon_za_opshtata_upravna_postapka.pdf, 
17 Në sektorin publik në Republikën e Maqedonisë janë 1.324 institucione aktive, në të cilat kanë krijuar 

marrëdhënie pune 132.900 persona. Raporti vjetor për të dhënat nga regjistri i të punësuarve në sektorin publik 

2019, https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2019.pdf 

https://dzlp.mk/sites/default/files/u4/zakon_za_opshtata_upravna_postapka.pdf
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2019.pdf
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Respektivisht, nëse parashohim dhe parandalojmë diçka që nga vetë fillimi, do të 

zvogëlohet nevoja për veprime represive. 

Futja e planeve për integritet si detyrim për institucionet dhe zbatimin e tyre është një 

proces i gjërë dhe kompleks, respektivisht një proces i vazhdueshëm që duhet të mbindërtohet 

dhe përsoset vazhdimisht duke patur parasysh materien që duhet të ndiqet, dhe kjo nënkuptohet 

se është një materie e gjallë që vazhdimisht është ekspozuar ndaj ndryshimeve. Prandaj është e 

domosdoshme që institucionet të kenë njësi të veçantë organizative që do të jetë përgjegjëse 

vetëm për këtë kompetencë. 

Plani për integritet, ka një rëndësi shumë të madhe për arritjen e procesit të suksesshëm 

në realizimin e reformave në administratën publike nga njëra anë, kurse nga ana tjetër për 

parandalimin e korrupsionit. 

Kur bëhet fjalë për reforma në administratën publike do të përmendim vetëm se si është 

ndikimi i tyre mbi realizimin e parimeve në administratën publike. Në fakt, si parime kryesore të 

së drejtës administrative, të përbashkëta për vendet perëndimore të Europës, do të mund të 

ndanim këto grupe: 1) siguria dhe parashikueshmëria (siguria juridike); 2) të qënit të hapur dhe 

transparent; 3) llogaridhënia dhe 4) efikasiteti dhe efektiviteti.18 Respektivisht, nëse e dijmë se 

organet e administratës publike në punën e tyre duhet të zbatojnë parimet e përgjegjësisë, 

transparencës dhe profesionalizmit, atëherë mund të përfundojmë lehtësisht se plani për integritet 

do të ndikojë pozitivisht ndaj realizimit efektiv të këtyre parimeve. 

Ndikon në parimin e transparencës sepse të dhënat nga plani për integritet do të jenë 

informatat e karakterit publik dhe do të jenë publikisht të disponueshme për analizë dhe do të 

shqyrtohen aktivitetet të cilat i ndërmarrin institucionet. Në lidhje me parimin e përgjegjësisë, 

planet për integritet pasqyrohen në mënyrë që lokalizojnë përgjegjësitë si të nëpunësve në 

institucione, ashtu edhe të vetë institucionit.  

Dhe në fund, në lidhje me parimin e profesionalizmit, plani për integritet ka ndikim në atë 

mënyrë që integriteti është i lidhur drejtëpërdrejtë me etikën, respektivisht me realizimin e 

kodeksit etik të nëpunësve administrativ, respektivisht te plani në pjesën që i referohet kuadrove 

theksohen masat të cilat institucionet duhet të ndërmarrin për punësimin e kuadrove profesionale 

dhe kompetente.. E gjithë kjo është në favor të zbatimit të parimit të etikës profesionale, 

 

18 EUROPEAN PRINCIPLES FOR PUBLIC ADMINISTRATION SIGMA PAPERS: No. 27, 

http://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/36972467.pdf

http://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/36972467.pdf
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paanshmërisë dhe objektivitetit që është paraparë edhe në vetë Ligjin për punësim në sektorin 

publik. 

Sipas nenit 9 nga LPSP është paraparë: (1) Gjatë kryerjes të punës dhe detyrave të punës, 

të punësuarit në sektorin publik mbajnë standarde të larta për integritetin personal, etikën 

profesionale dhe kujdesin për mbrojtjen e interesit publik dhe respektojnë aktet që rregullojnë 

këto standarde. (2) Të punësuarit në sektorin publik gjatë kryerjes të punës dhe detyrave të punës 

sigurojnë zbatim të paanshëm dhe objektiv të ligjeve dhe akteve tjera, me çrast qytetarëve dhe 

personave juridik u mundësojnë mbrojtje dhe realizim të të drejtave, e kjo të mos jetë në dëm të 

qytetarëve dhe personave tjerë juridik, as në kundërshtim me interesin publik, të përcaktuar me 

ligj (3). Të punësuarit në sektorin publik, punët dhe detyrat e punës i kryejnë në mënyrë të 

paanshme politike, pa ndikim të bindjeve të tyre politike dhe interesave personale financiare. (4) 

Të punësuarit në sektorin publik respektojnë qëllimet, interesat, reputacionin dhe integritetin e 

instuticoneve në të cilat janë të punësuar.19 Në nenin 11 nga Kodeksi Etik për nëpunës 

administrativ është rregulluar integriteti personal, si dhe në këtë nen është paraparë se nëpunësi 

administrativ me shembullin e tij personal promovon vlerat si vërtetësia, ndershmëria, dhe 

drejtshmëria dhe i nxit nëpunësit tjerë administrativ që të veprojnë sipas këtyre vlerave.20 

Në lidhje me rëndësinë të cilën planet për integritet kanë në aspekt të korrupsionit, mund të 

konstatojmë se roli i tyre është drejtë parandalimit të korrupsionit, respektivisht me to 

përcaktohen rreziqet për korrupison dhe propozohen masat për parandalim të paraqitjes të 

veprimeve korruptive. Kjo do të thotë se planet për integritet shërbejnë nga njëra anë si 

vetëvlerësim i institucioneve në lidhje me trajtimin e korrupsionit në nivel institucional, kurse 

nga ana tjetër i ndihmojnë KSHPK për monitorim të zbatimit të tyre. KSHPK ka këqyrje të 

drejtëpërdrejtë të planeve për integritet në secilin prej institucioneve dhe duke bërë analizën e 

tyre krahasuese mund të krijojë edhe politika të mëtutjeshme në të cilat do të propozojë masa për 

zhvillim të mëtutjeshëm të parandalimit të korrupsionit. 

 Ndërmarrja e aktiviteteve në drejtim të përforcimit të integritetit personal dhe institucional 

është paraparë si një nga kompetencat e Komisionit shtetëror për parandalimin e korrupsionit 

 

19 Neni 9 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik – teksti i konsoliduar, (“Gazeta zyrtare e Republikës të 

Maqedonisë” numër 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 dhe „Gazeta zyrtare e Republikës të Maqedonisë” numër 

143/19) 
20 Kodeksi për nëpunësit administrativ, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 183 nga viti 12.12.2014   
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dhe konfliktit të interesit.21 Kjo është në lidhje reciproke edhe me qëllimet krysore të Strategjisë 

nacionale për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit ku në pikën 3 si një nga 

qëllimet është theksuar përforcimi i integritetit dhe llogaridhënies në sektorin publik.22 

Në favor të nevojës të planit për integritet, flet edhe ajo që me to kryhet: thjeshtësimi  apo 

eliminimi i procedurave të komlikuara dhe të panevojshme; kontrolli dhe zvogëlimi i 

autorizimeve diskrecionale të udhëheqësve; përforcohet përgjegjësia e të punësuarve; rritet 

transparenca në punë; përforcohet profesionalizmi dhe etika; organizohen trajnime; vendosen 

standarde; vendoset sistem efikas i kontrollit të brendshëm; largohen praktikat joefikase dhe 

rregullativat jo të zbatueshme etj.23 

Mund të konstatojmë se plani për integritet është mekanizëm i nevojshëm i cili duhet të 

përshihet sa më shpejtë si detyrim për institucionet. Sepse në të janë inkorporuar edhe vlerat edhe 

rregullat sipas të cilave duhet të punojnë institucionet, e të cilat janë të rëndësisë thelbësore për 

përforcimin e integritetit të të punësuarve dhe organeve. Në këtë mënyrë do të përforcojmë 

demokracinë dhe besimin e institucioneve. Kjo nënkuptohet se do të jap rezultate edhe në gjendjen 

ekonomike në shoqëri. 

 
3.1. Autorizimet të cilat do të duhej t’i kishte KSHPK 

 
Që të vendosen planet për integritet si detyrim për institucionet të cilat janë pjesë e sektorit publik, 

së pari do të duhej të bëhet ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe  

 
21 https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/Zakon_za_sprecuvanje_na_korupcija_i_sudirot_na_interesi.pdf,  

Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit, Gz. Zyrtare nr.12 Nga viti 2019 
22 1) Rritja e nivelit të përgjegjësisë politike dhe vullneti i demonstruar për luftë kundër korrupsionit 2)Menaxhimi i 

vetëdijshëm me ndikim politik në sektorin publik dhe parandalimi i ndikimit politik në punën e trupave të pavarur 

dhe në procedurat e rregulluara me ligj 3) Përforcimi i integritetit dhe llogaridhënies në sektorin publik 4) Realizimi 

i kompetencave në sektorin publik në mënyrë të ligjshme, transparente, etike, ekonomike, përgjegjëse dhe efektive 

5) Sigurimi i integritetit dhe transparencës gjatë punësimit dhe politikat për burimet njerëzore në sektorin publik, 

duke u bazuar në sistemin e vlerave dhe kritereve për cilësi 6) Përforcimi i mekanizmave mbikëqyrës dhe 

kontrollues 7) Digjitalizimi në shërbimet publike 8) Ulja e korrupsionit në prokurimet  publike dhe në procesin e 

dhënies të granteve, subvencioneve dhe ndihmës tjetër shtetërore 9) Përforcimi i kapaciteteve dhe i përkushtimit të 

organeve për zbatimin e ligjit, të prokurorisë dhe gjykatës në zbulimin dhe sanksionimin e korrupsionit, si dhe 

përforcimi i rezistencës ndaj korrupsionit në rradhët e tyre 10) Mbështetja e transparencës dhe integritetit në sektorin 

privat 11) Ngritja e vetëdijes publike dhe zbatimi i edukimit kundër korrupsionit dhe 12) Përfshirja e shoqërisë civile 

dhe mediave në luftën kundër korrrupsionit në shoqëri dhe ndërtimi i integritetit personal dhe profesional 

STRATEGJIA NACIONALE PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONI DHE KONFLIKTIT TË INTERESIT 

2021-2025, 

https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/01/Nacionalna-strategija-DKSK-KONECNA.pdf

https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/Zakon_za_sprecuvanje_na_korupcija_i_sudirot_na_interesi.pdf
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konfliktit të interesit në të cilin do të parashiheshin të njëjtat, dhe në të cilin duhet të theksohet të 

drejtat dhe detyrimet të cilat i kanë si KSHPK, ashtu edhe institucionet të cilat duhet të përgatisin 

planin e tillë. Sipas përvojave krahasuese, KSHPK do të ishte përgjegjëse për përgatitjen e: planit 

të veprimit për zbatimin e masave nga plani për integritet; modelit të vendimit për miratimin e 

raportit për zbatimin e planit për integritet; udhëzimeve për zhvillim dhe zbatim të planit për 

integritet, doracakut për zhvillim dhe zbatim të planit për integritet, si shembull i planit të 

zhvilluar për integritet. 

Në planin e veprimit për zbatimin e planit për integritet, para së gjithash duhet të 

theksohet procesi i zbatimit, masat të cilat duhet të ndërmerren, aktivitetet të cilat janë të 

nevojshme për zbatimin e duhur të masave të propozuara , fazat e zbatimit, afatet në të cilat pritet 

të ndërmerret aktiviteti i caktuar, të theksohen konkretisht personat të cilat duhet të jenë 

përgjegjës për zbatimin e masave dhe aktiviteteve dhe në fund të vendosen indikatorë për matjen 

e suksesit të zbatimit. Dhe në fund gjithsesi se duhet të përgatitet raport nga ndjekja e 

përmbushjes të qëllimeve dhe aktiviteteve të theksuara në plan, i cili duhet të dorëzohet në 

KSHPK në mënyrë elektronike. 

Duke e patur parasysh faktin se në planin për integritet theksohen rreziqet nga korrupsioni, 

gjatë përgatitjes të tyre duhet të merren parasysh edhe përkufizimet e shënuara, propozuara në 

metodologjinë RAI në vitin 2015.24 Për shembull, si rrezik konsiderohet: “efekti i pasigurisë në 

raport me qëllimet” (Menaxhimi i rrezikut ISO 31000: 2009).25 

 

 

 

 

23 Евелина Даниловић, Димитар Врачар, Младен Максимовић, Приручник за израду плана интегритета, 

Издавач: Министарство правде Републике Српске и Министарство унутрашњих послова Републике Српске, 

Бања Лука, 26. мај 2015. године 

Shihni në: https://www.vladars.net/sr-SP- 

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0 

%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0% 

BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0% 

B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf 

24 Regionalna antikorupcijska inicijativa (2015) SEE2020 SERIES. Procjena rizika od korupcije u javnim 

institucijama u jugoistočnoj Evropi. Komparativno istraživanje i metodologija, prezemeno od Praktični prijedlozi i 

razmišljanja o Metodologiji izrade plana integriteta Procjenu napravila: Albena Kuyumdyhieva, antikorupcijska 

stručnjakinja, Sarajevo, decembar 2016, https://www.rai-see.org//wp-content/uploads/2015/05/Assessment-Report- 

on-CRA-Methodology-in-BiH-BHS-final.pdf 

25 Međunarodna organizacija za standardizaciju (2009.), ISO 31000:2009 Upravljanje rizikom — principi i smjernice, 

prezemeno od Praktični prijedlozi i razmišljanja o Metodologiji izrade plana integriteta Procjenu napravila: Albena 

Kuyumdyhieva, antikorupcijska stručnjakinja, Sarajevo, decembar 2016, https://www.rai-see.org//wp- 

content/uploads/2015/05/Assessment-Report-on-CRA-Methodology-in-BiH-BHS-final.pdf 

http://www.vladars.net/sr-SP-
https://www.rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Assessment-Report-on-CRA-Methodology-in-BiH-BHS-final.pdf
https://www.rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Assessment-Report-on-CRA-Methodology-in-BiH-BHS-final.pdf
https://www.rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Assessment-Report-on-CRA-Methodology-in-BiH-BHS-final.pdf
https://www.rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Assessment-Report-on-CRA-Methodology-in-BiH-BHS-final.pdf
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Si faktor i rrezikut konsiderohet: “çdo tipar, karakteristikë apo ekspozim i individit, 

institucionit apo procesit që i rrit gjasat për sjellje korruptuese, dëmtim të integritetit, sjellje jo 

etike apo çfarëdo sjellje që mund të ndikojë negativisht në qëllimet specifike dhe të përgjithshme 

të institucionit nga sektori publik (kompetencat e tij, detyrimet) apo proceset)“. Faktorët e 

rrezikut nga korrupsioni mund të grupohen në katër lloje kryesore, dhe atë: 1) Kontrollat e 

jashtme dhe të sistemore të institucioneve); 2) të brendshme (nën kontroll të organizatës); 3) ata 

që lidhen me proceset e punës dhe 4) individuale. Përderisa, rreziqet më të shpeshta nga 

korrupsioni në organizatat publike mund të ndahen në gjashtë kategori, siç janë për shembull: 

rreziku se nëpunësi shtetërorë do të marrë apo do të kërkojë rryshfet; rreziku nga keqpërdorimi i 

pushtetit apo pozitës për interesa private; rreziku nga ndikimi i presionit të jashtëm të 

kundërligjshëm jo etik mbi nëpunësin shtetëror; rreziku nga konflikti i interesave. 

Rrjedhimisht, mund të konstatojmë se një çështje veçanërisht e rëndësishme është edhe 

vetë përmbajtja e planeve për integritet. 

Më poshtë është dhënë plani i shkurtër për detyrimet të cilat do të kishin institucionet gjatë 

përgatitjes dhe zbatimit të planit për integritet. 

 

 

Plani për integritet  
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4. Përvojat krahasuese në lidhje me futjen e planeve për 

integritet 

Në këtë pjesë të studimit janë theksuar përvojat krahasuese në lidhje me futjen e planeve për 

integritet si detyrim për institucionet e sektorit publik. Në fakt, në tabelën nr.1 janë dhënë 

dispozitat nga zgjidhjet ligjore të katër vendeve të cilat në ligjet e tyre për parandalimin e 

korrupsionit i kanë paraparë këto plane. Si shembull janë marrë vendet e rajonit dhe atë 

Republika e Sllovenisë, Republika e Serbisë, Republika e Malit të Zi dhe Republika e Bosnjës 

dhe Hercegovinës. Në këto zgjidhje ligjore është bërë përcaktimi i tyre konceptues respektivish i 

nocioneve, por janë theksuar edhe detyrimet të cilat i kanë si institucion qëndror për 

parandalimin e korrupsionit, si dhe çdo institucion veçanërisht. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 Në Republikën e Malit të Zi, në Plani për integritet, 

Neni 71 

Në bazë të vlerësimit të ndjeshmërisë të vendeve 

të caktuara të punës dhe proceseve e punës për 

paraqitjen dhe zhvillimin e korrupsionit dhe 

formave të tjera të sjelljes të anshme të  
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___________________________ 

26 Zakon o sprecavanju korupcije (Sl.list CG, br.53/2014 I 42/2017 – odluka US), https://www.paragraf.me/propisi- 

crnegore/zakon_o_sprjecavanju_korupcije.html 
27 Zakon o sprecavanju korupcije, “Sl.Glasnik RS”, br.35/2019 I 88/2019, https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o- 

sprecavanju-korupcije.html 

 Zakon o sprecavanju korupcije (Sl.list 

CG, br.53/2014 I 42/2017 – odluka 

US)26 

funksionerëve dhe të punësuarve në organet 

publike, organi publik miraton plan për integritet 

që përmban masa për parandalimin dhe 

eliminimin e mundësive për korrupsion dhe 

siguron besim të qytetarëve në punën e tyre. 

Plani për integritet miratohet në pajtim me 

rregullat për zhvillimin dhe zbatimin e planit për 

integritet të miratuara nga Agjencia. 

2 Në Republikën Serbisë në 

Zakon o sprecavanju korupcije, “Sl. 

Glasnik RS”, br.35/2019 I 88/201927 

Kompetenca e Agjencisë  Neni 6 

Agjencia: 

14) mbikëqyr miratimin dhe zbatimin e 

planeve për integritet;  

Neni 93 

Integriteti është grup i vlerave dhe procedurave 

të organeve publike, organizatave tjera dhe 

personave juridik të cilët u mundësojnë 

nëpunësve publik, të punësuarve dhe të 

angazhuarve me punë në organet publike të 

respektojnë ligjet, kodet e sjelljes dhe të 

veprojnë në mënyrë etike me qëllim të 

shmangjes të korrupsionit dhe të përmirësimit të 

punës. 

Plani për integritet miratohet pas vlerësimit të  

 

integritetit personal dhe zbatohet me qëllim që të  

 

përmirësohet integriteti i vlerësuar 

http://www.paragraf.me/propisi-
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-
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5. Përfundimi 

Ajo që mund ta konstatojmë në lidhje me gjendjen e Republikës të Maqedonisë së Veriut në 

lidhje me masat që ndërmerren dhe theksi që vendoset për këtë problematikë, konkretisht në 

lidhje me parandalimin e korrupsionit në përgjithësi, kurse konkretisht edhe në sektorin publik 

është se në RMV ekziston kornizë solide juridike, kornizë e mirë institucionale dhe ekziston 

vullnet i caktuar politk për trajtimin e formave të ndryshme të korrupsionit. Në lidhje me 

kornizën juridike në RMV do të theksojmë vetëm disa ligje të cilat janë miratuar, dhe të cilat i 

referohen korrupsionit, dhe atë: Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit, 

Ligji për lobimin, Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve, Kodi penal, Ligji për qasje të lirë në 

informata të karakterit publik, Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale etj.  

    _______________________ 

28 http://www.apik.ba/zakoni-i-drugi-akti/Zakoni/Zakon_o_Agenciji/default.aspx?id=197&langTag=sr-SP-Cyrl 
29 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20), 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523 

 

 
3 

 
Në Republikën e Bosnjës dhe 
Hercegovinës në  
Закон о Агенцију за превенцију 
корупција и координација борбе 
против корупције („Службени 
гласних БиХ„ број:103/09)28 

 

 
Neni 10 

   Kompetencat e Agjencisë janë: 

a) Përcaktimi i metodologjisë të vetme dhe 

udhëzimeve për zhvillim të planeve për integritet 

dhe sigurimi i ndihmës për të gjithë institucionet 

publike në zbatimin e tyre 

 

4. Në Republikën e Sllovenisë 

Zakon o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 

uradno        prečiščeno        besedilo 

in 158/20)29 

Neni 47 

(Plani për integritet) 

(1) Trupat shtetëror, bashkësitë lokale të 

vetëqeverisjes, agjencitë publike, institutet 

publike, institutet ekonomike publike dhe fondet 

publike (në tekstin e mëposhtëm: personat 

përgjegjës për përgatitjen e planeve për 

integritet) duhet të përgatisin dhe miratojnë plane për 

integritet në pajtim me këtë ligj dhe për këtë e njofton 

komisionin. 

 

http://www.apik.ba/zakoni-i-drugi-akti/Zakoni/Zakon_o_Agenciji/default.aspx?id=197&langTag=sr-SP-Cyrl
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3056
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2765
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3056
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2765
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Në lidhje me kornizën institucionale është formuar Komision i veçantë shtetëror për 

parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit, të formuar si organ të pavarur shtetëtëror. 

Ajo që mungon është ekzistimi i sistemit për ndjekjen e zbatimit të masave. Që të ekzistojë 

sistemi i tillë konsiderojmë se çdo institucion duhet të marrë përgjegjësi përkatëse për shënimin e 

rreziqeve nga korrupsioni dhe propozimin e masave për parandalimin e tyre, dhe për të gjithë 

këtë të njoftohet KSHPK si organ shtetëror qëndror i pavarur. 

Si një nga mekanizmat të cilat konsiderojmë se mund të jenë të dobishme është pikërisht prezantimi 

respektivisht  futja e planit për integritet si detyrim për institucionet nga sektori publik, respektivisht 

organet publike. Përfitimet të cilat do do të realizoheshin janë të shumëfishta. Në fakt do të sigurohet 

legjitimitet dhe kredibilitet më i madh i institucioneve dhe do të kemi institucione më demokratike. 

Nëse nisemi prej asaj se plani për integritet në fakt paraqet plan për menaxhim me integritetin, qëllimi do të 

ishte i dyfishtë. Nga njëra anë institucionet të bëjnë vet vlerësimin e trajtimit të korrupsionit, kurse nga ana 

tjetër edhe KSHPK si institucion kyesor për luftë kundër korrupsionit të bëjë monitorim mbi zbatimin e 

planeve dhe realizimin e tyre. Që të ketë qasje të barabartë  nevojitet që shabllonet e para, udhëzimet dhe 

doracakët të përgatiten nga ana KSHPK. 

 

Që të realizohet kjo në fillim do të duhet të ndryshohet dhe plotësohet Ligji për parandalimin 

e korrupsionit dhe konfliktit të interesit, në lidhje me precizimin e autorizimeve të KSHPK, reth 

zbatimit të kompetencës që i referohet përforcimit të integritetit të institucioneve. Më tutje, në 

kuadër të KSHPK të formohet një njësi e veçantë organizative që do të ishte përgjegjëse për 

ndjekjen e masave për rezultatet. Së treti, në të gjithë institucionet të formohet njësi e veçantë 

organizative dhe në të punësohen nëpunës me kualifikime profesionale nga kjo fushë të cilët do 

të punojnë vetëm në çështje në lidhje me korrupsionin, konfliktin e interesit dhe integritetin e të 

punësuarve dhe organit. Së katërti, gjatë përgatitjes të planit për integritet të kemi kujdes që të 

përmbajë: fushat dhe proceset e identifikuara të cilët janë të rrezikuara për paraqitjen e 

korrupsionit, identifikimin e rreziqeve, propozimin e masave, përcaktimin e personave përgjegjës 

për realizimin e planit. Për shkak të përmbushjes të planit, detyrimisht nevojitet edhe formimi i 

grupit të punës që do të kujdeset për zbatimin. Në fund duhet të përgatitet raport për realizimin e 

planit për integritet. Gjithashtu, për shkak të bashkëpunimit dhe të koordinimit të tërësishëm 

ndërmjet institucioneve nevojitet përgatitja e zgjidhjes softuerike, që do të sigurojë futjen 

elektronike të të dhënave dhe do të ndihmojë drejtë realizimit të komunikimit efikas elektronik 

ndërmjet organeve. 
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Gjithashtu, është e rëndësishme që për përgatitjen e planit për integritet të detyrohen të gjithë 

institucionet të cilat janë pjesë e sektorit publik, siç janë organet e pavarura shtetërore, organet e 

administratës shtetërore, ndërmarrjet publike, entet publike, organet e njësive të vetëqeverisjes lokale 

dhe organet tjera me autorizime publike. 

Në ndërkohë qëllimi është që të vendoset një sistem efikas për parandalimin dhe 

represionin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit. Si realizimi i detyrave të përditshme, ashtu 

edhe planifikimi i integritetit dhe monitorimit mbi zbatimin e qëllimeve në plan duhet të 

paraqesin një proces të vazhdueshëm, respektivisht duhet që të dhënat të futen në mënyrë të 

përditshme. Rrjedhimisht, është veçanërisht e rëndësishme për këtë veprimtari që të parashihet 

një person i veçantë. 

Në fund mund të konstatojmë se planet për integritet do të kenë kontribut të disahershëm 

dhe atë drejtë modernizimit të administratës publike, përforcimit të parandalimit të korrupsionit dhe 

gjithsesi përmbushjes të parimeve kryesore të punës të administratës publike siç janë parimi e 

transparencës, përgjegjësisë dhe llogaridhënies, si dhe parimi i sigurisë dhe parashikueshmërisë. 
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prijedlozi i razmišljanja o Metodologiji izrade plana integriteta Procjenu napravila: Albena Kuyumdyhieva, 

antikorupcijska stručnjakinja, Sarajevo, decembar 2016, https://www.rai-see.org//wp- 

content/uploads/2015/05/Assessment-Report-on-CRA-Methodology-in-BiH-BHS-final.pdf 

11. Приручник за израду плана интегритета, https://www.vladars.net/sr-SP- 

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0% 

BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D 

1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5 

%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf 

12. Смернице за израду и спровоћење плана интегритета, "Службени гласник РС", бр. 95 од 30. новембра 

2016, 56 од 7. јуна 2017, https://www.pravno-informacioni- 

sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugidrzavniorganiorganizacije/smernica/2016/95/1/reg 

13. Raporti vjetor për të dhënat nga regjistri i të punësuarve në sektorin publik 2019, 

https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2019.pdf 

14. Strategjia nacionale për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit 2021-2025, 

https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/01/Nacionalna-strategija-DKSK-KONECNA.pdf 

15. Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave, Gz. Zyrtare nr.12 Nga viti 2019, 

https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/Zakon_za_sprecuvanje_na_korupcija_i_sudirot_na_interesi.p 

df 

16. Ligji për të punësuarit në sektorin publik – tekst i konsoliduar („Gazeta zyrtare e Republikës të 

Maqedonisë“ numër 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 dhe „Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë 

së Veriut“ numër 143/19) 

17. Ligji për procedurën e përgjithshme administrative (“Gazeta zyrtare e Republikës të Maqedonisë” nr. 

124/2015). Vendimi i Gjykatës kushtetuese të Republikës të Maqedonisë V.nr. 94/2017 nga 28 marsi i vitit 

2018, të shpallur në “Gazetën Zyrtare të Republikës të Maqedonisë” nr. 65/2018., 

https://dzlp.mk/sites/default/files/u4/zakon_za_opshtata_upravna_postapka.pdf. 

18. https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/zakon_o_sprjecavanju_korupcije.html 

https://www.sayistay.gov.tr/en/Upload/files/Ethics/Guidelines%20to%20audit%20ethics.pdf
https://www.sayistay.gov.tr/en/Upload/files/Ethics/Guidelines%20to%20audit%20ethics.pdf
http://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/36972467.pdf
http://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/36972467.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf
https://academic.oup.com/icon/article/15/4/1013/4872577?login=true
https://academic.oup.com/icon/article/15/4/1013/4872577?login=true
https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/Integrity-Risk-Assesment-Methodology-for-Central-Government-.pdf
https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/Integrity-Risk-Assesment-Methodology-for-Central-Government-.pdf
https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/Integrity-Risk-Assesment-Methodology-for-Central-Government-.pdf
http://www.coe.int/pacs
https://rm.coe.int/16806ecc12
https://rm.coe.int/16806ecc12
http://www.apik.ba/zakoni-i-drugi-akti/medjunarodni-dokumenti-i-konvencije/konvencija_ujedinjenih_nacija_protiv_korupcije.pdf
http://www.apik.ba/zakoni-i-drugi-akti/medjunarodni-dokumenti-i-konvencije/konvencija_ujedinjenih_nacija_protiv_korupcije.pdf
http://www.apik.ba/zakoni-i-drugi-akti/medjunarodni-dokumenti-i-konvencije/konvencija_ujedinjenih_nacija_protiv_korupcije.pdf
https://etico.iiep.unesco.org/sites/default/files/undp-manual-layout-Serbisht.pdf
https://etico.iiep.unesco.org/sites/default/files/undp-manual-layout-Serbisht.pdf
https://www.rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Assessment-Report-on-CRA-Methodology-in-BiH-BHS-final.pdf
https://www.rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Assessment-Report-on-CRA-Methodology-in-BiH-BHS-final.pdf
https://www.rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Assessment-Report-on-CRA-Methodology-in-BiH-BHS-final.pdf
https://www.rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Assessment-Report-on-CRA-Methodology-in-BiH-BHS-final.pdf
https://www.rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Assessment-Report-on-CRA-Methodology-in-BiH-BHS-final.pdf
https://www.rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Assessment-Report-on-CRA-Methodology-in-BiH-BHS-final.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugidrzavniorganiorganizacije/smernica/2016/95/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugidrzavniorganiorganizacije/smernica/2016/95/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugidrzavniorganiorganizacije/smernica/2016/95/1/reg
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2019.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2019.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/01/Nacionalna-strategija-DKSK-KONECNA.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/01/Nacionalna-strategija-DKSK-KONECNA.pdf
https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/Zakon_za_sprecuvanje_na_korupcija_i_sudirot_na_interesi.pdf
https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/Zakon_za_sprecuvanje_na_korupcija_i_sudirot_na_interesi.pdf
https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/Zakon_za_sprecuvanje_na_korupcija_i_sudirot_na_interesi.pdf
https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/Zakon_za_sprecuvanje_na_korupcija_i_sudirot_na_interesi.pdf
https://dzlp.mk/sites/default/files/u4/zakon_za_opshtata_upravna_postapka.pdf
https://dzlp.mk/sites/default/files/u4/zakon_za_opshtata_upravna_postapka.pdf
https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/zakon_o_sprjecavanju_korupcije.html


21  

19. Zakon o sprecavanju korupcije, “Sl.Glasnik RS”, br.35/2019 I 88/2019, 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-sprecavanju-korupcije.html 

20. http://www.apik.ba/zakoni-i-drugi-akti/Zakoni/Zakon_o_Agenciji/default.aspx?id=197&langTag=sr-SP-  

Cyrl 

21. Zakon o sprecavanju korupcije (Sl.list CG, br.53/2014 I 42/2017 – odluka US) 

22. Zakon o integriteti  in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo       

in 158/20), http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523 

23. Kodeksi për nëpunësit administrativ, Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 183 nga viti 12.12.2014 

24. https://www.insightsonindia.com/2019/04/05/7-delineate-role-of-integrity-and-impartiality-in-public- 

administration-250-words/ 

25. https://idmalbania.org/the-integrity-plan-a-new-perspective-in-the-fight-against-corruption-october-2020/ 

26. https://www.kpk-rs.si/en/preventing-corruption/integrity-plan/ 

1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5 

%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf 
 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-sprecavanju-korupcije.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-sprecavanju-korupcije.html
http://www.apik.ba/zakoni-i-drugi-akti/Zakoni/Zakon_o_Agenciji/default.aspx?id=197&langTag=sr-SP-Cyrl
http://www.apik.ba/zakoni-i-drugi-akti/Zakoni/Zakon_o_Agenciji/default.aspx?id=197&langTag=sr-SP-Cyrl
http://www.apik.ba/zakoni-i-drugi-akti/Zakoni/Zakon_o_Agenciji/default.aspx?id=197&langTag=sr-SP-Cyrl
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3056
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2765
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523
https://www.insightsonindia.com/2019/04/05/7-delineate-role-of-integrity-and-impartiality-in-public-administration-250-words/
https://www.insightsonindia.com/2019/04/05/7-delineate-role-of-integrity-and-impartiality-in-public-administration-250-words/
https://www.insightsonindia.com/2019/04/05/7-delineate-role-of-integrity-and-impartiality-in-public-administration-250-words/
https://idmalbania.org/the-integrity-plan-a-new-perspective-in-the-fight-against-corruption-october-2020/
https://www.kpk-rs.si/en/preventing-corruption/integrity-plan/
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_150811584.pdf

