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Janar 2022 

 

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele (ASHMA) në seancën e 13-të të Këshillit  

mbajtur më 18.5.2021 miratoi Planin Vjetor për parandalimin e korrupsionit (PVPK) të ASHMA-së për vitin 

2021, i cili përmbante 5 (pesë) fusha (lëmi), përmbledhje masash, aktivitetet, njësitë organizative 

kompetente/personi i emëruar, afati i zbatimit, treguesit për përmbushjen dhe implikimet financiare për 

realizimin e aktiviteteve për zbatimin e masave. Në janar 2022 filloi punumi (zhvillimi) i PVPK-së të ASHMA-

së për 2022, në atë mënyrë që fillimisht u bë një analizë e përmbushjes së masave dhe aktivitetet e 

përcaktuara në PVPK të ASHMA-së për vitin 2021 nga njësitë organizative kompetente. 

Duke vepruar kështu, u konstatua :  

FUSHA: 1. FURNIZIMI PUBLIK/PLANIFIKIMI I BUXHETIT DHE ZBATIMI I PROCEDURAVE, 

➢ Furnizimi publik ishte planifikuar në përputhje me rrethanat duke dorëzuar propozime të 

furnizimit publik bazuar në nevojat e identifikuara për të përgatitur Planin Vjetor të Furnizimit 

Publik për vitin 2022 (në dhjetor 2021); 

➢ Në mënyrë ekonomike, efikase dhe efektive, fondet e destinuara për zbatimin e procedurave 

për dhënien e kontratave të furnizimit publik nëpërmjet një vlerësimi real të vlerës së 

kontratave të furnizimit publik të cilat janë realizuar në vitin 2021 nga të gjitha njësitë 

organizative në ASHMA-së, d.m.th. vlerësimi është bërë në bazë të analizave të kontratave 

tashmë të realizuara dhe çmimeve reale të tregut, duke marrë parasysh çdo opsion dhe çdo 

rritje të mundshme të vlerës së kontratës që mund të parashikohej në momentin e vlerësimit; 

➢ Në mars 2021, është kryer auditim i rregullt vjetor nga një kompani e pavarur auditimi. Nuk 

kishte vërejtje në raportin e dorëzuar të auditimit; 

➢ Mjetet e parashikuara për realizimin e furnizimeve publike janë shpenzuar në mënyrë 

transparente dhe janë kontrolluar, në atë mënyrë që në ueb-faqen e ASHMA-së është 

publikuar Plani Vjetor për furnizime publike për vitin 2021 dhe të gjitha ndryshimet e tij gjatë 
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vitit aktual, si dhe të gjitha procedurat për furnizimet publike në faqen e ASHMA-së, të cilat 

ishin në proces, procedura e përfunduar dhe kontratat e prokurimit publik. Për sa i përket 

transparencës së kostove të bëra në lidhje me monitorimin e zgjedhjeve (zgjedhjet lokale), 

Agjencia do t'i dorëzojë Ministrisë së Financave në gjysmën e parë të shkurtit 2022 Raportin 

për burimet e realizuara financiare lidhur me zgjedhjet. Ky raport nuk është përgatitur gjatë 

vitit 2021, për arsye se duhet realizuar një pagesë tjetër nga llogaria e posaçme zgjedhore. 

➢ Gjithashtu, në periudhën nga 15.1.2021 deri më 31.4.2021, Shërbimi i Auditimit të 

Brendshëm ka kryer auditim të rregullt ndaj procesit të furnizimit publik dhe zbatimit të 

kontratave të furnizimit publik, i cili ishte parashikuar në Planin Strategjik të Shërbimit të 

Auditimit të Brendshëm për periudhën 2021-2023 dhe në Planin Vjetor të Auditimit të 

Brendshëm. Shërbimi për vitin 2021, nga ku në Raportin Përfundimtar të Auditimit të datës 

14 maj 2021 nuk është konstatuar të  gjetura. 

➢ Në periudhën prej datës 9.3.2021 deri më 14.5.2021 është kryer auditimi nga Enti Shtetëror 

për auditim, gjatë të cilit nuk është konstatuar asnjë gjetje lidhur me procedurat e furnizimit 

publik të kryera në Agjenci. 

➢ Kontrolli i procedurës së furnizimit publik nga verifikuesit e brendshëm ISO gjatë vitit 2021 

nuk është zbatuar, por mbetet angazhimi i ASHMA-së për respektimin e rregulloreve ligjore 

dhe procedurave të brendshme të përcaktuara për furnizimin publik, në mënyrë që kjo masë 

të zbatohet gjatë vitit 2022, dhe ishte paraparë në PVPK të ASHMA-së për vitin 2022. 

➢ Në vitin 2021 nuk kishte mundësi të realizohej nga Nënfusha 1.2. 1. – Zbatim joadekuat i 

procedurave të furnizimit publik ; Masa - Forcimi i kapaciteteve të personave që përgatisin 

specifikimet teknike, Aktiviteti 1.1. - Krijimi dhe zbatimi i trajnimeve për zbatimin e 

standardeve në përgatitjen e specifikimeve teknike dhe kriteret për përcaktimin e aftësisë 

për punonjësit në njësitë organizative në Shërbimin Profesional të ASHMA-së të cilët 

përgatisin specifikimet teknike në përputhje me Kalendarin (klasifikimin) e prokurimit publik. 

Mbatat angazhimi i ASHMA-së për realizimin e këtij lloj trajnimi në vitin 2022. 

➢ Për të penguar ndikimin tek anëtarët e Komisioneve të furnizimit publik, nga ana e tyre janë 

bërë deklarime për mungesë konflikti interesi, dhe njëkohësisht të gjithë anëtarët e 

komisioneve, kur kanë vepruar në atë cilësi, janë sjellë dhe kanë punuar në pajtim me Kodin 

e sjelljes gjatë zbatimit të furnizimeve publike. 
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➢ Gjatë vitit 2021, tek personi i autorizuar për pranim të raporteve nga sinjalizuesit në ASHMA 

nuk është raportuar asnjë tentativë për të ndikuar te personat që përgatisin Specifikimet 

Teknike të furnizimeve publike, si dhe ndaj anëtarëve të Komisioneve të furnizimit publik. 

 

FUSHA: 2. VEPRIMI SIPAS DENONCIMEVE NGA TREGUESIT 

➢ Për të promovuar kulturën e parandalimit të korrupsionit dhe konfliktit të interesave, si dhe 

për të lehtësuar zbulimin e rasteve të mundshme të korrupsionit dhe për të siguruar trajtimin 

në kohë dhe korrekt të tyre, u sigurua transparencë më e madhe në procedurën e paraqitjes 

së denoncimeve nga sinjalizuesit (treguesit) tek ASHMA-ja, në mënyrë që u sigurua 

shikueshmëri më e madhe të procedurës për dorëzimin e raporteve nga sinjalizuesit duke 

krijuar pjesë  të veçantë në ueb-faqen e internetit të ASHMA-së (nënmenu) për denoncimet 

nga sinjalizuesit, i cili përmban të gjitha të dhënat e rëndësishme (personi i obliguar, të 

dhënat përkatëse të kontaktit, akt nënligjor relevant). 

 

FUSHA: 3. PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI FINANCIAR 

➢  Nga fusha - Planifikimi dhe Menaxhimi Financiar, Masa Nr. 1 - Planifikimi dhe zbatimi 

adekuat i buxhetit të ASHMA-së, është realizuar në pajtim me kompetencat ligjore dhe 

nevojat reale të ASHMA-së, nga ku mjetet financiare të shpenzuara ishin brenda shumave 

të planifikuara. Sa i përket shpenzimeve të paplanifikuara financiare është bërë ribalanc, si 

dhe rritje e Planit Financiar për vitin 2021. Përkatësisht, gjatë vitit 2021 janë miratuar tre 

ribalance të Planit Financiar konkretisht: në seancën e 15-të të Këshillit të Agjencisë mbajtur 

më 28 maj 2021: në seancën e 21-të të Këshillit të Agjencisë mbajtur më 22 korrik 2021: 

dhe në seancën e 33-të të Këshillit të Agjencisë mbajtur më 17 nëntor 2021. Me ribalancet 

është bërë rishpërndarja e mjeteve të planifikuara për pagesën e disa shpenzimeve të 

paparashikuara. Arsyeja e ribalancit të përmendur ishte sigurimi i mjeteve për pagesën e 

Analizës së çështjeve gjinore për vitin 2021, për pagesën e kompensimit mujor të anëtarëve 

të Këshillit të Agjencisë për periudhën 6 (gjashtë) mujore, mjete shtesë për mirëmbajtjen e 
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Splinker instalimit, për servisimin e sistemit të ftohjes, ngrohjes dhe ventilimit dhe fonde 

shtesë për pagesën e konsumit të energjisë elektrike dhe ngrohjes. Të gjitha ndryshimet në 

pajtim me parimin e transparencës, janë publikuar në ueb-faqen e Agjencisë menjëherë pas 

miratimit të tyre. Gjithashtu gjatë vitit 2021 janë miratuar dy rritje në planin financiar dhe 

konkretisht: në seancën e 26-të të Këshillit të Agjencisë mbajtur më 13 shtator 2021 dhe në 

seancën e 35-të të Këshillit të Agjencisë mbajtur më 29 nëntor 2021. Arsyeja e dy rritjeve 

ishte sigurimi i mjeteve për pagesën e donacioneve për viktimat nga zjarri në spitalin modular 

në Tetovë që ka ndodhur më 8.9. 2021, si dhe për viktimat e aksidentit të autobusit që ndodhi 

më 23.11.2021 në Republikën e Bullgarisë. Në periudhën tetor-dhjetor 2021, të gjitha njësitë 

organizative morën pjesë në përgatitjen e Planit Financiar të ASHMA-së për vitin 2022. Ky 

aktivitet u realizua në pajtim me nevojat reale të institucionit, për të cilin detyrohet secili prej 

sektorëve. Raporti Vjetor për punën e ASHMA-së për vitin 2022 dhe Plani Financiar për vitin 

2022 janë publikuar në ueb-faqen e internetit të ASHMA-së. 

➢ Mbajtja e Zgjedhjeve Lokale 2021 është reflektuar edhe në masat dhe aktivitetet që janë 

paraparë në PVPK për vitin 2021. Për të siguruar mjete të mjaftueshme për realizimin e të 

gjitha aktiviteteve të planifikuara lidhur me monitorimin e zgjedhjeve, paraprakisht është bërë  

vlerësim i mjeteve aktuale financiare për angazhim (punësim) të bashkëpunëtorëve të 

jashtëm, TI, shërbime postare dhe shpenzime të tjera për aktivitetet që kanë të bëjnë me 

monitorimin e zgjedhjeve, dhe me qëllim zbatimin transparent të shpenzimeve që lidhen me 

monitorimin e zgjedhjeve, pas përfundimit të procesit zgjedhor në ueb-faqen e internetit të 

ASHMA-së, menjëherë pas përgatitjes dhe dorëzimit të tij në Ministrinë e Financave, u 

publikua Raporti për realizimin e mjetve financiare lidhur me zgjedhjet. 

FUSHA : 4. POLITIKA KUADROVIKE, SJELLJA PROFESIONALE DHE ETIKE E PUNONJËSVE 

➢ Në vitin 2021 ka pasur një njoftim për punësim me kohë të pacaktuar, i cili përveç gazetave 

ditore është publikuar edhe në ueb-faqen e ASHMA-së për transparencë më të madhe të 

procesit të punësimit dhe rritje të transparencës (disponueshmërisë) të njoftimeve për 

punësim. Është formuar Komisioni për zbatimin e shpalljes së punësimit, është bërë 

intervista dhe është përgatitur raport për drejtorin me propozim të duhur. 
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➢ Me qëllim respektimin e vazhdueshëm të rregullave profesionale, etike dhe institucionale të 

funksionimit, vlefshmërisë së aktetve të brendshme, si dhe ndryshimet e tyre, kodet dhe 

rregulloret e tjera, pas miratimit të tyre, publikohen në ueb-faqen e internetit të ASHMA-së 

dhe u shpërndanë në të gjithë udhëheqësit e njësive organizative në mënyrë që t'i ndajnë 

ato me punonjësit në sektorin e tyre. Për të mundësuar edukimin e tyre dhe rritjen e 

integritetit dhe profesionalizmit në punë, vëmendje e veçantë i është kushtuar njohjes me të 

sapopunësuarin, si dhe personave të punësuar përmes agjencisë së përzgjedhur për 

punësim të përkohshëm me të cilën ka bashkëpunuar ASHMA-ja. Sa i përket kolegiumeve 

me temë shfaqja dhe parandalimi i korrupsionit, ato nuk janë mbajtur por angazhim i 

ASHMA-së mbetet t'i realizojë në vitin 2022. 

 

 

 

 

 

 FUSHA: 5. ZBATIMI I MBIKËQYRJES 

➢ Ruajtja e nivelit të lartë të rezistencës ndaj korrupsionit gjatë mbikëqyrjes dhe shqiptimi i 

masave është realizuar nga njësitë organizative për realizimin e aktiviteteve në pajtim me 

kompetencat e tyre, ndërsa procedurat ISO për mbikëqyrje janë zbatuar vazhdimisht. 

Njëkohësisht, janë ndërmarrë veprime të përgjegjshme dhe konsekuente gjatë sigurimit të 

incizimit, dhënien propozim për masat dhe shqiptimit të tyre, si dhe gjatë përgatitjes së 

masave, arkivimit dhe përfaqësimin para gjykatave kompetente. Të gjitha aktivitetet e cekura 

më sipër janë realizuar me dinamikën e pritshme dhe në pajtim me afatin e zbatimit. 
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PVPK i ASHMA-së për vitin 2022 

 

Për përgatitjen e PVPK të ASHMA-së për vitin 2022 në lidhje me fushat, masat, aktivitetet, afatit për 

realizim, treguesit për përmbushje dhe implikimet financiare, të gjitha njësitë organizative në ASHMA 

deklaruan se nuk duhet të ndryshohen, me përjashtim të Sektorit për çështje programore i cili informoi se në 

FUSHËN 3: PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI FINANCIAR, masa 2. Planifikimi dhe zbatimi adekuat i mjeteve 

financiare lidhur me aktivitetet dhe masat e monitorimit të zgjedhjeve dhe masa 3.Transparencë në 

shpenzimet e kryera lidhur me monitorimin zgjedhor, pasi më 2022 nuk ka pasur zgjedhje si edhe  FUSHA: 

5. ZBATIMI I MBIKËQYRJES, është e nevojshme të punohet (zhvillohet) procedurë e brendshme (interne) 

për raportimin e tentativave për presion gjatë mbikëqyrjes dhe shqiptimit të masave, duke pasur parasysh se 

është propozuar, por nuk ka hyrë në tekstin final të PVPK të ASHMA-së për vitin 2021 sepse nuk ka pasur 

kohë të mjaftueshme për t'u  zbatuar deri në fund të vitit 2021, duke marrë parasysh aktivitetet tashmë të 

planifikuara. 
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FUSHA: 1. FURNIZIMI PUBLIK/ PLANIFIKIMI I BUXHETIT DHE ZBATIMI I PROCEDURAVE 
 

Nënzona: 1.1. Planifikimi joadekuat i buxheti/Planifikimi dhe menaxhimi i fondeve financiare të destinuara për zbatim 
të procedurave të furnizimit publik 

Masa Aktiviteti Njësia organizative 
kompetente/personi 
i emëruar 

Afati i zbatimit Treguesi i 
përmbushjes 

Implikimet 
financiare 

1. Planifikimi adekuat i 
furnizimeve publike 

1.1 Paraqitja e propozimeve për 
nevojat e furnizimit publik nga 
njësitë organizative në ASHMA 
me qëllim të përgatitjes së planit 
vjetor për furnizime publike. 

Të gjitha njësitë 
organizative në 
Shërbimin profesional 
të ASHMA-së 

Në mënyrë të 
vazhdueshme 

Frekuenca e 
ndryshimeve në 
Planin e furnizimit 
publik gjatë vitit 

ka 

2. Përdorimi ekonomik, efikas 
dhe efektiv i fondeve të 
destinuara për zbatimin e 
procedurave për dhënien e 
kontratave për furnizime 
publike 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Vlerësimi real i vlerës së çdo 
kontrate për furnizim publik duke 
llogaritur shumën totale për 
realizimin e kontratës, duke 
marrë parasysh kushtet e tregut, 
çdo opsion dhe çdo rritje të 
mundshme të vlerës së kontratës 
që mund të parashikohen në 
momentin e vlerësimit 

 

Të gjitha njësitë 
organizative në 
Shërbimin profesional 
të ASHMA-së 

Gjatë përgatitjes së 
planit vjetor për 
furnizime publike dhe 
para fillimit të një 
procedure të veçantë 

Procedurat e 
realizuara për 
dhënien e kontratave 
të furnizimit publik 
në kuadër të 
fondeve të 
parashikuara 

ka 
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3. Shpenzimi transparent i 
mjeteve të parashikuara 
për realizimin e 
furnizimeve publike dhe 
kontrolli në furnizimet 
publike 

3.1 Publikimi i procedurave të 
furnizimit publik që janë në 
vazhdim, të procedurave të 
përfunduara të furnizimit publik 
dhe kontratave të furnizimit publik 
në ueb-faqen e internetit të 
ASHMA-së 
 

Sektori për 
mbështetjen e punës 
së Drejtorit dhe 
Këshillit të Agjencisë 
 
 
 
Sektori për çështje 
juridike dhe furnizim 
publik 
 

Në mënyrë të 
vazhdueshme 
 
 
 
 
 
  

Disponueshmëria e 
informacionit në ueb- 
faqen e internetit të 
ASHMA-së 
 
 
 
 
 

Nuk ka asnjë 
 

3.2. Zbatimi i kontrolleve të 
brendshme të rregullta dhe të 
jashtëzakonshme 
 

Shërbimi i auditimit të 
brendshëm 
 

Bazuar në vlerësimin e 
rrezikut të kryer nga 
auditori i brendshëm 
dhe në bazë të planit 
strategjik dhe vjetor të 
auditimit të brendshëm 
 

Gjetjet në Raportin e 
realizuar të Auditimit  

Nuk ka asnjë 

4. Pajtueshmëria me 
rregulloret ligjore dhe 
procedurat e brendshme të 
përcaktuara për prokurimin 
publik 

4.1 Kontrolli nga verifikuesit e 
brendshëm ISO 

Verifikuesit e 
brendshëm ISO të 
caktuar me Vendimin 
nr. 03-2688/1 datë 
1.6.2018 
 

Gjatë vitit 2022 Gjetjet në Raportin 
ISO 

Nuk ka asnjë 

4.2 Auditimi vjetor Firmë e pavarur 
auditimi e punësuar 
nga ASHMA 
 

Gjatë vitit 2022 Gjetjet në Raportin 
nga firma e auditimit 

ka 

4.3 Auditimi i brendshëm 
periodik 

Auditor i brendshem Gjatë vitit 2022 Gjetjet në Raportin e  
realizuar të auditimit 
të brendshëm 
 

Nuk ka asnjë 
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Nënzona: 1.2. Zbatimi jo adekuat i procedurave të furnizimitt publik 

Masa Aktiviteti Njësia organizative 
kompetente/personi 
i emëruar 

Afati i zbatimit Treguesi i 
përmbushjes 

Implikimet 
financiare 

1. Forcimi i kapaciteteve të 
personave që përgatisin 
specifikimet teknike 

 
 
 
 
 
 
 

1.1 Krijimi dhe realizimi i 
trajnimeve për aplikimin e 
standardeve në përgatitjen e 
specifikimeve teknike dhe 
kritereve për përcaktimin e 
aftësisë për punonjësit në njësitë 
organizative në Shërbimin 
profesional të ASHMA-së që 
përgatisin specifikimet teknike në 
pajtim me Klasifikimin 
(Kalendarin) e furnizimit publik. 
 
 
 

Sektori për çështjeve 
juridike dhe furnizim 
publik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në mënyrë të 
vazhdueshme 

Numri i trajnimeve të 
realizuara (në vit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ka 
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2. Parandalimi i ndikimit tek 

personat që përgatisin 
specifikimet teknike të 
procedurave të furnizimit 
publik 
 

 
2.1 Transparencë më e madhe 
në përgatitjen e specifikimeve 
teknike nëpërmjet inspektimit 
paraprak të tregut dhe zbatimit të 
dialogut teknik aty ku është e 
nevojshme. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sektori për çështjeve 
juridike dhe furnizime 
publike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Në mënyrë të 
vazhdueshme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedurat e 
zbatuara me sukses 
për dhënien e 
kontratave të 
furnizimit publik 

Nuk ka asnjë 

2.2. Raportimi i përpjekjeje 
(orvatje) për të ndikuar te 
personat që përgatisin 
specifikimet teknike të 
furnizimeve (drejtuar personit të 
autorizuar për pranim të 
raporteve nga treguesit 
(sinjalizuesit) në ASHMA) 

Të gjithë personat që 
përgatisin 
specifikimet teknike 
në pajtim me Orarin e 
Agjencisë për 
procedurat e 
furnizimit publik 

Në mënyrë të 
vazhdueshme 

 

Numri i raporteve të 
dorëzuara te personi 
i autorizuar për 
pranimin e raporteve 
nga sinjalizuesit në 
ASHMA 

Nuk ka asnjë 

3. Parandalimi i ndikimit tek 
anëtarët e Komisioneve 
për furnizime publike 
 

3.1 Raportimi i përpjekjeje 
(orvatjeje) për të ndikuar tek 
anëtarët e Komisioneve të 
furnizimit publik (drejtuar 
personit të autorizuar për 
pranim të raporteve nga 
treguesit në ASHMA) 

 

Të gjithë anëtarët e 
emëruar të 
Komisioneve për 
furnizime publike në 
ASHMA 

Në mënyrë të 
vazhdueshme 

Numri i raporteve të 
dorëzuara te personi 
i autorizuar për 
pranimin e raporteve 
nga sinjalizuesit në 
ASHMA 
 

Nuk ka asnjë 
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3.2 Dhënia e Deklaratave për 
mosekzistencën e konfliktit 
të interesit 

 
 

Të gjithë anëtarët e 
emëruar të Komisionit 
për furnizime publike 
në ASHMA dhe 
Drejtorin e Agjencisë 

Në mënyrë të 
vazhdueshme 

Numri i rasteve: 
- kur anëtarët e 
Komisioneve të 
furnizimit publik kanë 
dhënë deklarime të 
pasakta për 
ekzistimin e konfliktit 
të interesit dhe 
- kur Drejtori ka 
dhënë deklaratë të 
pasaktë për 
ekzistimin e konfliktit 
të interesit 

Nuk ka asnjë 

3.3 Veprimi i anëtarëve të 
Komisionit në pajtim me 
Kodin e Sjelljes gjatë 
zbatimit të furnizimit publik 

Të gjithë anëtarët e 
emëruar të 
Komisioneve për 
furnizime publike në 
ASHMA 

Në mënyrë të 
vazhdueshme 

Raportet e 
dorëzuara drejtuar 
personit të 
autorizuar për 
pranim të raporteve 
nga sinjalizuesit në 
ASHMA 
 

Nuk ka asnjë 

Sipërfaqja: 2 . VEPRIMI PAS DENONCIMEVE TË TREGUESVE 

Masa Aktiviteti Njësia organizative 
kompetente/personi 
i emëruar 

Afati i zbatimit Treguesi i 
përmbushjes 

Implikimet 
financiare 

1. Zbatimi adekuat i Ligjit për 
mbrojtjen e treguesve 
(sinjalizuesve) dhe akteve 
nënligjore dhe Udhëzimeve 

1.1. Veprim në kohë dhe ligjor 
pas raportimeve të paraqitura nga 
treguesit (sinjalizuesit) 

 

Personi i ngarkuar për 
marrjen e raporteve 
nga sinjalizuesit 

Në mënyrë të 
vazhdueshme 

Përgjigjet e 
dorëzuara dhe 
masat e marra pas 

Nuk ka asnjë 
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për pranimin e raporteve nga 
sinjalizuesit, ndarjen dhe 
përpunimin e të dhënave nga 
raportet dhe marrjen e 
masave për të siguruar 
mbrojtjen e të dhënave 
personale dhe të dhënave të 
tjera të sinjalizuesve të 
ASHMA-së 

1.2.Njoftim për shqiptimin e 
masave brenda afatit të 
përcaktuar ligjor 

raporteve të 
dorëzuara 

2. Ngritja e ndërgjegjësimit të 
personave të punësuar në 
ASHMA për mundësitë e 
veprimit sipas Ligjit për 
mbrojtjen e sinjalizuesve dhe 
udhëzimeve për marrjen e 
raporteve nga sinjalizuesit, 
ndarjen dhe përpunimin e të 
dhënave nga raportet dhe 
marrjen e masave për 
sigurimin e mbrojtjes. të të 
dhënave personale dhe të të 
dhënave të tjera të ASHMA 
 

Njohja e punonjësve në ASHMA 
me Ligjin për mbrojtjen e 
denoncuesve dhe Udhëzimit për 
pranim të raporteve nga 
denoncues në ASHMA 

Personi i ngarkuar për 
pranim e denoncimit 
nga sinjalizuesit 

Në mënyrë të 
vazhdueshme 

Numri i raporteve të 
dorëzuara nga 
sinjalizuesit që janë 
punonjës të 
ASHMA-së 

Nuk ka asnjë 

2. Transparencë më e 
madhe e procedurës për 
paraqitjen e denoncimeve nga 
sinjalizuesit në ASHMA 
 

Sigurimi i shikueshmërisë më të 
madhe të procedurës për 
paraqitjen e denoncimeve nga 
denoncues në ueb-faqen e 
internetit të ASHMA-së 
 

Sektori për 
mbështetjen e punës 
së drejtorit dhe 
Këshillit të Agjencisë 

Gjysma e dytë e vitit 
2022 

Krijimi i pjese të 
veçantë të ueb- 
faqes së internetit 
(baner, nënmenu) 
për denoncimet 
(raportet) e 
denoncuesve 
(sinjalizuesve) 
 
 
 

Nuk ka asnjë 



 

15 
 

 

       Plani vjetor për parandalimin e korrupsionit (PVPK) për vitin 2022 
 

 
 
 
 
 

Sipërfaqja: 3 . PLANIFIKIMI DHE MENAXHIMI FINANCIAR 

Masa  Aktiviteti Njësia organizative 
kompetente/personi 
i emëruar 

Afati i zbatimit Treguesi i 
përmbushjes 

Implikimet 
financiare 

1. Planifikimi dhe zbatimi 
adekuat i buxhetit të ASHMA-
së 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.1 Planifikimi i buxhetit vjetor 

sipas nevojave reale 

 

Të gjitha njësitë 
përkatëse 
organizative në 
Shërbimin 
profesional të 
ASHMA-së 
 

 
Në mënyrë të 
vazhdueshme 

Shtojcat e dorëzuara 
nga sektorët dhe 
shërbimi i auditimit 
të brendshëm në 
Sektorin për çështje 
financiare dhe 
logjistikë për të 
përgatitur  Plan 
Financiar 

ka 

1.2 Transparenca e shpenzimit 

të fondeve të parashikuara në 

Planin financiar 

 

 

 

 

Sektori për 
mbështetjen e punës 
së Drejtorit dhe 
Këshillit të Agjencisë 
 

Në mënyrë të 
vazhdueshme 

Plani Financiar i 
publikuar në ueb- 
faqen e internetit të 
ASHMA-së 
 
Publikimi i Raportit 
vjetor për punën e 
ASHMA-së në ueb- 
faqen e internetit të 
ASHMA-së 
 

Nuk ka asnjë 
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FUSHA: 4. POLITIKA KUADROVIKE, SJELLJA PROFESIONALE DHE ETIKE E PUNONJËSVE 

Masa Aktiviteti Njësia organizative 
kompetente/personi 
i emëruar 

Afati i zbatimit Treguesi i 
përmbushjes 

Implikimet 
financiare 

1. Punësimi i bazuar në 
sistem vlerash dhe kriteresh 
cilësore 

1.1 Punësimi në pajtim me 
rregulloret ligjore pozitive dhe 
aktet e brendshme 

 

Komisioni për 
realizimin e konkursit 
për punësim 

Në mënyrë të 
vazhdueshme 

Kryhen 
intervista/testime/ra
porte të Komisionit 
për zbatimin e 
konkursit për 
punësim 

Nuk ka asnjë 

2. Transparenca e procesit të 
punësimit 

 

 

2.1 Rritja e qasjes dhe 
publikimeve të shpalljeve për 
punësime 

 

Sektori për 
mbështetjen e punës 
së Drejtorit dhe 
Këshillit të Agjencisë 

 

Në mënyrë të 
vazhdueshme 

Shpalljet e 
punësimit të 
publikuara në 
gazetat ditore dhe 
në ueb-faqen e 
ASHMA-së 

ka 
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3. Respektimi i vazhdueshëm i 
rregullave profesionale, etike 
dhe institucionale të 
funksionimit 

 

3.1.Edukimi i punonjësve për 
rritjen e integritetit dhe 
profesionalizmit në punë, me 
theks të veçantë tek personat e 
sapo punësuar. 

Sektori për çështje 
juridike dhe furnizim 
publik, duke përfshirë 
të gjitha njësitë 
organizative 

Në mënyrë të 
vazhdueshme 

Shpërndarja e 
vlefshme e akteve 
të brendshme, 
kodeve të 
rregulloreve tek të 
gjithë punonjësit 
dhe, nëse është e 
nevojshme trajnim i 
specializuar 

Nuk ka asnjë 

Mbajtja e të paktën 
dy kolegiumeve me 
temë shfaqja dhe 
parandalimi i 
korrupsionit gjatë 
vitit 

FUSHA: 5. REALIZIMI I MBIKËQYRJES 

Masa Aktiviteti Njësia organizative 
kompetente/personi 
i emëruar 

Afati i zbatimit Treguesi i 
përmbushjes 

Implikimet 
financiare 

1. Ruajtja e nivelit të lartë të 
rezistencës ndaj 
korrupsionit gjatë 
mbikëqyrjes dhe shqiptimi 
i masave 

1.1. Zbatimi i vazhdueshëm i 
procedurave ISO për mbikëqyrje 

Të gjitha njësitë 
organizative që 
kryejnë mbikëqyrje 

Në mënyrë të 
vazhdueshme 

Respektimi i 
procedurave 
mbikëqyrëse dhe 
niveleve të verifikimit 
të raportit 

Nuk ka asnjë 

1.2. Sjellje e përgjegjshme dhe e 
qëndrueshme gjatë sigurisë 
së incizimeve,dhënie e 
propozimeve për masat dhe 
shqiptimit të tyre, si dhe 
gjatë përgatitjes së masave, 
arkivimit dhe përfaqësimit në 
gjykatat kompetente. 

Të gjitha njësitë 
organizative në 
shërbimin profesional 
dhe organet e 
ASHMA-së 

Në mënyrë të 
vazhdueshme 

Disponueshmëria e 
vazhdueshme e 
regjistrimeve, gjetjet 
e raporteve nga 
verifikuesit e 
brendshëm ISO, 
gjetjet e auditimit të 
brendshëm, raportet 
e organizatave 

Nuk ka asnjë 



 

18 
 

 

       Plani vjetor për parandalimin e korrupsionit (PVPK) për vitin 2022 
 

përkatëse vendase 
dhe ndërkombëtare 

2. Raportimi i të gjitha 
përpjekjeve për të 
ndikuar ose presion 
gjatë mbikëqyrjes dhe 
vendosjes së masave 

2.1. Zhvillimi i një procedure 
të brendshme për 
raportimin e tentativave 
për presion gjatë 
mbikëqyrjes dhe 
vendosjes së masave 

Të gjitha njësitë 
organizative që 
kryejnë mbikëqyrje 

Gjatë vitit 2022 Punuar procedurë e 
brendshme për 
raportimin e 
tentativave për 
presion gjatë 
mbikëqyrjes dhe 
shqiptimit të masave 

Nuk ka asnjë 
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