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Raporti i Kuvendit
popullor tё Republikёs sё
Serbisё me Agjencinё pёr
luftёn kundёr korrupsionit
_
Dr Lluka Gllushac
Hulumtues – bashkёpunёtor, Instituti i filozofisё
dhe teorisё sociale, Universiteti nё Beograd1

Hyrje
_
Për dallim nga ato vende që themelojnë agjenci

e korrupsionit, si edhe Ligji i mëparshëm për

antikorrupsioni shumë dimensionale (AAK),

Agjencinë e antikorrupsionit, i definon funksionet e

me mandat gjithëpërfshirës, që mbulojnë

ALK në aspektin e parandalimit, edukimit, politikave

parandalimin, edukimin, realizimin e të drejtës

çështjeve normative dhe rritjen e vetëdijesimit, duke

dhe përndjekjes, Serbia vendosi që të krijojë

e shndërruar në model preventiv dhe politik të AKK.²

një skemë të dispersuar institucionale për të

Prokuroria e krimit të organizuar është trup kryesor

shfarosur korrupsionin. Agjencia për luftën

hulumtues dhe prokurues i cili punon në rastet

kundër korrupsionit (ALK) u themelua sipas Ligjit

e korrupsionit, ndërsa Këshilli i antikorrupsionit

të ri për parandalimin e korrupsionit, i miratuar

vepron si trup këshillues i Qeverisë.

në vitin 2019-të. ALK është trashëgimtari ligjor i
Agjencisë kundërkorrupsionit (AKK), themeluar në

Nga këto trupa të antikorrupsionit , Kuvendi

vitin 2008-të, por që nisi operimin në vitin 2010-

popullor i Republikës së Serbisë ka raporte më të

të. ALK përfaqëson trupin kryesor parandalues

drejtpërdrejta dhe më gjithëpërfshirëse me ALK.

të antikorrupsionit, e formuar si trup sovran dhe

Me qëllim që të prezantohet sesi zhvillohet një

i pavarur. Ai koordinon strategjinë nacionale të

angazhim i tillë në praktikë, do të cek dimensionet

antikorrupsionit dhe numëron një sërë funksionesh

kyçe të interaksionit të tyre, përkatësisht: procesi i

parandaluese, përfshirë edhe planet integruese

zgjedhjes dhe emërimit të kryesisë së ALK, ndarjen

në administratën publike, si edhe kontrollin mbi

e buxhetit të ALK , si edhe shqyrtimin dhe ndjekjen e

financimin e partive politike. Ligji për parandalimin

raporteve (vjetore) të ALK.

¹ Ky punim është bazuar tek një studim më i gjerë dhe i rezymon rezultatet e tij: Franklin de Vriz dhe Lluka Gllushac,
Parliament’s relationship to anti-corruptiona gencies: Evidence from Lithuania, Ukraine and Serbia, Fondacioni për
demokracinë e Vestminsterit , 2020, https://www.wfd.org/2020/07/10/report-parliaments-relationship-to-anti-corruptionagencies-evidence-from-lithuania-ukraine-and-serbia/
² Për më shumë informacione për modelet e ndryshme të AKK shikoni tek : Organizata për bashkëpunim ekonomik dhe
zhvillim, Specialized Anti-Corruption Institutions: Review of Models, OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and
Central Asia, 2008.
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Si duket ky angazhim nё
praktikё ?
_
Zgjedhje dhe emёrime

Ligji i ri parashikon që anëtarët e këshillit të ALK-së
së re duhet të zgjidhen deri më 1 shtator të vitit

Trupat drejtues të ALK janë Këshilli (më parë i njohur

2010, përkatësisht kur ligji i ri do të hyjë në fuqi.

si Bordi) dhe Drejtori. Që nga fillimi, duhet të ceket

Deri më tani një procedurë e tillë nuk është zbatuar,

se Ligji i ri i ALK kontribuoi në vendosjen e ekuilibrit

me siguri përse zgjedhjet parlamentare u zhvilluan

në raporte mes Këshillit dhe Drejtorit, në favor të

më 20 qershor të vitit 2020. Duke marrë parasysh

Drejtorit. Drejtori tani ka një pozicion më të fuqishëm

se deri tani ende nuk ka ndodhur emërimi i parë

sesa më parë, ndërsa shqyrtimi i Këshillit kufizohet

i Këshillit dhe i Drejtorit të AKK konform ligjit të

me marrjen e vendimeve sipas ankesave kundër

ri, në tekstin në vijim do t’i referohem emërimit të

vendimeve të Drejtorit, shpalljen e masave konform

kreut të AKK, konform me ligjin e mëparshëm.

me këtë Ligj, mbikëqyrjen e punës së Drejtorit dhe
marrjen e qëndrimeve të përgjithshme në lidhje me

Në të kaluarën Bordi i AKK kishte nëntë anëtarë,

zbatimin e këtij Ligji.

të emëruar nga Kuvendi popullor, sipas nominimit
të tyre nga: (1) Komisioni administrativ i Kuvendit

2

Nga ana tjetër është për t’u lavdëruar fakti që

popullor; (2) Kryetar i Republikës; (3) Qeveria; (4)

shtëpia ligjvënëse me ligjin e ri vendosi të shpallë

Gjykata e lartë e kasacionit; (5) Instituti shtetëror

konkurs publik edhe për Këshillin , edhe për

i revizionit ; (6) Mbrojtësi i qytetarëve (Prokurori)

Drejtorin. Gjithsesi, roli i Kuvendit popullor është

dhe Komisari i informacioneve me rëndësi

minuar seriozisht, për shkak se ai vetëm emëron

publike (Komisari për informacionet ), përmes

funksionarët e AKK, ndërsa procedurën për zgjedhjen

një marrëveshje reciproke; (7) Këshilli social-

e tyre e kryejnë trupa të tjerë. Fakti që konkursi

ekonomik ; (8) Dhoma e avokatëve të Serbisë;

publik mund të shpallet (të hapet) vetëm nga trupi

dhe (9) Shoqata e gazetarëve të Republikës së

ekzekutiv – Ministra e drejtësisë, është problematik,

Serbisë, përmes një marrëveshje reciproke. Ndërsa

pasi që një gjë e tillë mund të ndikojë potencialisht

legjislacioni parashikonte procedura të kopsitura

mbi punën e Agjencisë, përmes, për shembull shtyrja

mirë për zgjedhjen dhe emërimet, ato nuk ishin

e konkursit ose pengesat ndaj tij në një mënyrë tjetër.

zbatuar në praktikë, ose në rastin më të keq ishin

Edhe pse sigurisht që është më mirë që procedurën

zbatuar me vonesa të mëdha, duke penguar në këtë

për zgjedhje e zbaton Akademia gjyqësore dhe

formë punën e Agjencisë, duke e lënë krejtësisht

jo vetëm Ministria, mbetet e paqartë se pse ajo

pa drejtues. Me fjalë të tjera, Kuvendi përbënte

detyrë nuk i është deleguar komisionit kompetent

pengesën më të madhe në vend të që ishte

parlamentar, duke marrë parasysh se AKK jep

garantues i pavarësisë dhe stabilitetit institucional

llogari përpara Kuvendit popullor.

të AKK.
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Për shembull, për shkak se kandidatët për anëtarë

në Gjykatën kushtetuese në dhjetor të vitit 2016.

të Bordit të AKK, të propozuar nga Prokurori i

Konkursi për drejtor të ri u shpall i pavlefshëm, pasi

përgjithshëm dhe Komisari për informacione me

që anëtarët e Bordit nuk mundën që të binin dakord

rëndësi publike, si edhe nga Shoqata e gazetarëve të

për kandidatin e parë pas dy raundeve të votimit.

Republikës së Serbisë, nuk kanë qenë të preferuarit

Ndërkohë mandati i shumicës së anëtarëve të Bordit

e shumicës qeverisëse parlamentare, ato nuk janë

skadoi në muajin prill të vitit 2017, ashtu si e cek

emëruar prej më shumë se katër vitesh, dhe si

edhe më lart. Deri në muajin shtator të vitit 2017

rezultat Bordit i duhej të punonte me shtatë anëtarë,

u emërua edhe drejtori i ri , znj. Majda Kërshikapa,

në vend të nëntë anëtarëve. Është e rëndësishme

e cila dha dorëheqjen pas vetëm dy muajsh në

që të ceket fakti se kur kandidati i propozuar nga

rrethana misterioze (pa asnjë lloj arsyetimi). U

Prokurori i përgjithshëm u zgjodh përfundimisht pas

shpall edhe një konkurs i ri dhe drejtori aktual, z.

katër vitesh, ligji i cenua. Sipas Ligjit për Agjencinë

Dragan Sikimiq u emërua në muajin janar të vitit

e antikorrupsionit, Prokurori i përgjithshëm dhe

2018. Disa parti opozitare iu kundërvunë fuqishëm

Komisari i informacioneve e propozojnë kandidatin

zgjedhjes së Sikimiqit, duke shpjeguar se ai gjendet

për anëtar të Bordit përmes marrëveshjes reciproke

përballë një konflikti të qartë interesash për shkak

. Në këtë rast nuk kishte një marrëveshje reciproke

të raporteve të tij të mëparshme me partinë në

mes këtyre institucioneve, për shkak se ata nuk

pushtet, Partinë serbe progresive. Në vitin 2016

mund të dakordoheshin për kandidatin. Shumica

ai ishte kandidat i partisë në pushtet në zgjedhjet

parlamentare e emëroi kandidatin e propozuar vetëm

lokale, si anëtar i trupit punues të angazhuar për

nga ana e Prokurorit të përgjithshëm.

realizimin e zgjedhjeve në vitin 2016, i emëruar nga
lista e hartuar nga partia në pushtet (Partia serbe

Ajo që është edhe më shqetësuese është se mes

progresive ).3 Krahas kësaj, ai po ashtu i ka dhuruar

muajve prill dhe gusht të vitit 2017, Kuvendi popullor

para Partisë serbe progresiste.4 Kryesisht, sipas

e la Bordin e AKK me vetëm dy anëtarë, pasi që

disa burimeve , ai ka qenë anëtar aktiv i partisë dhe

mëdyshej për zgjedhjen e anëtarëve të rinj. Një gjë e

realisht është tërhequr (nga partia) në ditën e tij të

tillë shkaktoi probleme të mëdha në funksionimin e

emërimit, por jo në ditën kur është paraqitur për këtë

AKK, veçanërisht për shkak se ajo u la njëkohësisht

pozicion.5 Nëse kjo e fundit është e vërtetë, atëherë

edhe pa drejtor. Znj. Tatjana Babiq , që ishte në

ai ka qenë kandidat i papërshtatshëm. Edhe krahas

pozicionin e Drejtoreshës që nga muaji janar i vitit

informacioneve të tilla dhe kundërshtimin e opozitës,

2013 e la këtë funksion kur u emërua si gjykatëse

Sikimiq mbeti në këtë pozicion edhe sot e kësaj dite.

³ Lista e zgjedhjeve lokale në Beograd në vitin 2016 „Fletroja zyrtare e Qytetit Beograd “, nr. 26/2016. Po ashtu shikoni
edhe: Jelena Veljković, ‘Dragan Sikimić, SNS-ov član izborne komisije’, Javno, 17 janar i vitit 2018 , https://javno.rs/vest/
dragan-sikimic-sns-ov-clan-izborne-komisije
4 Për më shumë informacione shikoni : ‘Rakić Vodinelić: Poništiti nezakonit izbor Sikimića za direktora Agencije’, Dijalog.net,
22 janar i vitit 2018 , https://www.dijalog.net/rakic-vodinelic-ponistiti-nezakonit-izbor-sikimica-za-direktora-agencije/
5 Për më shumë informacione shikoni: ‘Sikimić bio član SNS u vreme izbora na čelo Agencije?’, Danas, 9 shkurt i vitit 2018,
https://www.danas.rs/drustvo/sikimic-bio-clan-sns-u-vreme-izbora-na-celo-agencije/
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Ndarja e buxhetit

Parashtrimi i raporteve

Financat për punën e ALK sigurohen përmes

ALK është e detyruar sipas ligjit që të paraqesë

buxhetit të Republikës së Serbisë, me propozimin e

raportin vjetor të punës pranë Kuvendit popullor.

Agjencisë si edhe nga burime të tjera, konform me

Me Rregulloren e punës së parlamentit përcaktohet

ligjin. Agjencia në mënyrë të pavarur disponon me

në mënyrë të detajuar procedura për shqyrtimin e

këto mjete financiare. Është për t’u lavdëruar ligji

raporteve vjetore të të gjitha trupave të pavarura

i ri, i cili po ashtu e garanton stabilitetin ekonomik

mbikëqyrëse, duke përfshirë këtu edhe ALK.

të ALK, duke parashikuar që financat vjetore të
Agjencisë duhet të jenë të mjaftueshme për punën e

Kuvendi popullor ka zhvilluar një qasje të unifikuar

saj efikase dhe të pavarur. Po ashtu ligji parashikon

ndaj trupave të pavarur mbikëqyrës. Nga njëra anë

se pa miratimin e Drejtorit të ALK, Qeveria nuk mund

një gjë e tillë meriton lëvdata, si konsideratë për

të ngrijë, shtyjë ose kufizojë realizimin e financave

pozicionin e tyre unikat në arkitekturën shtetërore

buxhetore të dedikuara për punën e ALK.

institucionale. Nga ana tjetër është po ashtu e
rëndësishme që të detektohen edhe dallimet kyçe

Buxheti i ALK rritet proporcionalisht që nga viti

mes këtyre trupave dhe t’i kushtohet një kohë e

2014. Po ashtu në këtë drejtim rritet edhe numri

mjaftueshme shqyrtimit të këtyre raporteve, me një

i të punësuarve. Komisioni parlamentar për

kujdes adekuat.

legjislacionin dhe administratën shtetërore miratoi
edhe programin e ri të sistematizimit të ALK, dy

Dëshmitë ekzistuese sugjerojnë se edhe krahas

herë gjatë tre viteve të fundit, në muajin nëntor të

procedurës Kuvendi popullor nuk ka arritur të

vitit 2018 dhe në muajin mars të vitit 2019. Sipas

ndërtojë një qasje konsistente, parashikuese,

programit aktual për sistematizimin, ALK duhet

efikase dhe të qëndrueshme në shqyrtimin e

të ketë 163 të punësuar, krahasuar me 139 sipas

raporteve vjetore të ALK, si edhe të trupave të tjerë

programit të mëparshëm për sistematizimin.6

të pavarur mbikëqyrës. Zakonisht i shqyrton vetëm

Tashmë ka filluar edhe procedura për punësimet e

në komisione (rëndom në Komisionin për financa

personelit të ri.

, buxhetin e shtetit dhe kontrollin e shpenzimeve
të mjeteve publike ne rastin e ALK), por raporti nuk

Në vija të përgjithshme, Kuvendi popullor punoi

arrin më pas deri në seancë plenare. Kryesisht,

si duhet kur bëhej fjalë për ndarjen e mjeteve të

raportet vjetore të Agjencisë ekskluzivisht gjatë katër

mjaftueshme financiare dhe rritjen e numrit të

viteve të fundit (2014-2017) nuk janë shqyrtuar në

punonjësve të ALK. Është thelbësore që me këtë

seancë plenare, gjë që e bën punën e komisioneve

trend vijohet mundësimi për zhvillimin e mëtejshëm

parlamentare krejtësisht të konsumuar , pasi që në

të kapaciteteve të ALK.

fund nuk është përpiluar asnjë lloj dokumenti formal.

6 Agjencia e antikorrupsionit, Raporti vjetor për vitin 2019, fq . 11.
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Kështu pra që përbën zhvillim pozitiv që Kuvendi

nuk mund të shpjegohet vetëm me ata pasi që ato

popullor e shqyrtoi raportin vjetor të Agjencisë për

ekzistojnë prej vitesh. Ndoshta ndryshimi në kryesinë

vitin 2018 (me raportet shoqëruese për zbatimin

më të lartë të Agjencisë, por po ashtu edhe zgjedhja

e Strategjisë dhe Planeve të veprimit ) në seancën

e Prokurorit të ri të përgjithshëm në vitin 2017 dhe

plenare të muajit korrik të vitit 2019, së bashku me

sidomos ai i Komisarit për informacione në vitin

raportet e Prokurorit të përgjithshëm dhe Komisarit

2019, që shkaktuan një ndryshim të tillë në mënyrën

për informacione. Përpara se të vinte në seancën

e veprimit të Kuvendit.

plenare, raporti i AKK u shqyrtua nga Komisioni
për financa, buxhetin e shtetit dhe kontrollin për

Në fakt, debati për raportet e trupave të pavarur

shpenzimin e mjeteve publike.7 Mbetet e paqartë

kryesisht koncentrohej tek sulmet e ulta politike

se çfarë e ka motivuar shumicën qeverisëse që

të ish funksionarëve të mëparshëm të trupave të

përfundimisht t’ia paraqesë raportet vjetore të

pavarur. Dhe në fund, raporti vjetor i ALK për vitin

trupave të pavarur agjendës së seancës plenare.

2019 u parashtrua në kushtet e pandemisë nga

Megjithë presionet e vetë trupave të pavarur

Kovid -19 dhe fushatës parazgjedhore, ashtu që as

Komisioni evropian dhe shoqëria civile gjithsesi

raportet e ALK, por as raportet e organeve të tjera të

që kanë kontribuuar për një vendim të tillë, ajo

pavarura ende nuk janë shqyrtuar nga deputetët.

7 Shikojini diskutimet në : http://www.parlament.rs/78._sednica_Odbora_za_finansije,_republi%C4%8Dki_bud%C5%BEet_i_
kontrolu_tro%C5%A1enja_javnih_sredstava.36684.941.html
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Konkluzion
_
Në raportin e vet të fundit të zhvillimit të Serbisë,

Meqenëse Kuvendi popullor me të vërtetë e shqyrtoi

Komisioni evropian vlerëson se është arritur vetëm

raportin vjetor të ALK për vitin 2018, mbetet që të

një përparim i kufizuar në luftën kundër korrupsionit

shihet nëse ky ndryshim në praktikën e Parlamentit

dhe se nuk ka ndikim evident në reformat për

do të jetë e përhershme, ose kemi të bëjmë sërish

parandalimin e korrupsionit.8 Rangimi i Serbisë në

vetëm me një përjashtim “me fat”. Alternativa e parë

Indeksin vjetor për perceptimin e korrupsionit të

do të dëshmonte për kuptimin serioz se diskutimi i

Transparensi Internejshënëll tregon të njëjtën gjë.9

rëndësishëm për raportet e trupave të pavarur përbën

Krahas kësaj Komisioni vlerëson se mbikëqyrja e

një element thelbësor të transparencës publike, si

Parlamentit mbi pushtetin ekzekutiv mbetet e dobët.

të atyre trupave ashtu edhe të administratës publike.

Ashtu si edhe vitet e kaluara, Komisioni nënvizon

Alternativa e dytë do të tregonte se nuk ekziston

se Parlamenti nuk ka arritur që të mbështesë rolin

ndryshim i sinqertë në praktikë, por vetëm veprime të

e institucioneve të pavarura.10 Dhe me të vërtetë,

përkohshme të favorshme politike.

nga tre dimensionet kryesore të interaksionit mes
Kuvendit popullor dhe Agjencisë, Parlamenti merr

Kuvendi popullor e ka penguar punën e ALK me

vlerësim të mirë vetëm kur bëhet fjalë për ndarjen

vonesat e gjata në zgjedhjen e anëtarëve të Bordit të

e mjeteve të mjaftueshme financiare dhe rritjen e

saj, duke shkaktuar probleme serioze në procesin e

numrit të punonjësve të ALK. Në dy dimensionet

vendimmarrjes së ALK. Tani, qëkur se është miratuar

e tjera, përkatësisht procesin e emërimit dhe

Ligji i ri për parandalimin e korrupsionit, Kuvendi

shqyrtimit të raporteve , Kuvendi popullor vërejti

popullor është në një pozicion perfekt që të ndryshojë

kryesisht një arritje të dobët..

edhe praktikën e saj të keqe dhe të emërojë anëtarët e
Këshillit të ALK, në kuadër të afateve dhe në përputhje

Megjithë faktin se korniza ligjore parashikon një

me procedurën e parashikuar me ligj.

procedurë të rregullt të shqyrtimit të raporteve
vjetore të ALK, në praktikë Kuvendi popullor

Mbështetja deklarative e Parlamentit për ALK duhet

zakonisht nuk i kushton kujdes raporteve të këtilla.

të jetësohet edhe në praktikë, pasi që ai duhet që

Mosshqyrtimi i këtyre raporteve gjatë katër viteve

të jetë mbrojtësi i pavarësisë së ALK. Pavarësia

të fundit ishte shkaku që Komisioni evropian të

e Agjencisë nuk është një privilegj i vendosur për

konstatojë se një veprim i tillë përbën shembull

komoditetin e dikujt, por një parakusht dhe nevojë

për mungesën e vullnetit tek Parlamenti që të

që janë të domosdoshme që të sigurohet se politikat

mundësojë kontroll efektiv mbi Qeverinë. ¹¹

antikorruptive nuk varen nga politikat ditore.

8 Komisioni evropian , Serbia 2019 Report, SWD(2019) 219 final, maj 2019, fq. 3.
9 Shikoni për shembull : Transparency International, Corruption Perceptions Index, https://www.transparency.org/cpi2019
¹0 Komisioni evropian, Serbia 2019 Report, SWD(2019) 219 final, maj 2019, fq. 7.
¹¹ Ibid.

6

IDSCS Dokument i shkurtёr pёr politika publike  nr. 34/2020 - shtator 2020

Pёr projektin
_

Informacione pёr IDSCS
_

Bisedimet antikorrupsion në parlament janë një

IDSCS është një organizatë tink-tenk që hulumton

projekt që synon forcimin e rolit mbikëqyrës

zhvillimin e menaxhimit të mirë, sundimin e ligjit

të deputetëve në luftën kundër korrupsionit.

dhe integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut.

Projekti është financuar nga Fondacioni

IDSCS ka si mision të ndihmojë angazhimin

Kombëtar i SHBA-së për Demokracinë.

qytetar në vendimmarrje dhe të forcojë kulturën
politike pjesëmarrëse. Duke forcuar vlerat liberale,
IDSCS-ja kontribuon në bashkëjetesën ndërmjet
dallimeve.

Tё dhёnat pёr kontakt pёr IDSCS

_
Adresa: ul. Miroslav Krlezha
br. 52/1 /2, 1000 Skopje
Теl. nr./ faks: +389 2 3094 760 ,
posta elektronike: contact@idscs.org.mk
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Pёr autorin
_

Link
_

Lluka Gllushac është hulumtues – bashkëpunëtor

Link-u pёr publikimin:

i Universitetit në Beograd – Instituti i filozofisë
dhe teorisë sociale. Përpara se të ishte në Institut

https://idscs.org.mk/mk/portfolio/raporti-i-kuvendit-

ai ka qenë këshilltar i lartë në Zyrën e Prokurorit

popullor-te-republikes-se-serbise-me-agjencine-per-

të përgjithshëm të Serbisë (2011-2018). Ai është

luften-kunder-korrupsionit/

po ashtu anëtar i Bordit ekzekutiv të Qendrës
beogradase për politikat e sigurisë. Ka doktoraturë
në shkencat politike nga Universiteti në BeogradFakulteti shkencave politike. Kërkimet e tij të
mëparshme fokusohen tek institucionet politike,
sidomos tek organet e pavarura mbikëqyrëse.
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