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Rezyme
ekzekutive_

Kjo seri politikash dhe procesesh shënoi një periudhë të rritjes së fokusit social në luftën 

kundër korrupsionit, ndërsa me këtë edhe rritjen e pritshmërisë së qytetarëve për rezultate 

konkrete. Përveç angazhimeve politike, burimet dhe kapacitetet në dispozicion të aktorëve 

kryesorë, janë parakusht për përmbushjen e pritjeve të qytetarëve për rezultate në luftën 

kundër korrupsionit. Në këtë proces, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Enti 

Shtetëror për Revizion, Këshilli Inspektues dhe Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës janë 

institucionet kryesore parandaluese. Qëllimi i kësaj analize është të përcaktojë kapacitetin dhe 

investimet e nevojshme në burimet njerëzore të këtyre institucioneve si parakusht kryesor 

për sukses në punën e tyre. Gjetjet tregojnë se pavarësisht rritjes së investimeve në këto 

institucione, shumë nga pozitat e sistematizuara janë vakante, ka mungesë të stafit që do të 

punojë lëndët ndërsa të ardhurat janë nën mesataren e shtetit për detyrat përkatëse. Analiza 

jep një pasqyrë të investimeve aktuale, kushteve dhe sfidave, si dhe ofron një përllogaritje të 

përafërt të investimeve të nevojshme për funksionimin më të mirë të tyre me rekomandime 

për institucionet. Analiza zhvillon dy skenarë me nga dy variacione për secilin. Skenari i parë 

është investim në përfundimin e sistematizimeve dhe i dyti është investim në staf që do të 

punojë në rastet/lëndët. Varësisht nga skenari dhe variacionet, shuma totale për këto katër 

institucione ndryshon nga 4 deri në 5 milionë euro në vit. Me plotësimin e vendeve vakante të 

inspektimit, kjo shumë arrin gati 12 milionë euro në vit.
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Hyrje_

Korrupsioni është prioritet gjithnjë e më i rëndësishëm për qytetarët ndërsa toleranca ndaj 

korrupsionit është vazhdimisht në rënie. Trende të tilla janë identifikuar në programin për punën 

e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Krijimi i pozicionit të Zëvendësit të Kryetarit 

të Qeverisë, përgjegjës për luftën kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillimin e qëndrueshëm dhe 

burimet njerëzore, si dhe vendosja e luftës kundër korrupsionit si prioritet në planin e qeverisë 

“Aksioni 21 – Standardet evropiane në vend”,  janë pjesë e atyre përpjekjeve. Në Kuvend, në 

shkurt 2019, u zgjodh përbërja e re e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit 

(KSHPK), përmes një procesi të reformuar dhe gjithëpërfshirës me përfshirjen e shoqërisë 

civile. Dy vjet më vonë, në prill 2021, Kuvendi miratoi Strategjinë Kombëtare për Parandalimin 

e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesave 2021-2025. Kjo seri politikash dhe procesesh shënoi 

një periudhë të rritjes së fokusit social në luftën kundër korrupsionit, ndërsa me këtë edhe 

rritjen e pritshmërisë së qytetarëve për rezultate konkrete. Rritja e proaktivitetit, veçanërisht 

nga KSHPK-ja, u njoh edhe nga Komisioni Evropian, edhe pse shumë nga rastet e iniciuara nga 

Komisioni nuk kanë epilog gjyqësor.

Parakusht për përmbushjen e pritjeve të qytetarëve për rezultate në luftën kundër korrupsionit, 

krahas angazhimeve politike, janë edhe resurset dhe kapacitetet në dispozicion të 

aktorëve kryesorë në atë proces. Veçanërisht të rëndësishme janë institucionet që kanë të 

ashtuquajturin rol parandalues në luftën kundër korrupsionit në krahasim me rolin represiv 

të policisë, prokurorisë publike dhe gjyqësorit. Bëhet fjalë për KSHPK-në, Entin Shtetëror për 

Revizion (ESHR), Këshillin Inspektues (KI) dhe Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës 

(KMK). Të gjitha këto institucione kanë kompetenca që mbulojnë aspekte kyçe të luftës kundër 

korrupsionit, si zbulimi i rasteve të mundshme të korrupsionit dhe konfliktit të interesit, presioni 

për të monopolizuar sektorë të caktuar dhe zbatimi i rregullave në terren nëpërmjet revizionit 

dhe inspektimit. Funksionimi efikas i këtyre institucioneve është vendimtar për ndërtimin e 

lëndëve që do të ndërmerren nga prokuroria publike. Nga këto katër institucione, shërbimet 

e inspektimit kanë funksion hibrid, i cili përveç parandalimit, ka edhe funksion represiv, duke 

pasur parasysh mundësinë inspektoratet të ndëshkojnë. Puna e këtyre institucioneve nuk është 

e pa pagesë dhe prandaj shteti duhet të rrisë ndjeshëm investimin aktual në secilën prej tyre 

individualisht. Gjatë planifikimit të politikave kundër korrupsionit, institucionet duhet të marrin 

në konsideratë implikimet financiare dhe se si kjo ndikon në institucionet antikorrupsion dhe 

kapacitetin e tyre për t'i zbatuar në mënyrë përkatëse.
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Qëllimi i kësaj analize është të përcaktojë kapacitetin dhe investimet e nevojshme në burimet 

njerëzore të këtyre institucioneve si parakusht kryesor për sukses në punën e tyre. Në mënyrë 

që të kemi një pasqyrë më të qartë të gjendjes në këto katër institucione, në të kaluarën Instituti 

për Demokraci organizoi takime me përfaqësues të këtyre katër institucioneve, deputetë dhe 

organizata të shoqërisë civile. Këto katër institucione iu përgjigjën edhe një pyetësor për 

përcaktimin e gjendjes me resurset materiale dhe njerëzore në institucionet në vend, që kanë 

kompetenca në luftën kundër korrupsionit. Pyetësori përbëhet nga gjashtë pjesë: (1) Numri 

dhe struktura e punonjësve në institucion; (2) Kompensimi i punonjësve; (3) Kushtet e punës; 

(4) Zhvillimi profesional; (5) Financat dhe buxheti dhe (6) Sugjerimet shtesë nga institucionet. 

Në analizë jepet edhe një pasqyrë e investimeve të nevojshme në burimet njerëzore të këtyre 

institucioneve, si një sfidë kryesore për zhvillimin e tyre. Janë zhvilluar dy skenarë  me dy 

variacione që japin një pasqyrë të përafërt të sasisë së investimeve të nevojshme në varësi të 

aftësive të shtetit, me qëllim realizimin e parakushteve bazë që këto institucione të kenë sukses 

në punën e tyre dhe të jenë liderë në përpjekjet kombëtare në luftën kundër korrupsionit. Përveç 

këtyre katër institucioneve, ofrohet një pasqyrë e investimeve të nevojshme në shërbimet e 

inspektimit si një komponent kryesor kundër korrupsionit. Llogaritjet bëhen sipas të dhënave të 

paraqitura nga institucionet dhe japin një pasqyrë të përafërt, me qëllim kreatorët e politikave, 

vendimmarrësit dhe publiku, duhet të paraqesin nevojën për prioritizim për rritjen e alokimeve 

buxhetore për këto institucione. Analiza zhvillon dy skenarë me nga dy variacione për secilin. 

Skenari i parë është investim në përfundimin e sistematizimeve dhe i dyti është investim në 

staf që do të punojë në rastet/lëndët. Varësisht nga skenari dhe variacionet, shuma totale për 

këto katër institucione ndryshon nga 4 deri në 5 milionë euro në vit. Me plotësimin e vendeve 

vakante të inspektimit, kjo shumë arrin gati 12 milionë euro në vit.

Supozimi bazë dhe mesazhi përfaqësues i analizës është se vullneti politik është një parakusht 

i rëndësishëm por jo i mjaftueshëm dhe për këtë arsye institucionet përkatëse duhet të kenë në 

dispozicion burimet e nevojshme materiale dhe njerëzore për të pasur sukses në luftën kundër 

korrupsionit. Analiza ofron një pasqyrë të katër institucioneve me kompetenca kryesisht 

parandaluese dhe nuk  sugjeron se investimi në këto katër institucione është i mjaftueshëm 

për të luftuar korrupsionin, duke pasur parasysh rëndësinë kryesore të policisë, prokurorisë 

publike dhe gjyqësorit. Megjithatë, ndonëse fokusi i kësaj analize janë burimet njerëzore, është 

e rëndësishme të theksohet se përveç kësaj, nevojiten edhe investime në sigurimin e kushteve 

materiale dhe mjeteve për punën e këtyre institucioneve.
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Rritja e
investimeve nё 
institucionet kundёr 
korrupsionit_

Vitet e fundit ka një tenden.cë të rritjes së investimeve në institucione, por ato mjete nuk 

mjaftojnë. Kjo është më e dukshme te ESHR dhe KSHPK. Dy indikatorë tregojnë këtë trend. 

Së pari, numri i punësimeve në këto institucione gjatë periudhës 2016-2021. Së dyti, alokimet 

buxhetore për këto institucione. Për sa i përket punësimeve, megjithëse tenden.ca (përqindje 

dhe në terma absolutë) ndryshon nga institucioni në institucion, rritje është vërejtur në të 

gjitha institucionet përveç në KMK-së. Sa i përket këtij indikatori, rritja më e lartë vërehet në 

ESHR dhe KSHPK, të pasuar nga KI (shih Tabelën 1). 

Тabela 1.		 Numri i punësimeve sipas institucionit (pa anëtarë të organeve kolektive)

Burimi: Anketa e institucioneve

2016 2017 2018 2019 2020 2021

KSHPK 25 24 24 24 23 34

ESHR 90 87 90 90 98 110

KI 8 7 7 11 10 10

KMK 28 27 27 27 27 28

Sa i përket lartësisë së mjeteve të ndara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

vërehen dy trende. Së pari, në krahasim me vitin 2016, shuma e mjeteve buxhetore është rritur 

në të katër institucionet, në përqindje më së shumti në KSHPK dhe KI. Së dyti, shpërndarja 

e mjeteve ndryshon dukshëm nga viti në vit, gjë që krijon pa parashikueshmëri në punën e 

institucioneve, veçanërisht nëse kemi parasysh rishikimet buxhetore që ndodhin në të gjitha 

vitet në periudhën 2016-2021. Me rishikimin e fundit në korrik 2021, pati një korrigjim të 

buxhetit në të gjitha institucionet. Mjetet u rritën në të gjitha institucionet, më së shumti në KI 
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për shkak të zhvillimit të një zgjidhjeje softuerike  E-inspektor, ndërsa kishte rënie prej më pak 

se 3% në KSHPK (shih Tabelën 2). Me propozim - buxhetin e ri për vitin 2022, parashikohet një 

rritje prej 10% për pagat e shërbimeve inspektuese.1

Тabela 2. 	 Mjetet buxhetore të ndara në mijë denarë (pas rishikimit të Buxhetit).

Тable 3.	 	 Kërkesat buxhetore dhe epilogu

Burimi: Ministria e Financave

Burimi: Anketa me institucione, Buxheti 2020 dhe propozim Buxheti 2021)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

KSHPK 34.822 34.664 27.140 35.603 37.749 59.199

ESHR 111.697 104.886 95.502 99.800 103.258 114.223

KI 18.795 19.231 22.430 23.519 19.345 50.035

KMK 19.629 18.856 20.800 22.173 23.365 23.680

Totali 184.943 177.637 165.872 181.095 183.717 247.137

Buxheti i 
mjaftueshëm 

për realizimin e 
kompetencave

Rritja e 
pritshme

Kërkesë deri 
te Ministria e 

Financave
Epilogu

KSHPK Jo / Po Mjete pjesërisht të miratuara

ESHR Jo 30% Po
Mjete financiare të kufizuara 

në Buxhet

KI Jo 200% Po
Rritja e mjeteve në vitin 2021, 
miratimi i mjeteve për softuer.

KMK Po 10% Po Arsyetimi në varësi të zërit

1 Projektbuxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022, Ministria e Financave. Në 
dispozicion në:  https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2021/11/Предлог-Буџет-на-Република-
Северна-Македонија-за-2022-година-01.11.2021.pdf 

Megjithatë, përkundër mjeteve të siguruara, tre nga katër institucionet mendojnë se buxheti 

aktual nuk është i mjaftueshëm për të kryer kompetencat e tyre. Pritjet për rritjen ndryshojnë 

nga 10% për KMK deri në 200% për KI. Problem shtesë paraqet edhe refuzimi i shpeshtë nga 

Ministria e Financave i planeve vjetore për punësim të paraqitura nga këto institucione. 

https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2021/11/Предлог-Буџет-на-Република-Северна-Македонија-за-2022-година-01.11.2021.pdf 
https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2021/11/Предлог-Буџет-на-Република-Северна-Македонија-за-2022-година-01.11.2021.pdf 
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Punёsime 
ka, por jo 
mjaftueshёm _

Sistematizime të pa plotësuara

Pavarësisht rritjes së numrit të vendeve të punës në institucionet kundër korrupsionit, numri 

aktual i të punësuarve është më i ulët se numri i pozitave të planifikuara  të realizuesve  

sipas sistematizimit. Edhe pse shpeshherë sistematizimet nuk pasqyrojnë nevojat reale të 

institucioneve, ato ende paraqesin një pikënisje për të kuptuar më mirë boshllëqet në kapitalin 

njerëzor në institucionet kundër korrupsionit. KSHPK-së i mungojnë 30 punonjës, ESHR-së 73 

pozita, KI-së 28, ndërsa KSHPK-ja ka 13 vende të lira (shih tabelën 3). 

 

Тabela 4.		 Vendet e parashikuara kundrejt vendeve të plotësuara

E parashikuar 
sipas sistema-

tizimit

Vende pune 
vakante

Diferenca 
(shuma abso-

lute)

Vende pune të 
plotësuara (%)

Kushtet e 
punës gjatë 

sistematizimit të 
përfunduar

KSHPK 64 34 30 53% Yes

ESHR 183 110 73 60% Yes

KI 38 10 28 26% No

KMK 40 27 13 67% No

Average 
deficiency

/ / 36 107%

Plotësimi i këtyre vendeve vakante është vendimtar për funksionimin efikas të institucioneve. 

Megjithatë, edhe pse duhet të ketë tendencë për plotësimin e këtyre vendeve vakante, duhet 

të merret parasysh kapaciteti i kufizuar absorbues brenda institucioneve për shpërndarjen e 

punonjësve të rinj, brenda 5% të lejuar në vit,2 përkatësisht 5 punonjës për institucionet me 

më pak se 30 punonjës. Kapaciteti absorbues dhe shpërndarja e duhur e punonjësve është 

një parakusht kyç për përdorimin efektiv të punonjësve dhe kontributin e tyre në punën e 

2 Ligji për të punësuarit në sektorin publik. Në dispozicion në: https://aa.mk/content/pdf/Drugi%20
dokumenti/ZVJS/zakoni/zakon_za_vrabotenite_vo_javniot_sektor_0.pdf

https://aa.mk/content/pdf/Drugi%20dokumenti/ZVJS/zakoni/zakon_za_vrabotenite_vo_javniot_sektor_0.pdf
https://aa.mk/content/pdf/Drugi%20dokumenti/ZVJS/zakoni/zakon_za_vrabotenite_vo_javniot_sektor_0.pdf
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Mungojnё inspektorё

Krahas boshllëqeve në sistematizimin e katër institucioneve kundër korrupsionit, ka mungesë 

të theksuar të inspektorateve. Në raportet e rregullta në Qeveri, KI-ja thekson mungesën e 

inspektorëve. Krahas punësimit të pamjaftueshëm në vitet e kaluara, problem shtesë është 

edhe struktura e moshës së inspektorëve, me një numër të konsiderueshëm të inspektorëve 

që do të dalin në pension (për vitin 2021 janë parashikuar 41 pensionime) pa u zëvendësuar 

siç duhet. Kjo strukturë e moshës krijon gjithashtu një vakum në përvojë duke pasur parasysh 

kohën e nevojshme për trajnimin e punonjësve të rinj. Sipas të dhënave të KI-së nga viti 

2020, nga gjithsej 1441 vende pune të planifikuara, në vitin 2020 janë plotësuar 857 vende, 

përkatësisht 59,5%. 

institucionit. Prandaj është e nevojshme që institucionet të planifikojnë me kujdes rritjen e tyre 

dhe të zhvillojnë mënyra për të shfrytëzuar potencialin e punonjësve të ardhshëm. 

Përveç kapacitetit të kufizuar absorbues, institucionet kanë hapësirë të kufizuar fizike  dhe 

pajisje përkatëse  për të përfunduar sistematizimin plotësisht. Përderisa KSHPK-ja dhe ESHR-

ja kanë hapësirë fizike për të përfunduar sistematizimin, LZ dhe KMK-ja janë përgjigjur se nuk 

kanë hapësirë për zyre për plotësimin e tërësishëm. Prandaj, përveç ndarjeve buxhetore për 

të punësuarit, rritja e institucionit kushtëzohet edhe nga investimet në kushte fizike të punës. 

Shembull pozitiv në këtë drejtim janë objektet e reja të KSHPK-së të cilat janë në përputhje me 

nevojat e institucionit.

Tabela 5.		 Numri i pozitave të planifikuara dhe të plotësuara të inspektorëve.

E parashikuar 
sipas sistematizimit

Vende të lira pune 
në vitin 20203 

Diferenca (shuma 
absolute)

Diferenca (%)

Inspektorёt 1441 857 584 40,5%

Burimi: LZ i RMV

3 Të dhënat nga viti 2020. Numri aktual i inspektorëve të punësuar mund të ndryshojë për shkak të 
daljeve në pension dhe punësimeve të reja gjatë vitit 2021.
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Administrata kundrejt punёs sё rasteve

Krahas vendeve të lira të punës në drejtim të sistematizimit të institucioneve, sfidë është raporti 

i punonjësve me detyra financiare-administrative dhe punonjësve që punojnë me çështje. 

Përkundër rritjes së punësimit në institucionet kundër korrupsionit, ka mungesë të punonjësve 

që do të punojnë në lëndët dhe rastet në kuadër të kompetencave specifike të institucioneve. 

Për shembull, nga gjithsej 34 punëtorë të KSHPK-së, më pak se gjysma punojnë në lëndë. 

Në LZ, nëse i hiqet këshilli si organ kolektiv, në raste nga gjithsej 10 punonjës punojnë dy. Në 

rastin e KMK-së, pa komisionin si organ kolektiv, me lëndë punojnë 14 punonjës nga gjithsej 

27. Raporti në ESHR është më i favorshëm, me 10 punonjës nga gjithsej 110 që punojnë në 

detyra administrative (Tabela 5).

Tabela 6.		 Numri i të punësuarve që punojnë në lëndë, numri i përgjithshëm i punonjësve  
 dhe nevoja e parashikuar

Numri i punonjësve 
që punojnë në raste/
lëndë

Numri total i 
punonjësve

Nevoja e parashikuar për punësime plotësuese 
që punojnë në raste/lëndë (vlerësimi i in-
stitucioneve)

KSHPK 15 34 12

ESHR 100 110 73

KI 2 10 6

KMK 14 27 6

Duke pasur parasysh kompetencat e gjera të institucioneve anti korrupsion, është e një 

rëndësie të veçantë drejtimi i burimeve dhe rritja e kapacitetit për trajtimin e rasteve. Raporti 

jo proporcional i prek institucionet si financiarisht ashtu edhe në realizimin e kompetencave të 

këtyre institucioneve, që është detyra kryesore e tyre. Edhe pse mbështetja administrative është 

vendimtare për punën e secilit institucion, megjithatë raporti duhet të pasqyrojë kompetencat 

specifike të institucionit për të arritur qëllimet e përcaktuara. Sipas informacioneve nga 

institucionet (Tabela 5), të gjithë mund të shohin mungesë të punonjësve që do të punojnë 

rastet dhe lëndët. Sipas vlerësimit të vetë institucioneve, në shifra absolute, mungesa më e 

madhe është në ESHR ku nevojiten 73 auditorë shtesë, pasuar nga KSHPK, LZ dhe KMK ku 

vlerësohet edhe nevoja për punësime të reja dhe rritja e kapacitetit për punë në raste.
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Institucionet kundër korrupsionit nuk funksionojnë në vakum dhe është e rëndësishme t'u 

ofrojnë punonjësve kushte që do t'i motivojnë për të përmbushur detyrat e tyre, por edhe që do 

t'i përgjigjen ndërlikimit dhe rrezikut në punën e tyre. Profili dhe aftësitë e fituara nga disa prej 

punonjësve në këto institucione janë tërheqëse për sektorin privat dhe për këtë arsye është 

e rëndësishme që kushtet e punës në këto institucione të jenë konkurruese për ta mbajtur 

kuadrin. Përveç mbajtjes së punonjësve, institucionet duhet të jenë në gjendje të tërheqin 

punonjës me kompetenca dhe përvojë të fortë. Prandaj është e rëndësishme që pagat në 

institucionet anti korrupsion të korrespondojnë me mesataren në profesionet e ndërlidhura, 

pra kualifikimet në nivel kombëtar. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në drejtim të tërheqjes 

së stafit të TI-së, vlera e të cilit në tregun e punës tejkalon ndjeshëm aftësitë e institucioneve 

dhe kufizimet ligjore për pagat e personelit administrativ. Lloji i punës së institucioneve 

kundër korrupsionit dhe nevoja për t'u përshtatur me tenden.cat e reja të digjitalizimit në 

luftën kundër korrupsionit thekson veçanërisht nevojën për aftësi në TI. Procesi i krijimit të 

zgjidhjeve softuerike të KSHPK-së dhe KI-së gjithashtu tregoi nevojën për investime në këtë 

drejtim. Nëse krahasojmë pagat mesatare bruto në këto institucione me pagat mesatare për 

çështje të ndërlidhura në nivel kombëtar sipas Entit për statistika,4 mund të vërehen dallime 

të rëndësishme (Tabela 7). Këto diferenca mund të zvogëlohen nëse përllogaritjes i shtohen 

edhe pagat e anëtarëve të zgjedhur të organeve kolektive, të cilat janë dukshëm më të larta se 

pagat e punonjësve të tjerë në këto institucione.

Тabela 7.		 Paga mesatare në një institucion (duke përjashtuar pagat e anëtarëve të   
 organeve kolektive) kundrejt pagës mesatare kombëtare në sektor të ngjashëm

Paga mesatare bruto 
në institucion (MKD)

Paga mesatare kombëtare bruto për 
punë/kualifikim përkatës (MKD) 

Diferenca (MKD)

KSHPK 52170 60379 (Aktivitete drejtuese; këshillim 
në lidhje me menaxhimin) 

-8209

ESHR 72153 95500 (Auditor i certifikuar) -23347

KI 40095 65500 -25405

KMK 54017
60379 (Aktivitetet e menaxhimit; 

këshillimi i menaxhimit) 
-6362

Paga mesatare bruto në sektorin Programim kompjuterik, aktivitete 
konsulence dhe të ngjashme

110 971 

4 Mesatarja për periudhën I-VIII, 2021.  

Institucionet anti 
korrupsion si 
punёdhёnёs_
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Në planin afatgjatë, institucionet anti korrupsion duhet të përgatiten për t'u përballur me 

tenden.cat moderne të korrupsionit, si dhe për të përballuar sfidat teknologjike në të ardhmen, 

veçanërisht në kontekstin e rritjes së vëllimit të transaksioneve digjitale dhe përdorimit 

të kripto-monedhave. Përveç krijimit të kapaciteteve për monitorimin e gjendjes aktuale, 

institucionet kundër korrupsionit në perspektivë duhet të tregojnë udhëzime për rregullimin 

e segmenteve të caktuara të kripto-mjeteve dhe të jenë pjesë e procesit në koordinim me 

Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Përpjekjet e qeverisë për kapacitete 

horizontale të TI-së që do të jenë në dispozicion të institucioneve të ndryshme ofrojnë një 

mundësi për të kapërcyer disa nga këto sfida. Është e rëndësishme që Agjencia e parashikuar 

për Digjitalizimin e shoqërisë të ofrojë mbështetje që do të reflektojë nevojat specifike të 

institucioneve kundër korrupsionit.

Bonuset janë një element i rëndësishëm motivues në punën e institucioneve. Shpërblimi për 

një punë të kryer mirë, përveç kompensimit të rregullt mujor është veçanërisht i rëndësishëm 

në luftën kundër korrupsionit, sepse është një fushë ku suksesi shpesh varet nga iniciativa 

dhe proaktiviteti personal, jashtë detyrave të përditshme. Punonjësi duhet të ketë motivimin 

për të lënë zonën e tij të rehatisë, të marrë iniciativën dhe të bëjë një ndryshim të kapshëm 

në punën e tij. Qeveria në planin anti-korrupsion shpalli bonuse në bazë të performancës së 

institucioneve antikorrupsion. Megjithatë, kjo masë ende nuk është funksionalizuar. Ndërkohë, 

sipas të dhënave nga pyetësori, bonuset i jepen vetëm KPPK-së, ndërsa te KSHPK llogaritet 

shtesë fikse e pagës. 

Institucionet zhvillojnë edhe trajnime për stafin e tyre. Trajnimet zakonisht organizohen në 

kuadër të projekteve dhe mbështetjes së donatorëve. IS gjithashtu zhvillon dhe organizon 

trajnime për inspektoratet.
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Nё çfarё kushtesh funksionojnё institucionet kundёr korrupsionit?

Përveç burimeve njerëzore, shpërblimi i personelit dhe kushtet materiale të punës janë 

parakushte të rëndësishme për suksesin e institucioneve. Sa i përket kushteve hapësinore, 

KSHPK-ja dhe ESHR-ja deklaruan se janë të kënaqur me hapësirën e tyre të zyrave, ndërsa KI 

dhe KMK-ja, kanë dhënë notë mesatare. Sa i përket disponueshmërisë së mjeteve ndihmëse 

teknologjike, të gjitha institucionet kanë dhënë nota të larta sa i përket disponueshmërisë 

së zgjidhjeve harduerike, por është cekur mungesa e softuerit të licencuar, veçanërisht 

në KSHPK. Nevoja për analizë të detajuar të harduerit në pronësi të institucioneve 

(në kuadër të rritjes së qasjes së institucioneve në Platformën Kombëtare të Ndër-

veprueshmërisë) theksohet në planin e Qeverisë për luftën kundër korrupsionit “Aksioni 21”.  

Pandemia e Covid-19 ka vendosur standarde shtesë për kushtet e punës. Natyrisht, kjo u 

reflektua edhe në punën e institucioneve anti-korrupsion. Sa i përket mundësisë së ruajtjes së 

distancës gjatë punës në kushte zyre, të katër institucionet dhanë nota të larta. Mundësitë për 

punë nga shtëpia gjithashtu vlerësohen relativisht mirë, si dhe aftësia e institucioneve për të 

menaxhuar nga distanca dokumentacionin (Tabela 8).

Тabela 8. 	 Kushtet e punës në baza të ndryshme (shkalla 1 deri në 5, 1 keq - 5 mirë)   
 (vetëvlerësim nga institucionet)

Hapë-
sirë për 

zyrë

Vendn-
dodhja 

(komuni-
kimi me 

institucio-
net e tjera

Dis-
ponueshmëria 

e mjeteve 
ndihmëse 

teknologjike 
(kompjuterë)

Dis-
ponueshmëria 

e mjeteve 
ndihmëse 

teknologjike 
(softuer të 
licencuar)

Mo-
bilje

Kushtet 
e punës 
në Cov-
id-19 

(në dis-
tancë)

Kushtet për 
punë në 
Covid-19 
(punë nga 
shtëpia, 

menaxhim 
nga larg i 
dokument-

acionit

KSHPK 5 5 5 2 4 5 5

ESHR 5 4 4 4 4 4 4

KI 3 4 4 3 4 4 4

KMK 3 5 5 3 5 5 4
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Për të përcaktuar investimin e nevojshëm në luftën kundër korrupsionit, kemi zhvilluar tre 

objektiva për të përcaktuar investimin e nevojshëm në luftën kundër korrupsionit, kemi zhvilluar 

tre skenarë për investime në burime njerëzore në katër institucionet kundër korrupsionit. 

Llogaritjet synojnë të përafrojnë investimin e kërkuar për të njohur vendimmarrësit dhe 

publikun me shumën e investimit të kërkuar. Përveç shpenzimit për paga, përllogaritja 

parasheh shpenzime të njëhershme për të punësuar, në shumë prej 60 000 denarë për 

kompjuter dhe pajisje për zyrë. Rezultatet e tre skenarëve ofrojnë një kuadër që në një fazë 

të mëvonshme do të llogaritet më saktë nga institucionet dhe Ministria e Financave sipas 

niveleve të shpërndarjes, si dhe rritjes së mundshme të pagave në periudhën e ardhshme. 

Krahas tre skenarëve, është dhënë edhe përllogaritje për investimin e nevojshëm për plotësimin 

e pozicioneve të paparashikuara, por të paplotësuara në shërbimet e inspektimit. Duke pasur 

parasysh kufirin e rritjes prej 5% në vit, investimi i kërkuar në institucione të ndryshme do 

të arrihet për numër të ndryshëm vitesh. Kjo është e rëndësishme të mbahet parasysh për 

sa i përket planifikimit shumëvjeçar të mjeteve, i cili kushtëzohet edhe nga vazhdimësia e 

përpjekjeve investuese në luftën kundër korrupsionit. Është e rëndësishme të theksohet se 

efektet më të mëdha do të arriheshin nëpërmjet një kombinimi të njërit prej skenarëve dhe një 

investimi paralel në shërbimet e inspektimit. Përllogaritjet totale sipas të gjithë skenarëve janë 

një investim vjetor që si rezultat përfundimtar do të arrihej në shumë vite dhe që do t'i shtohej 

buxheteve vjetore ekzistuese të institucioneve.

SKENARI	1:

Plotësimi i sistematizimeve aktuale

Dy skenarët e parë parashikojnë investimin e nevojshëm në baza vjetore nëse pozitat e 

parashikuara plotësohen sipas sistematizimit në këto katër institucione. Skenari i parë 

parashikon plotësimin e pozitave të planifikuara sipas pagave mesatare aktuale në institucione. 

Në skenarin e dytë, investimi i kërkuar llogaritet për sistematizimet e përfunduara plotësisht 

(tashmë të punësuar + të rinj) me paga dhe shtesa të parashikuara për profesionet përkatëse 

sipas mesatares kombëtare. Skenari i dytë (1.2) kushton 29 897 000 den.arë më shumë se i 

pari (1.1) në vit.

Sa investime 
duhen nё burimet 
njerёzore? _
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Skenari	1.1:	

Plotësimi i sistematizimeve me paga dhe shtesa aktuale 
(112,5 milionë denarë në vit)

Ky skenar parashikon investimin e nevojshëm në baza vjetore nëse pozitat e planifikuara 

plotësohen sipas sistematizimeve në këto katër institucione. Si bazë e llogaritjes janë 

vendet e lira të punës në vitin 2021 të shumëzuara me pagën mesatare bruto në secilin prej 

institucioneve. Këtij skenari i janë shtuar edhe shpenzimet e parashikuara për paga dhe shtesa 

për të katër institucionet sipas rishikimit të buxhetit për vitin 2021. 

Тabela 9. 	 Llogaritja e përafërt: mungesa x paga mesatare x 12 muaj + shpenzim i   
 njëhershëm

 

Mungesa 
sipas 

sistema-
tizimit 

Paga me-
satare në 
institucion

Shpenzime 
shtesë mujore

Shpenzim i 
njëhershëm 
për punëtor 

(60,000 
den.)

Shpenzimet 
shtesë vjetore 

(mkd)

Shpenzimet 
shtesë vjetore 

(euro)5

KSHPK 30
52,170 

den.
1,565,100

den.
1,800,000 

den.
20,581,200 

den.
334,654 €

ESHR 73
72,153 

den.
5,267,169

den.
4,380,000 

den.
67,586,028 

den.
1,098,960 €

KI 28
40,095 

den.
1,122,660

den.
1,680,000 

denars
15,151,920 

den.
246,373 €

KMK 13
54,017 

den.
702,221

den.
780,000 

den.
9,206,652

den.
149,702 €

Shpenzimi total i 
parashikuar

 
 
 

112,525,800 
den. 1,829,688 €

5 E llogaritur me kursin e mesëm, 1 euro = 61,5 den.arë.
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Skenari	1.2:	

Institucionet anti korrupsion si punëdhënës tërheqës 
(302 milionë denarë në vit)

Skenari i dytë parashikon situatë ideale me sistematizime të përfunduara  (aktualisht të 

punësuar dhe të planifikuar) me paga të barasvlershme me mesataren për profesionet e 

përafërta në nivel kombëtar.

Тabela 10. Llogaritja e përafërt: mungesa x mesatarja kombëtare me veprimtari të   
 përafërt + 12 muaj x shpenzim i njëhershëm

 

Parashi-
kuar pas 
sistema-
tizimit

Paga mesa-
tare në nivel 
kombëtar 

për aktivitet 
të përafërt

Shpenzimet 
mujore

Shpenzim 
i njëher-
shëm për 
punonjës

Shpenzimet 
vjetore (md)

Shpenzimet 
vjetore (euro)

KSH-
PK

64
61,994

den.
3.967.616,00 

den.
3.840.000 

den.
51.451.392

den.
836.608 €

ESHR 183
95,550

den.
17.485.650,00 

den.
10.980.000 

den.
220.807.800

den.
3.590.371 €

KI 28
65,500

den.
655.000,00 

den.
600.000 

den.
8.460.000

den.
137.561 €

KMK 13
60,379

den.
1.630.233,00 

den.
1.620.000 

den.
21.182.796

den.
344.436 €

Shpenzimi total i 
parashikuar

 
 
 

301.901.988,00 
den. 4.908.975 €



IDSCS Analizё e politikave publike nr.37/2021 - nёntor 202118

Тabela 11. Llogaritja e përafërt: mungesa x paga mesatare x 12 muaj + shpenzimi i   
 njëhershëm

Mungesa 
e stafit 

që do të 
punojnë 
në rastet 

Paga mesa-
tare

Shpenzime 
shtesë mujore

Shpenzim 
i njëher-
shëm për 
punonjës

Shpenzimet sht-
esë vjetore (mkd)

Shpenzimet 
shtesë vjetore 

(euro)

KSH-
PK

12
52,170

den.
626,040

den.
720,000 

den.
8,232,480

den.
133,861 €

ESHR 73
72,153

den.
5,267,169 

den.
4,380,000 

den.
67,586,028

den.
1,098,960 €

KI 6
40,095

den.
240,570

den.
360,000 

den.
3,246,840

den.
52,749 €

KMK 15
54,017

den.
810,255

den.
900,000 

den.
10,623,060

den.
172,733 €

Shpenzimi total i 
parashikuar

 
 
 

89,688,408 den. 1,458,348 €

SKENARI		2:

Skenari me pozita të plotësuara për të punuar në raste apo lëndë

Skenari i dytë parashikon një situatë kur plotësohen vendet e lira të punës të projektuara 

nga institucionet. Përllogaritja e parë (Skenari 2.1) është sipas pagave mesatare aktuale në 

institucione të pozicioneve të projektuara nga institucionet (shih tabelën 6). Përllogaritja e 

dytë (Skenari 2.2) është sipas pagave mesatare në sektorët përkatës në nivel shtetëror sipas 

të dhënave të Entit Shtetëror për Statistika. Këtu llogariten ato ekzistuese së bashku me 

mungesën e projektuar. Skenari i dytë (2.2) kushton 10 800 340 denarë më shumë se i pari 

(2.1) në nivel vjetor.

Skenari	2.1:	

Sipas pagës mesatare aktuale 
(89,7 milionë den.arë në vit)

Skenari 2.1 parashikon investimin e nevojshëm nëse plotësohen punësimet e kërkuara për 

të punuar në rastet/lëndët të projektuara nga institucionet. Këtij skenari i janë shtuar edhe 

shpenzimet e parashikuara për paga dhe shtesa për të katër institucionet sipas rishikimit të 

buxhetit për vitin 2021.
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Skenari		2.2:	

Sipas pagave në sektorë të përafërt 
(302 milionë denarë në vit)

Тabela 12. Llogaritja e përafërt: momental + mungesa x mesatarja kombëtare me   
 veprimtari të përafërt x 12 muaj + shpenzimi i njëhershëm 

 

Të punësuar 
që punojnë 
në lëndë + 
mungesa e 
projektuar 

Paga mesa-
tare në nivel 
kombëtar 

për aktivitet 
të përafërt

Shpenzimet 
shtesë mujore

Shpenzim 
i njëher-
shëm për 
punonjës

Shpenzimet 
shtesë vjetore 

(mkd)

Shpenzimet 
shtesë vjetore 

(euro)

KSH-
PK

27 (15+12)
61,994

den. 
1,673,838 

den.
 1,620,000 

den.
   21,706,056 

den.
352,944 €

ESHR
173 (100 + 

73)
95,550

den. 
16,530,150 

den.
10,380,000 

den.
  208,741,800 

den.
3,394,176 €

KI 8 (2+6)
65,500

den. 
524,000

den. 
   480,000 

den.
6,768,000

den.
110,049 €

KMK 29 (14+15)
60,379

den. 
1,750,991 

den. 
 1,740,000 

den.
 22,751,892 

den.
369,949 €

Shpenzimi total i 
parashikuar

 
 
 

  259,967,748 
denars  4,227,118 €
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Тabela 13.	 Llogaritja e përafërt: mungesa x paga referuese Inspektori i përgjithshëm x 12  
 muaj x shpenzim i njëhershëm

 
Mungesa e 
stafit që do 
të punojnë 
në rastet 

Paga 
bruto 

grupi 1, 
nëngru-

pi 1

Shpenzimet 
shtesë 
mujore

Shpenzim 
i njëher-
shëm për 
punonjës

Shpenzimet 
shtesë vjetore 

(mkd.)

Shpenzimet 
shtesë vjetore 

(euro)

Inspektorët 584
57,037 

den.
33,309,608 

den.
35,040,000 

den.
434,755,296 

den.
€ 7,069,181

INVESTIM SHTESË:

PLOTËSIMI I SHËRBIMEVE TË INSPEKTIMIT 	

Krahas tre skenarëve, është e rëndësishme të shtohet edhe investimi i nevojshëm në shërbimet 

e inspektimit, pra nevoja për të punësuar 584 inspektorë të rinj në kuadër, punësime që do të 

realizoheshin në disa vite. Për nevoja të kësaj përllogaritjeje, si pagë referuese për punësimin 

e inspektorëve është marrë paga bruto e nëpunësit civil nga grupi 1, nëngrupi 1 prej 57 037 

denarë. 

Llogaritjet sipas të gjithë skenarëve tregojnë një shumë të konsiderueshme që duhet investuar 

në luftën kundër korrupsionit. Megjithatë, nëse kemi parasysh se ky investim do të realizohej 

në disa vite buxhetore, shuma absolute është e realizueshme duke pasur parasysh objektivin e 

parashikuar. Gjithashtu, suksesi në luftën kundër korrupsionit, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose 

të tërthortë, mund të kthejë ose kursejë një sasi të konsiderueshme të mjeteve nga Buxheti.
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Тabela 14.	 Përmbledhje e skenarëve

Skenari 1 - 
Plotësim i sistem-
atizimeve aktuale 
(vetëm punësime 

të reja)

Skenari 1.2 - 
Plotësim i sistem-
atizimeve aktuale 
(aktuale dhe të 

reja me paga më 
të larta)

Skenari 2.1 - 
Punësimi shtesë 

për punë me 
rasti/lëndë me 
paga aktuale

Skenari 2.2 - 
Punonjësit aktualë 
në lëndë+ të pro-
jektuar me paga 

më të larta

Investimi i kërkuar 
(md)

112,525,800
den.

301,901,988
den.

89,688,408
den.

259,967,748
den.

+ Shpenzimet 
rrjedhëse për 

paga dhe shtesa 
(2021)

159,479,000 den. / 159,479,000 den. /

Buxheti total i 
projektuar (mkd)

               
272,004,800

den.

              
301,901,988

den.

                     
249,167,408

den. 

                           
259,967,748

den. 

Buxheti total 
i parashikuar 

(euro)

                         
4,422,842 € 

                        
4,908,975 € 

                                
4,051,503 € 

                                     
4,227,118 € 

+ Inspektorate 
(përveç buxhetit 
aktual të inspek-
torateve, agjen-
cive dhe njësive 
për mbikëqyrje 

inspektuese)

               
434,755,296

den.

              
434,755,296

den.

                     
434,755,296

den. 

                           
434,755,296

den. 

Gjithsej me ins-
pektoratet (mkd)

               
706,760,096

den.

              
736,657,284

den.

                     
683,922,704

den.

                           
694,723,044

den. 

Gjithsej me ins-
pektorate (euro)

                       
11,492,034 € 

                      
11,978,167 € 

                             
11,120,694 € 

                                   
11,296,310 € 

Gjatë përmbushjes së ndonjë prej skenarëve të parashikuar, është thelbësore të theksohet se 

investimi do të kishte efekt vetëm nëse shoqërohet me një vullnet të qartë politik dhe proces 

punësimi që do të garantojë integritet dhe do të minimizojë ndikimin partiak. Vetëm përmes 

punësimit të kuadrove cilësore mund të pritet kthim i investimit dhe sukses në luftën kundër 

korrupsionit.
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Pёrfundime dhe 
rekomandime_

Në periudhën e kaluar vërehet rritje e investimeve në anën parandaluese të luftës kundër 

korrupsionit, por ekzistojnë një sërë sfidash. Analiza e katër institucioneve tregon rritje të 

vazhdueshme të alokimeve buxhetore dhe rritje të numrit të punësimeve. Megjithatë, për 

shkak të pa plotësimit të sistematizimit, kushtet e kufizuara të punës, raporti jo i favorshëm 

i nëpunësve administrativ dhe punonjësve të fokusuar në lëndë, si dhe kompensimet jo 

konkurruese janë faktorë kufizues në punën e këtyre institucioneve dhe kufizojnë zhvillimin e 

tyre afatgjatë. 

Lufta kundër korrupsionit po bëhet gjithnjë e më komplekse dhe suksesi kushtëzohet nga 

mundësia e këtyre institucioneve për të tërhequr staf cilësor i cili do të jetë i motivuar të 

kontribuojë në punën e tyre. Përmes pagave konkurruese dhe kushteve të favorshme të punës, 

këto institucione duhet të kenë mundësi të jenë në rrjedhë me trendet më të fundit digjitale, 

të cilat gjithnjë e më tepër krijojnë ambientin në punën e tyre. Përmbushja e tendecave të së 

ardhmes mund të sigurohet vetëm me investime të vazhdueshme në kapacitetin njerëzor dhe 

teknologjik të institucioneve kundër korrupsionit. 

Adresimi i gjendjeve në lidhje me burimet njerëzore dhe materiale në luftën kundër korrupsionit 

nënkupton përfshirjen e disa llojeve të aktorëve, duke përfshirë edhe vetë institucionet kundër 

korrupsionit. Bazuar në të dhënat e analizës, si dhe konsultimeve të shumta me palët e 

interesuara nga pushteti legjislativ dhe ekzekutiv, analiza ofron rekomandime për Kuvendin, 

Qeverinë dhe institucionet kundër korrupsionit.
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REKOMANDIME PËR KUVENDIN

Rritja e alokimeve buxhetore. Deputetët duhet të monitorojnë në mënyrë proaktive 

përpjekjet kundër korrupsionit, si në aspektin e performancës ashtu edhe në aspekt të 

burimeve të aktorëve kryesorë. Përmes mbikëqyrjes, por edhe bashkëpunimit të vazhdueshëm 

të ndërsjellë, deputetët do të kenë këqyrje më të afërt në punën dhe kapacitetet e tyre. Një 

bashkëpunim i tillë duhet të rezultojë në rritjen e mjeteve buxhetore, të cilat për institucionet 

kundër korrupsionit do të vijnë si propozim nga deputetët. Qasja e tillë do të tregojë se 

deputetët janë të përkushtuar për të luftuar korrupsionin dhe punojnë në mënyrë proaktive për 

të mundësuar të gjitha kushtet e nevojshme.

Mbështetje e bazuar në performancë. Mjetet dhe përkrahja nga Kuvendi nuk duhet të 

jenë të pakushtëzuara. Deputetët duhet të vendosin pritshmëri të qarta nga institucionet për 

rezultate të prekshme në kuadër të fushave të tyre. Kuvendi duhet të praktikojë debate të 

rregullta tematike mbikëqyrëse, mbi punën e tyre ku do të diskutohen kapacitetet dhe sfidat 

gjatë punës.

Rritja e komunikimit. Një nga komponentët kryesore për sigurimin e më shumë mjeteve 

financiare dhe angazhimin e Kuvendit në mbështetje të punës së institucioneve kundër 

korrupsionit është bashkëpunimi i tyre i ndërsjellë. Megjithatë, në rastin e institucioneve 

kundër korrupsionit, ky bashkëpunim shpesh është i kufizuar në komunikimin që ka të bëjë 

vetëm me raportimin vjetor. Kjo praktikë i kufizon deputetët të dinë më shumë për punën 

e këtyre institucioneve, cilat janë sfidat e tyre dhe si mund t'i mbështesin. Institucionet dhe 

deputetët duhet të gjejnë mënyra për të komunikuar drejtpërdrejt dhe në vazhdimësi.

Konsensus mbipartiak. Deputetët duhet të përpiqen të krijojnë një konsensus mbipartiak 

për çështjet në fushën e luftës kundër korrupsionit dhe ofrimit të kushteve më të mira të punës 

për institucionet kundër korrupsionit. 
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REKOMANDIME PËR QEVERINË

Rritja e mjeteve financiare. Është e nevojshme që Qeveria dhe Ministria e Financave 

të marrin parasysh kërkesat e institucioneve kundër korrupsionit dhe t'i përfshijnë ato në 

propozim - buxhetet dhe të planifikojnë në planin afatgjatë se si do të arrihet niveli i kërkuar 

i investimeve. Krahas përfundimit të sistematizimit të institucioneve kundër korrupsionit dhe 

inspektorateve, qeveria duhet të punojë për të ofruar kushte më të mira materiale për këto 

institucione. 

Vazhdimësia. Qeveria duhet të përmbahet nga propozimi i rishikimeve buxhetore që mund 

të ndikojnë mbi vazhdimësinë dhe sigurinë e punës së institucioneve kundër korrupsionit. 

Parashikueshmëria është veçanërisht e rëndësishme në mënyrë që institucionet të planifikojnë 

zhvillimin e tyre, aktivitetet dhe rezultatet e pritura në afat të gjatë, nga pesë deri në dhjetë vjet.

Tërheqja e kuadrove deficitare. Përmes inicimit të ndryshimeve në Ligjin për nëpunësit 

administrativë, të mundësojë fleksibilitet për lartësinë e të ardhurave në profesionet që 

janë deficitare dhe të ardhurat mujore të të cilëve janë dukshëm mbi aktualen. Kjo është 

veçanërisht e rëndësishme për të tërhequr TI-kuadrot. Mekanizmat horizontalë si Agjencia 

e parashikuar për digjitalizim, janë një hap i rëndësishëm përpara, por institucionet duhet 

të kenë në dispozicion edhe kuadër të pavarur me njohuri në fusha specifike që lidhen me 

luftën kundër korrupsionit, siç është forenzika digjitale. Përveç stafit të TI-së, Qeveria duhet 

t'u mundësojë këtyre institucioneve të tërheqin ekspertë në fusha të tjera të rëndësishme për 

punën e institucioneve. 

Kufizimi i transferimit të punonjësve. Qeveria duhet të përmbahet nga transferimi i të 

punësuarve ndërmjet institucioneve, kualifikimet e të cilave nuk janë në përputhje me nevojat 

e institucioneve kundër korrupsionit. Transferimi i punonjësve është një mjet i mirë për 

optimizimin e burimeve, por duhet të sigurojë të mos çrregullohet puna e institucioneve.
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REKOMANDIME PËR INSTITUCIONET KUNDËR KORRUPSIONIT

Mobilizimi i burimeve shtesë. Institucionet kundër korrupsionit duhet të zhvillojnë 

kapacitete për mobilizimin e mjeteve plotësuese krahas ndarjeve buxhetore. Disa institucione 

kundër korrupsionit tashmë kanë përvojë në përdorimin e modeleve të tilla të financimit 

plotësues, përmes bashkëpunimit të drejtpërdrejtë me donatorët ose partneritet me 

organizatat e shoqërisë civile. Bashkëpunimi i Këshillit Inspektues me Bankën Evropiane 

për Rindërtim dhe Zhvillim, apo bashkëpunimi i KSHPK-së me donatorët dhe organizatat e 

shoqërisë civile krahas kapaciteteve të veta janë shembuj pozitivë. Përpjekje të tilla mund të 

rrisin ndjeshëm kapacitetin e institucioneve si në aspektin e përfitimit të drejtpërdrejtë nga 

mbështetja, ashtu edhe në terma afatgjatë, përmes ndërtimit të kapaciteteve të punonjësve të 

cilët do të trajnohen të punojnë në lloje të ngjashme aktivitetesh në të ardhmen. 

Rezultate të prekshme. Masa e mbështetjes së institucioneve nga Kuvendi dhe Qeveria 

varet nga rezultatet që ato kanë. Prandaj, institucionet kundër korrupsionit duhet të punojnë 

në mënyrë aktive për të minimizuar mundësitë për qeverisje të dobët dhe të maksimizojnë 

ndikimin e tyre brenda burimeve aktuale. Këto institucione me punën e tyre duhet të tregojnë 

se nga investimi i mundshëm shtesë në to do të përfitojnë qytetarët. 

Raportimi dhe transparenca. Raportimi i institucioneve kundër korrupsionit në Kuvend 

(dhe në Qeveri) duhet të ketë për qëllim raporte të fokusuara në rezultate, përveç informacionit 

faktik dhe teknik nga puna e tyre. Raportet e institucioneve duhet të jenë tregues i qartë i 

efektit të punës së institucioneve në përmirësimin e jetës së qytetarëve. 

Integriteti gjatë punësimeve. Institucionet kundër korrupsionit duhet të bëjnë përpjekje të 

mëdha për të ofruar punësim të bazuar në integritet dhe për të penguar ndikimin partiak gjatë 

punësimeve dhe të alarmojnë në rast të presionit partiak.
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