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I  PJESA HYRËSE 

 Me strategjinë për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për periudhën 2010 – 
2014 dhe me planin e rinovuar të veprimit për zbatimin e Strategjisë së luftës kundër korrupsionit 
dhe krimit të organizuar të cilin Qeveria e Malit të Zi e ka nxjerrë në korrik të vitit 2011, për fushën 
e vetëqeverisjes lokale janë caktuar objektivat strategjike, masat, aktivitetet, bartësit e aktiviteteve, 
afatet dhe indikatorët e suksesit të realizimit të masave dhe aktiviteteve të luftës kundër korrupsionit 
në nivelin lokal.  
 Me dokumentet e përmendur, në mes tjerash, është caktuar edhe masa me të cilën është 
paraparë obligimi i harmonizimit të Planeve Lokale të Aksionit me Planet sektoriale të aksionit, 
Strategjinë për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe PA të rinovuar (Masa: “PL i 
Aksionit i harmonizuar me PS të Aksionit, Strategjinë për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar dhe PIA”.  
 Me qëllim të realizimit të masës së përmendur, është formuar grupi punues i cili ka hartuar 
Modelin e planit të aksionit të harmonizuar për luftën kundër korrupsionit në vetëqeverisjen lokale, 
në përbërje të të cilit kanë qenë përfaqësuesit e: Ministrisë së punëve të brendshme, Bashkësisë së 
komunave, vetëqeverisjes lokale dhe Drejtorisë për iniciativën kundër korrupsion, me përkrahjen 
dhe pjesëmarrjen e Zyrës së misionit të OSBE – së në Mal të Zi. 
 Modeli i përmendur është pikënisje për Grupin punues për hartimin dhe përcjelljen e 
realizimit të Programit të luftës kundër korrupsionit dhe Planit të aksionit për luftën kundër 
korrupsionit në Komunën e Ulqinit, për hartimin e Draftit të Planit të aksionit për luftën kundër 
korrupsionit në Komunën e Ulqinit (2014 – 2015). 
 
Përmbajtja e Draftit të Planit të Aksionit për luftën kundër korrupsionit në Komunën e 
Ulqinit, për periudhën 2014 – 2015 

Plani i aksionit për luftën kundër korrupsionit në Komunën e Ulqinit, për periudhën 2014 – 2015, 
është punuar në bazë të Modelit të harmonizuar të Planit të aksionit për luftën kundër korrupsionit 
në vetëqeverisjen lokale. Në hartimin e Modelit të harmonizuar të Planit të aksionit është nisur nga 
objektivat strategjike të caktuara me Strategjinë për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar për periudhën 2010 – 2014 dhe Planin e aksionit të rinovuar për zbatimin e Strategjisë së 
luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar (korrik 2014), si dhe masave dhe aktiviteteve të 
cilat janë caktuar për vetëqeverisjen lokale me Modelin e luftës kundër korrupsionit në 
vetëqeverisjen lokale në fushën e rregullimit të midisit dhe ndërtimit të objekteve. 
Në përcaktimin e masave dhe aktiviteteve, gjithashtu janë marrë parasysh edhe dispozitat e reja që 
kanë për qëllim eliminimin dhe pengimin e korrupsionit në nivelin shtetëror dhe lokal, siç janë: 
Ligji për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për vetëqeverisjen lokale, Ligji për ndryshimet dhe 
plotësimet e Ligjit për rregullimin e hapësirës dhe ndërtimin e objekteve, Ligji për nëpunësit 
shtetëror, Ligji për avancimin e ambientit të biznesit, Ligji për qasjen e lirë në informata etj., si dhe 
një serë dokumentesh strategjike e dokumentesh të tjerë që kanë për qëllim forcimin e 
vetëqeverisjes lokale dhe ndërtimin e kapaciteteve të saj, si dhe atyre me të cilët përcaktohen 
standardet e etikës publike që duhet t’i plotësojë vetëqeverisja lokale në realizimin e objektivave të 
vendosura reformuese strategjike që të bëhet “vetëqeverisje e mirë lokale”. 
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Me Projektin e Planit të aksionit për luftën kundër korrupsionit në Komunën e Ulqinit 2014 – 2015, 
në kuadër të çdonjërës nga objektivat e mëposhtme strategjike, janë caktuar masat (39 masa) dhe 
aktivitetet (99 aktivitete), bartësit e aktiviteteve, afatet për realizim dhe indikatorët e rezultateve të 
arritura. 
 Objektivat strategjike në kuadër të cilëve caktohen masat dhe aktivitetet janë: 

1. Rritja e shkallës së përgjegjësisë dhe profesionalizmit të punës së vetëqeverisjes lokale 
2. Përmirësimi i transparencës në procesin e planifikimit, nxjerrjes së akteve dhe realizimin e 

tyre me respektimin e parimit të pjesëmarrjes 
3. Kontrolli i brendshëm dhe i jashtëm i rritur i punës së vetëqeverisjes lokale 
4. Forcimi i integritetit të njësisë së vetëqeverisjes lokale dhe aplikimi i standardeve etike në 

vetëqeverisjen lokale 
5. Krijimi i kushteve dhe nxitja e sektorit civil dhe privat që të përfshihen në luftën kundër 

korrupsionit në nivelin lokal 
6. Monitorimi i planit lokal të aksionit për luftën kundër korrupsionit. 

Patjetër që përpjekjet e organeve shtetërore, organeve të vetëqeverisjes lokale, organizatave 
ndërkombëtare dhe subjekteve të tjerë të cilët veprojnë në këtë plan nuk mund të japin rezultatet e 
dëshiruara në ndalimin dhe eliminimin e korrupsionit në vetëqeverisjen lokale nëse qytetarët dhe të 
gjithë subjektet në komunitetin lokal nuk janë të përfshirë ose nuk i përkrahin përpjekjet e tyre në 
realizimin e masave dhe aktiviteteve të caktuara antikorrupsion. Për këtë arsye me Draft Planin e 
aksionit kësaj çështjeje i është kushtuar rëndësi e plotë në mënyrë që në kuadër masave dhe 
aktiviteteve konkrete të përkufizuara antikorrupsion organet kompetente të Komunës janë të 
obliguara që në realizimin e tyre të përfshijnë sektorin civil, organizatat joqeveritare dhe sektorin 
privat, si dhe të gjithë grupet dhe organizatat e tjera të interesuara në komunitetin lokal, me qëllim 
që të krijohet një ambient i volitshëm dhe kushtet për ndryshime organizuese dhe ndërtimin e një 
kulture të re të punës dhe sjelljes në vetëqeverisjen lokale. Për zbatimin e Planit të harmonizuar të 
aksionit në Komunën e Ulqinit, janë përgjegjës të gjithë organet e vetëqeverisjes lokale, e në 
veçanti ato organe në fushëveprimin e të cilëve janë caktuar obligimet dhe përgjegjësitë për 
implementimin e dispozitave ligjore reformuese dhe antikorrupsion dhe për realizimin e parimeve 
kyçe në të cilët bazohet sistemi i vetëqeverisjes lokale, transparenca e punës, pjesëmarrja e 
qytetarëve në procesin e nxjerrjes së vendimeve dhe caktimin e politikave publike lokale e tjerë. 
Trupi kyç për monitorimin, raportimin dhe vlerësimin e Planit të aksionit për luftën kundër 
korrupsionit në Komunën e Ulqinit, do të jetë Ekipi, përkatësisht Komisioni të cilin e ka emëruar 
Kryetari i Komunës me aktvendimin nr. 01 – 396/1 – 14 datë 13. 05. 2014. Pas nxjerrjes së planit të 
aksionit për luftën kundër korrupsionit në Komunën e Ulqinit (2014 – 2015), trupi punues për luftën 
kundër korrupsionit në Komunën e Ulqinit është i detyruar të përcjellë dhe t’i raportojë Kryetarit të 
Komunës, Kryetarit të Kuvendit, si dhe trupit kompetent punues – Komisionit të cilin e ka formuar 
ministri i punëve të brendshme për përcjelljen e realizimit të masave dhe aktiviteteve nga planet e 
aksionit të njësive të vetëqeverisjes lokale, Drejtorinë për iniciativën antikorrupsion, Bashkësinë e 
komunave të Malit të Zi dhe organet e tjerë kompetent shtetërorë sipas kërkesës së tyre. 
Mjetet financiare të nevojshme për realizimin e Planit të aksionit do të sigurohen nga Buxheti i 
Komunës së Ulqinit, në varësi të aktiviteteve konkrete të paraparë me këtë dokument.  
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OBJEKTIVI
STRATEGJIK

MASAT AKTIVITETI BARTËSI I 
AKTIVITETIT 

AFATI INDIKATORËT
E REZULTATEV
TË REALIZUARA

1. Rritja e 
shkallës së 
përgjegjësisë dh
profesionalizmit
të punës në 
vetëqeverisjen 
lokale  

1. Implementim
Ligjit për 
rregullimin e 
hapësirës dhe 
ndërtimin e 
objekteve  

1. Hartimi dhe miratimi i 
Planit hapësinor urbanisti
të Komunës së Ulqinit  
 
2. Hartimi dhe nxjerrja e 
dokumentacionit tjetër 
planifikues 

- Sekretariati për 
urbanizëm, ndërtimtari dh
planifikim hapësinor  
- Kryetari i Komunës  
- Kuvendi i Komunës 
- Bartësit e tjerë të 
identifikuar të aktivitetev
(organet e administratës 
lokale, shërbimet, 
Drejtoria për rregullimin 
dhe ndërtimin e Ulqinit 
dhe ndërmarrjet publike –
NP Ujësjellësi dhe 
kanalizimi Ulqin  dhe NK
Ulqin)  

 
 
 
 
 
 

Në 
vazhdimësi 

- Nxjerrja e PHU i 
Komunës së Ulqinit 
- Numri dhe lloji i 
dokumenteve lokale 
planifikuese  

2. Identifikimi i 
problemeve në 
zbatimin e Ligjit
dhe dispozitave 
tjera në fushën e
rregullimit të 
midisit dhe 
ndërtimit të 
objekteve  
 

3. Punimi i analizave, 
raporteve dhe 
materialeve të tjera për 
probleme në fushën e 
rregullimit të midisit dhe 
ndërtimit të objekteve 

 
- Sekretariati për 
urbanizëm, ndërtimtari dh
planifikim hapësinor  
- Kryetari i Komunës  
- Kuvendi i Komunës 
- Bartësit e tjerë të 
identifikuar të aktivitetev

 

 

Në 
vazhdimësi 

- Numri dhe lloji i 
mbledhjeve të mbajtu
me qëllim të zgjidhjes
së problemeve të 
caktuara  
- Numri dhe lloji i 
analizave, raporteve 
dhe materialeve të tjer
profesionale për 
gjendjen në rregullimi
e midisit dhe ndërtimi
e objekteve në komun

 4. Punimi dhe nxjerrja e 
vendimeve nga 
kompetencat e Komunës 
në bazë të materialit 
profesional për 
problemet e 
identifikuara 

  

Në 
vazhdimësi 

- Numri dhe lloji i 
vendimeve të nxjerra 
me qëllim të tejkalimi
të problemeve të 
identifikuara 

3. Vërtetimi i 
situatës në 
hapësirë dhe 
ndërmarrja e 
aktiviteteve 
përgatitore me 
qëllim të 
implementimit t
Ligjit për 
legalizimin e 
objekteve 
joformale  

5. Incizimi i hollësishëm 
hapësirës me qëllim të 
përcaktimit të gjendjes 
ekzistuese  

 
- Organi kompetent i 
administratës shtetërore 
dhe lokale 

 

 

 

Në 
vazhdimësi 

- Raporti për gjendjen
në hapësirë në 
aspektin e ndërtimit 
të paligjshëm të 
objekteve  
- Pasqyra e aktivitetev
me afatet e bartësve të
aktiviteteve në 
zbatimin e Ligjit për 
legalizime të objektev
joformale 

6. Punimi i një analize 
gjithëpërfshirëse për 
gjendjen në terren me të 
dhënat përkatëse për lloje
e objekteve – prezantimi 
horizontal dhe vertikal të 
hapësirës me objekte  
7. Raportimi për situatën 
në terren në pajtim 
zbatimin e dokumenteve 
planifikuese  

 
 
- Sekretariati për 
urbanizëm, ndërtimtari dh
planifikim hapësinor  
 

 

Në 
vazhdimësi 

 
 
 
- Është punuar analiza
- Është hartuar raporti
për situatën në terren 
në pajtim me zbatimin
e dokumenteve 
planifikuese  
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8. Nxjerrja e planit të 
brendshëm të trajnimeve 
të të punësuarve në 
organin kompetent të 
administratës lokale për 
rregullimin e hapësirës 
dhe ndërtimin e 
objekteve/përgatitja për 
implementimin e Ligjit 
për legalizimin e 
objekteve joformale  

- Sekretariati për 
urbanizëm, ndërtimtari dh
planifikim hapësinor  
 në bashkëpunim me 
organin kompetent të 
administratës shtetërore 
për rregullimin e hapësirë
dhe ndërtimin e objekteve
dhe BKMZ  

 

 

Në 
vazhdimësi 

- Është nxjerrë 
plani i brendshëm 
trajnues  

4. Vendosja e 
funksionimit të 
një sporteli sipas
fushave nga 
kompetencat e 
komunës  
 

9. Futja e zgjidhjes 
adekuate softuerike  
10. Sigurimi i trajnimit të
vazhdueshëm për të 
punësuarit me qëllim të 
funksionimit të një sporte

- Organet kompetente të 
administratës lokale  
- Kryetari i Komunës  
- Sekretariati për 
administratë të 
përgjithshme dhe 
bashkëpunim me organet 
kompetente të 
administratës shtetërore 
dhe BKMZ 

 

 

Në 
vazhdimësi 

- Është futur zgjidhja 
duhur softuerike  
- Numri i trajnimeve t
planifikuara dhe 
realizuara  
- Numri i 
pjesëmarrësve – 
Raporti për realizimin
e trajnimeve  

11. Të punohet analiza e 
dispozitave të komunës n
fushën e kompetencave të
Komunës në aspektin e 
procedurave dhe sigurimi
të funksionimit të një 
sporteli të atyre fushave 
me qëllim të krijimit të nj
ambienti të volitshëm për
zhvillimin e biznesit dhe 
shmangies së biznes 
barrierave  

 
 
- Organet e administratës
lokale dhe shërbimet 

 

 

 

Në 
vazhdimësi 

- Dispozitat e reja të 
nxjerra nga 
kompetencat e 
Komunës në pajtim m
rezultatet/rekomandim
t e analizës 
- Avancuar dhe 
thjeshtuar puna e 
sportelit në fushat e 
rëndësishme për 
zhvillimin e 
sipërmarrjes dhe 
shmangies së biznes 
barrierave  

 12. Realizimi i 
bashkëpunimit me organe
kompetente të 
administratës  republikan
dhe subjektet e tjerë me 
qëllim krijimit të ambient
të volitshëm për zhvillimi
e biznesit dhe shmangien
biznes barrierave  

 
 
- Organet e administratës
lokale dhe shërbimet  

 

Në 
vazhdimësi  

- Numri i mbledhjeve 
të mbajtura të 
përbashkëta me 
subjektet e tjerë  
- Ndërmarrjet publike
agjencitë, drejtoritë, 
administrata për 
çështjen e funksionim
të sportelit  

5. Përmirësimi i
infrastrukturës s
përgjithshme me
qëllim të 
implementimit  t
sistemit 
informativ të 
Komunës  
 

13. Futja dhe zhvillimi i 
mëtejshëm i sistemit 
informativ në të gjitha 
organet dhe bartësit e tjer
të identifikuar të disa 
aktiviteteve  

 
- Organet e administratës
lokale dhe shërbimet 
- Kryetari i Komunës 

 
 
       Në  
vazhdimësi 

- Numri i futur i 
sistemeve të avancuar
informative  

6. Ndërmarrja e 
aktiviteteve me 
qëllim të 
konfirmimit të 
ekzistencës së 
biznes barrierav

14. Identifikimi i fushave
në të cilat ka biznes 
barriera  
15. Nxjerrja e planit të 
masave dhe aktiviteteve 
për eliminimin e biznes 

 
 
- Organet e administratës
lokale dhe shërbimet 
- Këshilli për zhvillimin 
dhe mbrojtjen e 

 
 
 
 
       Në 

- Fushat e identifikuar
në të cilat ka biznes 
barriera  
- Plani i miratuar i 
masave dhe 
aktiviteteve për 
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në fushat nga 
kompetencat e 
Komunës 

barrierave vetëqeverisjes lokale  vazhdimësi eliminimin e biznes 
barrierave 

7. Sigurimi i 
qasjes së lirë në 
informata  

16. Punimi i udhëzuesit 
për qasje të lirë në 
informata  
17. Punimi i formularëve 
për qasje të lirë në 
informata 
18. Organizimi i 
trajnimeve për nëpunësit 
për aplikimin e Ligjit për 
qasje të lirë në informata 

 
 
- Organet e administratës
lokale dhe shërbimet 
- Kryetari i Komunës 
 - Kuvendi i Komunës  

 
 
 
 
 

      Në  
vazhdimësi 

- Numri i 
aktvendimeve të 
nxjerra për qasje të lir
në informata  
- Numri i raporteve pë
zbatimin e Ligjit  
- Numri i ankesave të 
deklaruara për shkak t
heshtjes së 
administratës  
- Numri i padive të 
paraqitura për shkak t
heshtjes së 
administratës në këtë 
fushë  
- Numri i trajnimeve t
realizuara  
- Numri i nëpunësve t
stërvitur 

 8 . Informimi i 
shfrytëzuesve pë
llojet e 
shërbimeve që 
ofron shërbimi  

19. Punimi i publikimit p
shfrytëzuesit e shërbimev
Udhëzuesi/Manuali (për 
llojet e shërbimeve, 
procedurat, shpenzimet, 
ankesat etj.) me qëllim të 
ofrimit efikas të 
shërbimeve, respektimin 
procedurave 
administrative, informimi
të mirë të shfrytëzuesve 

  Guida e publikuar dhe
publikuar/Manual për
shfrytëzues 

20. Shpërndarja e 
Guidës/Manualit  

- Numri i 
Guidave/Manualeve t
shpërndara  
- Numri i vendeve ku 
janë shpërndarë  

21. Nxjerrja e dispozitave
të reja ose ndryshimi dhe 
plotësimi i atyre ekzistue
me qëllim të thjeshtimit t
procedurave 

- Numri i mbledhje të
përbashkëta të 
mbajtura me rastin e 
nxjerrjes së dispozitav
të reja ose ndryshimit 
dhe plotësimit të atyre
ekzistuese 
- Numri i 
dispozitave/vendimev
të reja të miratuara dh
publikuara ose i 
ndryshimeve dhe 
plotësimeve të atyre 
ekzistuese 
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9. Përmirësimi i
komunikimit në 
mes organeve 
kompetente të 
administratës 
lokale, 
shërbimeve 
publike dhe 
qytetarëve 
– Sigurimi që 
shfrytëzuesit e 
shërbimeve të 
fitojnë të gjitha 
informatat e 
nevojshme, 
paraqesin 
kërkesat dhe të 
fitojnë aktet 
administrative 
dhe të tjerët në 
një vend 
 

22. Avancimi i funksionit
të zyrës së qytetarëve 
(eurodrejtësia)  
- futja e linjës direke 
telefonike – telefonat 
kujdestarë për dhënien e 
informatave dhe paraqitje
e parregullsive të punës të
organeve/nëpunësve  

 
 
 
 
 
- Organet kompetente të 
administratës lokale  
- Kryetari i Komunës  

 
 
 
 
 
 
      Në  
vazhdimësi 

- Aancimi i zyrës së 
qytetarëve me numër 
dhe funksione të reja
- Linjat e reja të futura
telefonike 
- Numri i lëndëve që 
janë iniciuar nga 
informatat e marra 
përmes linjës së re të 
futur telefonike 
- Numri i thirrjeve dh
numri i informatave të
marra kthyese  
 

24. Futja e mekanizmit pë
paraqitjen e 
ankesave/parashtresave n
punën e organeve dhe 
shërbimeve me qëllim të 
vërtetimit të mos 
efikasitetit në punën e tyr
dhe/ose të punësuarve 
(arkëzat, librat e ankesave

 
 
- Organet kompetente të 
administratës lokale  
 

 
 

Në 
vazhdimësi 

- Mekanizmat e rinj të
rishikuar ose futur  pë
paraqitjen e 
ankesave/parashtresav
të qytetarëve  
 

 10. Përmirësimi 
komunikimit në 
mes organeve të
administratës 
shtetërore dhe 
organeve 
kompetente të 
administratës 
lokale dhe 
shërbimeve 
publike  

25. Organizimi i takimev
të përbashkëta, tryezave t
rrumbullakëta, seminarev
të grupeve të përbashkëta
punuese etj. 

 
 
 
- Organet e administratës
lokale  
- Shërbimet publike 
themelues i të cilëve ësht
Komuna e Ulqinit 

 
 
 
 
 

Në 
    vazhdimësi 

- Numri i paraqitjeve 
organeve të 
administratës lokale 
dhe shërbimeve 
publike, themelues i t
cilëve është komuna, 
organeve të 
administratës 
shtetërore  
- Numri i mbledhjeve 
të përbashkëta të 
organizuara,  tryezave
të rrumbullakëta, 
seminareve, trupave të
përbashkëta punuese 
etj. 

11. Organizimi i
trajnimit për të 
punësuarit me 
temë: aplikimi i 
kodeveetike në 
vetëqeverisjen 
lokale; lufta 
kundër 
korrupsionit në 
nivelin lokal, 
organizimi i 
sistemit 
informativ  

26. Nxjerrja e Planit të 
trajnimit  
27. Realizimi i trajnimit n
pajtim me nevojat e të 
punësuarve në Komunë 
28. Përcjellja e 
vazhdueshme e procesit t
trajnimit dhe zbatimi i 
analizës së nevojës për 
trajnimin e të punësuarve
29. Nxjerrja e Planit 
personal 

 
 
-Sekretariati për 
administratë të 
përgjithshme (në 
bashkëpunim me ????) 
 (u saradnji sa UZK, 
ZOCG i MUP-om) 
- Kryetari i Komunës 
- Kuvendi i Komunës 

 
 
 
 
 
 

Në 
   vazhdimësi 

- Nxjerrja e Planit të 
trajnimit për të 
punësuarit, Numri dhe
lloji i trajnimeve të 
realizuara në pajtim m
nevojat e të punësuarv
në Komunë  
- Raporti për realizim
e planit të trajnimit  
- Është nxjerrë Plani i
zhvillimit personal 

12. organizimi i 
trajnimeve për 
punimin dhe 
drejtimin me 
projekte të cilët 

30. Formimi i ekipit për 
punimin dhe udhëheqjen 
me projekte dhe të 
realizohet trajnimi adekua
i anëtarëve të ekipit 

 
 
- Kryetari i Komunës, 
Sekretariati për 
administratë të 

 
 
 

Në 

- Ekipi i formuar 
- Trajnimet e zbatuara
numri dhe lloji i 
trajnimeve 
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financohen nga 
institucionet dhe
organizatat 
ndërkombëtare  

përgjithshme  
- Subjektet e tjerë 

   vazhdimësi 

13. Vendosja e 
sistemit të 
vlerësimit punës
dhe sistemi i 
avancimit dhe 
shpërblimit sipa
rezultateve të 
punës 

31. Aplikimi i zgjidhjeve 
ligjore për vlerësimin e 
arritjeve në punën e të 
punësuarve  
32. Futja e sistemit të 
avancimit dhe shpërblimi
sipas rezultateve të punës
(duke përfshirë edhe 
stimulimin material) i cili
do t’i motivojë të 
punësuarit për të arritur 
rezultate më të mira në 
punë  

 
 
 
- Eprorët e organeve të 
administratës dhe 
udhëheqësit e shërbimeve

 
 
 
 
 

Në 
   vazhdimësi 

- Ekzistimi i vlerësim
vjetor për çdo të 
punësuar 
- Raporti për 
avancimin e të 
punësuarve 
- Numri i të punësuarv
të shpërblyer 
- Shuma e mjeteve 
financiare sipas bazës
së shpërblimit 

 14. Ekzistimi dh
zbatimi i 
procedurave 
publike për 
punësim në 
vetëqeverisjen 
lokale dhe 
angazhimi i 
personave 
kompetentë për 
kryerjen e punëv
nga kompetenca
e Komunës  

33. Aplikimi i dispozitave
ligjore për mënyrën e 
punësimit me shpallje 
publike 
34. Nxjerrja e dispozitës 
brendshme në nivel të 
komunës për procedurën 
dhe kriteret për punësim 

 
 
- Eprori i organit të 
administratës lokale  
- Sekretariati për 
administratë të 
përgjithshme 

 
 
 
 
 

Në 
   vazhdimësi 

- Shpallja  – numri i 
shpalljes/konkursit 
- Numri i intervistave 
me kandidatët dhe 
ekzistimi i 
dokumentacionit për t
- Nxjerrja e një akti të
brendshëm për 
procedurat për punësi
në komunë  

15. Forcimi i 
përgjegjësisë së 
strukturës 
udhëheqëse dhe 
të punësuarve 

35. Azhornimi i 
përshkrimit të punës dhe 
detyrave për çdo vend 
pune 
6. Nxjerrja e direktivave t
qarta nga struktura 
udhëheqëse për mënyrën 
veprimit të nëpunësve dh
punonjësve lokalë 
37. Definimi i objektivav
dhe rezultateve të pritura

 
 
 
 
- Eprorët e organeve të 
administratës lokale  
 

 - Të nxirren rregullor
për organizimin e 
brendshëm dhe 
sistematizim të 
vendeve të punës, me 
përshkrimin e 
azhurnuar të secilit 
vend të punës dhe me
kushtet e caktuara qar
për çdo 
nëpunës/punonjës 
- Përshkrimi i punës 
për secilin nëpunës dh
punonjës të cilët secil
punësuar  e ka afër 
dorës në punën e 
përditshme 

2. Transparenca 
përmirësuar në 
procesin e 
planifikimit dhe 
nxjerrjes së 
akteve dhe 
zbatimi i tyre me
respektimin e 
parimeve të 
pjesëmarrjes  

16.Planifikimi 
qytetar i nevojav
dhe mjeteve 
buxhetore  

38. Rritja e sistemit të 
informimit të qytetarëve n
përgatitjen e caktimit të 
politikave lokale publike
39. Realizimi i 
hulumtimeve për nevojat 
qytetarëve 
40. Caktimi i formës së 
pjesëmarrjes së qytetarëv
në procesin e konsultavea
41. Caktimi i 
personave/ekipit për 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Organi lokalne uprave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në 
   vazhdimësi 

- Numri i konsultave t
mbajtura, shqyrtimeve
publike 
- Numri i 
pjesëmarrësve në 
shqyrtimet publike 
- Fokus grupet – numr
dhe llojet 
- Raporti i hartuar për
numrin e propozimev
vërejtjeve, sugjerimev
të mbërritura dhe të 
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organizimin e konsultave
të identifikohen grupet e 
synuara, në komunitet në 
të cilat do të ndikojë 
përcaktimi i politikës 
publike 

pranuara  
- Numri i hulumtimev
të kryera përmes 
anketimit/intervistave
etj., numri i të pyeturv
dhe rezultatet e 
fituara—Numri i OJQ
– ve të përfshira 
- Numri i hulumtimev
të bëra përmes 
agjencive të 
specializuara për 
hulumtimin e opinion
publik  

 17. Motivimi i 
qytetarëve që të 
përfshihen 
aktivisht në 
procesin e 
punimit dhe 
nxjerrjes së 
akteve, 
përcjelljen dhe 
kontrollin e pun
së Komunës  

42. Caktimi i formave të 
planifikuara të 
pjesëmarrjes së qytetarëv
(konsulta, diskutime 
publike, fokus grupe etj.)
42. Shqyrtimi i vërejtjeve
sugjerimeve dhe 
iniciativave të qytetarëve 
dhe hartimi i raportit për 
këtë  
43. Dhënia e informatave
kthyese qytetarëve (me 
shkrim, përmes ueb faqes
ose mjeteve të informimit
publik) 
44. Hulumtimi i 
qëndrimeve të qytetarëve
për përparësitë dhe nevoj
për financim nga buxheti 
lokal përmes anketës me 
mostrës përfaqësuese   
45. Punimi i bilancit të 
nevojave dhe interesave t
qytetarëve në bazë të 
rezultatit të hulumtimit të
qëndrimeve të qytetarëev

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Organet e administratës
lokale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në 
   vazhdimësi 

- Numri i konsultimev
të mbajtura, 
diskutimeve publike, 
numri i pjesëmarrëve 
në diskutimet publike
Fokus grupet – numri 
dhe llojet 
- Raporti i hartuar për
numrin e propozimev
vërejtjeve dhe 
sugjerimeve të 
mbërritura dhe të 
miratuara,  
- Numrin e 
hulumtimeve të 
realizuara përmes 
anketës/intervistave e
numrin e të anketuarv
dhe rezultatet e fituara
- Numrin e OJQ – ve 
përfshira  
- Numrin e 
hulumtimeve të bëra 
përmes agjencive të 
specializuara për 
hulumtimin e opinion
publik  

18. Rritja e 
vetëdijes së 
qytetarëve për 
rëndësinë e 
kontrollit civil të
planifikimit dhe
realizimit të 
buxhetit  

46. Caktimi i alikimit të 
mekanizmave të rinj për 
pjesëmarrjen e qytetarëve

 
 
 
 

- Organet kompetente të 
administratës lokale  

 
 
 
 
 
 
 

Në 
   vazhdimësi 

- Thirrja në diskutime
publike/tribuna fokus 
grupet e mbajtur, 
pafletët e punuar, 
broshurat 
- Publikimi në mjetet 
lokale të informimit 
publik dhe/ose përme
pllakateve 
-Vizitat punuese në 
bashkësitë lokale me 
qëllim të njoftimit me
nevojat e tyre 
- Numri dhe lloji i 
promo materialit të 
shpërndarë, numri i 
paraqitjeve në mediat 
lokale, tv dhe radio 
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programe etj. 
19. Organizimi i
diskutimeve 
publike, tryezav
të rrumbullakëta
për projekt ligje 
dhe akte të 
komunës  

47. Mbajtja e shqyrtimev
publike, tryezave të 
rrumbullakëta për projekt
ligjet me të cilët caktohet
pozita, të drejtat dhe 
obligimet e komunës 
48. Të mbahen diskutime
publike për të gjitha 
dispozitat e komunës me 
cilët përcaktohen të drejta
dhe obligimet e qytetarëv

 
- Organet kompetente të 
administratës lokale me 
organet kompetente të 
administratës shtetërore 

 
 
 
 
 

Në 
   vazhdimësi 

-Numri i diskutimeve 
publike dhe 
profesionale dhe i 
tryezave të 
rrumbullakëta për 
projekt ligje të 
organizuara në komun
- Numri i vërejtjeve, 
sugjerimeve të bëra 
dhe miratuara 
- Numri i diskutimeve
profesionale dhe 
publike për dispozitat
komunës 
- Numri i vërejtjeve të
bëra dhe numri i të 
miratuarave 

 20. Rritja e 
transparecës së 
punës të organev
të administratës 
lokale  

49. Informimi i qytetarëv
dhe subjekteve të 
interesuara (bashkësive 
lokale, sektori privat, OJQ
etj) për hartimin e 
programit dhe planit të 
punës të organeve të 
administratës lokale për 
dhënien e propozimeve, 
sugjerimeve dhe/ose 
inicijativave 
50. Përfshirja e subjektev
të interesuar në komunite
në përbërjen e grupeve 
punuese dhe përgatitjen e
programit dhe planeve  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Organet kompetente të 
administratës lokale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Në 
   vazhdimësi 

- Numri dhe 
informacioni kthyes 
për programet dhe 
planet dhe arritshmëri
e tyre për subjektet e 
interesuara 
 
 
 
- Numri i 
përfaqësuesve të 
subjekteve të interesu
në grupet punuese 
- Numri i fushatave 
promovuese për 
promovimin e 
parimeve të 
pjesëmarrjes 

21. Forcimi i rol
të bashkësive 
lokale 

51. Hartimi i formularit të
vendimeve dhe akteve të 
tjerë të cilët i nxjerrin 
organet e bashkësisë loka
52. Punimi i modelit të 
Programit vjetor të 
aktiviteteve të bashkësisë
lokale 
53. Punimi i Vendimit pë
bashkësitë lokale në 
pajtueshmëri me Ligjin e 
për organizimin territoria
të Malit të Zi 

 
 
 
 
 
 
- Sekretariati për 
administratë të 
përgjithshme  

 
 
 
 
 
 

Në 
   vazhdimësi 

- Formularët e punuar
të vendimeve dhe 
akteve të tjerë të cilët 
nxjerrin organet e 
bashkësisë lokale 
- Është punuar modeli
programit vjetor të 
aktiviteteve të 
bashkësive lokale 
Është punuar/nxjerrë 
Vendimi për bashkësi
lokale 

22. Afirmimi i 
institutit “karrik
e zbrazët” në 
punën e Kuvend

54. Zbatimi i dispozitave 
të Rregullores së Kuvend
për pjesëmarrjen e 
përfaqësuesve të OJQ – v

 
 
 
Kuvendi i Komunës 

 
 
 
 

Në 
   Vazhdimësi 

- Numri i përfaqësuesv
të OJQ që kanë marrë 
pjesë në punën e 
Kuvendit 

- Numri i mbledhjeve 
të mbajtura në të cilat
kanë marrë pjesë 
përfaqësuesit e OJQ–v
- Numri i propozimev
dhe sugjerimeve të 
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bëra në mbledhjet e 
Kuvendit 
- Konstatimi i 
evidencës së 
pjesëmarrjes 

3. Kontrolli i 
punës së 
vetëqeverisjes 
lokale i 
brendshëm dhe i
jashtëm i rritur  
 

23. Vendosja e 
sistemit efikas të
brendshëm të 
kontrollit të pun
së organeve të 
administratës 
lokale dhe 
bartësve të tjerë 
të identifikuar të
disa aktiviteteve

55. Themelimi i njësisë 
organizative për kontroll 
brendshëm/shërben për 
auditin e brendshëm (të 
kryhet punësimi i kuadrit
të përshtatshëm, të 
sigurohet realizimi i 
trajnimit dhe pajimit 
teknik) 

 
 
 
 

- Kryetari i Komunës 

 
 
 
 
Deri në fund të
vitit 2015 

-Themeluar njësia 
organizative, punësua
një numër i nevojshëm
i nëpunësve, 
-Numri i trajnimeve të
realizuara 
- Janë siguruar pajisje
teknike 

24. Kryerja e 
kontrollit 
buxhetor 

57. Zbatimi i auditit nga 
ana e institucionit të 
auditimit 

Institucioni shtetëror i 
auditit  

Së paku një he
në vit e sipas 
nevojës nga an
e institucionit 
shtetëror të 
auditit ose 
ndonjë 
institucioni të 
jashtëm të 
auditit zgjedhu
sipas sistemit t
prokurimeve 
publike  

Publikuar raporti i 
auditit në faqen e 
Komunës së Ulqinit 

58. Avancimi i ueb faqes 
së Komunës 

-Organet kompetente të 
Komunës 

 -Vendosja dhe/ose 
avancimi i portalit 
informativ të komunë

59. Publikimi i kontratave
të lidhura për angazhimin
mjeteve nga buxheti; 
vendimi për ndarjen e 
punëve-shërbimeve sipas
sistemit të prokurimeve 
publike; vendimi për 
disponimin me pronën; 
marrëveshjet e lidhura; 
planet dhe aktivitetet e 
komunës; lejet etj. 

  -Numri i dokumentev
të publikuar në ueb 
faqe: vendimi për 
ndarjen e punëve-
shërbimeve; vendimi 
për disponimin e 
pronës; 
- Numri i tendereve të
shpallur për prokurim
publike 
- Numri i publikuar i 
lejeve të ndërtimit 

 25. Kryerja e 
mbikëqyrjes dhe
kontrollit për 
mbrjtjen dhe 
administrimin e 
patundshmërive 
në të cilën të 
drejtën e 
disponimit e ka 
komuna 

60. Të bëhet regjistrimi 
dhe të miratohet evidenca
e pasurisë së patundshme
në pajtim me Ligjin për 
pronën shtetërore 

-Sekretariati për mbrojtje
e pasurisë  
-Sekretariti për financa dh
buxhet 

Qershor 2015 - Regjistri i punuar i 
pasurisë së patundshm
mbi të cilën të drejtën
disponimit e ka 
Komuna e Ulqinit 

61. Të bëhet analiza e të 
gjitha çështjeve gjyqësore
të vlerave më të mëdha 
dhe të caktohet strategjia 
mbrojtjes së interesave të
komunës në ato procese 

- Ekipi i ekspertëve – sipa
nevojës   
- Organi kompetent i 
Komunës 
-Kryetari i Komunës 
- Kuvendi 
 

 
 

Në 
   Vazhdimësi 

-Izvještaj o sudskim 
sporovima i analiza 
uspješnosti odbrane 
interesa Opštine 
-Broje riješenih 
sudskih sporova u 
korist Opštine 
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26. Kryerja e 
mbikëqyrjes 
administrative 
nga ana e 
organeve të 
administratës 
lokale në punën 
shërbimeve 
publike 
themelues i të 
cilëve është 
komuna 

62. Zbatimi në vazhdimës
- i mbikëqyrjes së 
inspekcionit   
- mbikëqyrjes mbi 
ligjshmërinë e punës të 
shërbimeve publike  
 

- Organet kompetente të 
administratës lokale 

 
Në 

   Vazhdimësi 

- Numri i raporteve të
dorëzuara Kryetarit të
Komunës 

27. Administrim
efikas dhe efekti
me prokurimet 
publike 

63. Vendosja e 
procedurave transparente
të lajmërimit të opinionit 
për prokurimet publike në
harmoni me Ligjin e 
prokurimeve publike 

-Drejtoria për rregullimin
dhe ndërtimin e Ulqinit 
- Komisioni për 
prokurimet publike 

 
 
 

Në 
   Vazhdimësi 

-Raporti për analizën 
prokurimeve publike 
(nga aspekti i rrezikut
nga korrupsioni)  
- Rezultatet e analizës
dhe auditit të 
prezantuara publikut

28. Pjesëmarrja 
publikut – 
kontrollit të 
jashtëm nga ana
qytetarëve dhe 
subjekteve të tje
në komunitet 

64. Mbajtja e diskutimeve
publike dhe organizimi i 
formave të tjera të 
pjesëmarrjes së qytetarëv
me qëllim të shqyrtimit të
projekt buxhetit 

- Sekretariati për të hyrat 
lokale, buxhet dhe financ
- Drejtoria për rregullimin
dhe ndërtimin e Ulqinit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në 
   Vazhdimësi 

- Numri i shqyrtimeve
të mbajtura publike dh
formave të tjera të 
pjesëmarrjes së 
qytetarëve në 
shqyrtimin e projekt 
buxhetit  
- Hartuar dhe publiku
raporti për diskutimin
publik dhe format e 
tjera të pjesëmarrjes s
qytetarëve në 
shqyrtimin e projekt 
buxhetit 

65.Punimi i materialeve 
promovuese – broshurave
(ashtq. Buxheti pa 
mundim) 

- Sekretarijat za lokalne 
prihode, budžet i finansije
- Direkcija za uređenje i 
izgradnju Ulcinja 

-Punuar broshura - 
numri 
- Numri i broshurave 
shpërndara 

66. Punimi, publikimi dh
shpërndarja e 
informacionit për të 
ardhurat dhe shpenzimet 
komunës, si dhe llogarive
përfundimtare, 
konstatimeve të 
institucioneve të auditit 

- Sekretarijat za lokalne 
prihode, budžet i finansije
- Direkcija za uređenje i 
izgradnju Ulcinja 

- Publikuar raporti për
të ardhurat dhe 
shpenzimet e 
Komunës, llogarinë 
përfundimtare dhe 
konstatimet e 
institucioneve të audit

67. Nxjerrja e vendimit p
emërimin e Këshillit për 
zhvillim dhe mbrojtje të 
vetëqeverisjes lokale 
68. Shqyrtimi i çështjeve 
që janë me rëndësi për 
punën dhe funksionimin e
organeve të vetëqeverisje
lokale, organeve të 
administratës lokale dhe 
shërbimeve publike 

- Kuvendi i Komunës së 
Ulqinit 
 
Këshilli për mbrojtjen e 
vetëqeverisjes lokale në 
bashkëpunim me organet 
kompetente 

 
 
 
 
 

Në 
   Vazhdimësi 

-Emëruar këshilli 
-Numri i çështjeve të 
shqyrtuara nga 
kompetencat e këshill
-Numri i propozimeve
të paraqitura organeve
të komunës dhe 
organeve shtetërore  
- Hartuar raporti, i 
afrueshëm për publiku
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 29. Forcimi i rol
të Këshillit për 
zhvillimin dhe 
mbrojtjen e 
vetëqeverisjes 
lokale 

69. Sigurimi i mbrojtjes s
të drejtave të banorëve 
lokalë me paraqitjen e 
propozimeve organeve të
Komunës dhe organeve 
kompetente shtetërore  

 
 
 
 
 
- Këshilli për zhvillimin 
dhe mrojtjen e 
vetëqeverisjes lokale në 
bashkëpunim me organet 
kompetente  

 
 
 
 

Në 
   Vazhdimësi 

- Numri i propozimev
të paraqitura për 
mbrojtjen e të drejtave
të banorëve lokalë 

70. Inicimi dhe/ose 
nxjerrja e dispozitave me
të cilat përcaktohen të 
drejtat dhe obligimet e 
qytetarëve  

- Numri i iniciativave 
dhe/ose propozimeve 
paraqitura për nxjerrje
e dispozitave   

71. Zbatimi i analizës së 
dispozitave lokale sa i 
përket ekzistimit të bizne
barrierave  

- Analiza e hartuar e 
dispozitave në lidhje 
me biznes barrierat  

72. Dorëzimi i raporteve 
në Kuvend për punën e ve
dhe njoftimi i opinionit m
të  

 
 
Vjetore 

-Raporti i hartuar dhe 
dorëzuar në Kuvendin
e Komunës 
- Opinioni i njoftuar 
me punën e këshillit 

30. Nxjerrja e 
Planit të 
integritetit  

73. Formimi i grupit 
punues  
74. Të bëhet analiza për 
cilësinë e rregullave, 
kuadrove dhe procesit në 
praktikë në nivel të 
Komunës  
75. Të bëhet analiza e 
riskut të secilit vend të 
punës dhe komunës si 
institucion 

-Kryetari i Komunës 
- Grupi punues në 
bashkëpunim me eprorët 
organeve të administratës
lokale dhe udhëheqësit e 
shërbimeve dhe të 
punësuarit  

\ 
Tremujori i III
të i vitit 2014 
– Tremujori i I
i vitit 2015  

- Grupi i formuar 
punues  
- Analiza e hartuar e 
cilësisë së rregullave 
etj. 
- Analiza e hartuar e 
riskut  
- Nxjerrja e Planit të 
integritetit  
- Miratuar raporti për 
zbatimin e planit të 
integritetit 

4. Forcimi i 
integritetit të 
njësive të 
vetëqeverisjes 
lokale dhe 
zbatimi i 
standardeve etik
në vetëqeverisjen
lokale 

31. Afirmimi dh
vlerësimi dhe/ap
vetëvlerësimi i 
aplikimit të 
standardeve të 
etikës publika 

76. Zbatimi i vlerësimit 
dhe/apo vetë vlerësimi pë
ndryshimin e standardit 

-Organet e administratës 
lokale  
- Kryetari i Komunës me 
ZOMZ (?) dhe 
institucionet e tjera 

 -Raporti i vlerësimit 
dhe/apo i 
vetëvlerësimit 

77. Miratimi i kodeve etik
78. Nxjerrja e vendimit p
emërimin e komisioneve 
etike 
79. Emërimi i komisionev
etike (zgjedhja e anëtarëv
të komisioneve etike) 

 
 
 
 
Kuvendi i Komunës  

 
 
 
 

Në 
   Vazhdimësi 

-Kodet e nxjerra etike
- Vendimet e nxjerra 
për emërimin e 
komisioneve etike 
-Komisionet e 
zgjedhura etike 
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32.Zbatimi efika
i Kodit etik për 
nëpunësit dhe 
punonjësit lokal
dhe Kodit etik p
përfaqësuesit dh
funksionarët e 
zgjedhur  

80. Zbtimi i proceseve pë
ankesa dhe parashtresa 
Sprovođenje postupka 
81. Dhënia e mendimit 
82. Analiza e pyetjeve të 
rëndësishme për zbatimin
e kodit dhe nisja e 
proceseve me iniciativë të
vet  
83. Njoftimi i publikut m
aplikimin e kodit  

 
 
 
 
 
 
 
Komisionet Etike  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në 
   Vazhdimësi 

- Numri i proceseve të
nisura sipas ankesave 
dhe parashtresave  
- Numri i mendimeve 
të dhëna 
- Numri i proceseve të
nisura me iniciativë të
vet 
- Numri i iniciativave 
të nisura për 
ndryshimin e 
dispozitave nga aspek
i rregullave të sjelljes 
etike 
- Numri dhe lloji i 
informatave për publi

33. Nënshkrimi 
deklaratës për 
pranimin e 
rregullave të 
sjelljes të 
caktuara me 
kodet etike  
 

 
 
 
 
 
 
 
84. Organizimi i 
trajnimeve për komisione
etike 

 
 
 
 
 
 
ZOMZ ??? në 
bashkëpunim me 
organizatat ndërkombëtar

-Numri dhe lloji i 
trajnimeve të mbajtur
numri  
-Deklaratat e 
nënshkruara për 
pranimin e rregullave 
të sjelljes të 
përcaktuara me kodet 
etike të pjesëmarrësve

34. Vendosja e 
evidencës 

- Vendosja e 
evidencave 

35. Aplikimi i 
standardit të 
etikës publike 

85. Të nxirret rregullorja 
për zgjedhjen e 
nëpunësit/punonjësit më t
mirë dhe shërbimeve 
publike me aplikimin e 
kritereve të respektimit të
dispozitave të kodeve etik

Organi kompetent i 
administratës lokale (në 
bazë të modelit të punuar
nga ZOMZ ??? dhe MPB

 
 
 
 
 
 
 

Në 
   Vazhdimësi 

- Hartuar Rregullorja,
numri i 
nëpunësve/punonjësv
të shpërblyer 

 86. Përfshirja e kategorisë
“praktika më e mirë në 
luftën kundër korrupsioni
në Programin “Praktikat 
më të mira në 
vetëqeverisjen lokale në 
Mal të Zi”  

-ZOMZ ??? dhe MPB në 
bashkëpunim me 
organizatat ndërkombëtar

- Zbatimi i programit 
Sprovođenje Program
‘“Praktikat më të mira
në vetëqeverisjen 
lokale në Mal të Zi” 
- Numri i shpërblimev
të ndara “Praktikat më
të mira në 
vetëqeverisjen lokale 
në Mal të Zi”  

5. Krijimi i 
kushteve dhe 
nxitja e sektorit 
civil që të 
përfshihen në 
luftën kundër 
korrupsionit në 
nivelin lokal  

36. Avancimi i 
bashkëpunimit t
Komunës me 
qytetarë, OJQ dh
sektorin privat n
luftën kundër 
korrupsionit 

87. Organizimi i 
mbledhjeve të përbashkët
me qëllim të njohjes me 
rëndësinë e përfshirjes në
luftën kundër korrupsioni

 
- Organet e administratës
lokale  
- OJQ 
- Sektori privat 

 
 
 

Në 
   Vazhdimësi 
 

-Numri i mbledhjeve 
përbashkëta të 
mbajtura 
- Numri i iniciativave 
të qytetarëve dhe OJQ

88. Organizimi i 
aktiviteteve të përbashkët
në realizimin e masave të
përcaktuara me planin e 
aksionit për luftën kundër
korrupsionit 

 
- Organet e administratës
lokale  
- OJQ 
- Sektori privat 

 
 

Në 
   Vazhdimësi 
 

-Numri i aktiviteteve 
përbashkëta me qëllim
të realizimit të masave
të përcaktuara 
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37. Rritja e 
shkallës së 
bashkëpunimit 
me sektorin priv

89. Organizimi i takimev
periodike me sektorin 
privat me temën e 
rregullimit të hapësirës dh
ndërtimin e objekteve dhe
shqyrtimi i iniciativës, 
propozimeve dhe 
sugjerimeve të sektorit 
privat në procesin e 
dokumenteve planifikues
dhe dorëzimi i 
informacionit kthyes 
(reagimit) 

 
 
 
- Organet kompetente të 
administratës lokale dhe 
bartësit e aktiviteteve të 
kësaj fushe 

Në 
   Vazhdimësi 
 

 

38. Realizimi dh
zhvillimi i 
bashkëpunimit 
me sektorin OJQ

90. Organizimi i takimev
periodike me sektorin OJ
për çështje të rregullimit t
hapësirës dhe nrëtimit të 
objekteve 
91. Të shqyrtohen 
iniciativat, propozimet dh
sugjerimet e sektorit të 
OJQ në procesin e punim
të dokumentacionit 
planifikues dhe të 
dorëzohen informacionet 
kthyese (reagimet) 
92. Caktimi i modelit të 
bashkëpunimit të Kuvend
të Komunës me OJQ në 
bazë të marrëveshjes për 
bashkëpunim KK Ulqin 
me OJQ 
93. Caktimi i 
bashkëpunimit të 
vetëqeverisjes lokale me 
OJQ në bazë të Vendimit
për Këshillin për 
bashkëpunim të 
vetëqeverisjes lokale me 
organizatat joqeveritare 
94. Miratimi i vendimit p
kriteret, mënyrën dhe 
procedurën e ndarjes së 
mjeteve organizatave 
joqeveritare duke 
shfrytëzuar Modelin e 
Vendimit (Bashkësia e 
komunave, MPB, MZOJQ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Organet kompetente të 
administratës lokale 
- Këshilli për bashkëpuni
të administratës lokale dh
organizatave joqeveritare

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në 
   Vazhdimësi 
 

- Numri i takimeve të 
mbajtura me OJQ 
sektorin 
- Raporti i hartuar për
iniciativat, vërejtjet dh
sugjerimet e mbërritur
dhe numri i vërejtjeve
të miratuara 
- Numri i propozimev
sugjerimeve të shtruar
dhe të miratuara dhe 
realizimi i tyre 
 
- Modelet e 
përcaktuara të 
bashkëpunimit 
 
 
- Vendimi i miratuar 
për bashkëpunimin, 
mënyrën dhe 
procedurën e ndarjes s
mjeteve organizatave 
joqeveritare 

6. Monitorimi dh
evaulimi i planit
lokal të aksionit 

39. Përcjellja e 
realizimit të 
masave dhe 
aktiviteteve dhe 
përcaktimi i 
rezultateve të 
arritura  

95. Emërimi i anëtarëve t
ekipit/komisionit për 
përcjelljen e realizimit të 
masave të aktiviteteve të 
përcaktuara me Planin e 
aksionit 

 
 
- Kryetari i Komunës 

Në afat prej 30
ditësh nga dita
nxjerrjes së PA
për luftën 
kundër 
korrupsionit 

- Anëtarët e emëruar t
ekipit/komisionit  

96. Informimi i opinionit 
për nxjerrjen, masat dhe 
aktivitetet e përcaktuara 
me Planin e aksionit për 
luftën kundër korrupsioni

 
 
-Komisioni /Ekipi punues

 
 

Në 
   Vazhdimësi 
 

- Informata e vendosu
në ueb sajt, materiali 
informativ i përgatitur
dhe i shpërndarë, 
paraqitja në mediat 
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në vetëqeverisjen lokale lokale etj.  

97. Dorëzimi 
ekipit/komisionit i 
raporteve për realizimin e
masave dhe aktiviteteve 
nga Plani i aksionit për 
luftën kundër korruspioni
(periudhë tremujore) 

 
 
- Organet e administratës
lokale dhe shërbimeve 
publike 

 
 
 
Tremujore 

- Raportet e dorëzuara
me kohë 

98. Informimi i mediave 
për aktivitetet e ndërmarr
dhe realizuara nga plani i
aksionit për luftën kundër
korrupsionit 

 
 
 
- Ekipi/komisioni 

 
 
 
Së paku 2 herë
në vit 

- Numri i takimeve të 
mbajtura me media 
- Paraqitja në mediat 
lokale 
- Numri i 
informacioneve me 
shkrim dorëzuar 
mediave  

99. Të paraqitet raporti 
vjetor në Kuvend për 
realizimin e masave dhe 
aktiviteteve nga Plani i 
aksionit për luftën kundër
korrupsionit 

 
 
- Ekipi/komisioni 

 
 
Vjetore  

- Raporti i dorëzuar m
kohë 
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A R S Y E T I M 

 Baza juridike për miratimin e Planit të aksionit për luftën kundër korrupsionit, mbështetjen e vet e ka 
në nenin 38 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale (“Fl. zyr. RMZ”, nr. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, “Fl. zyr. Malit 
të Zi”, nr. 88/09, 03/10, 38/12 dhe 10/14) që është: “Transparenca e punës e administratës lokale sigurohet: 
Me shikimin direkt të qytetarëve në aktet dhe shkresat e tjera zyrtare që kanë të bëjnë me realizimin e e 
funksioneve të vetëqeverisjes lokale dhe realizimit të të drejtave të qytetarëve; pjesëmarrja e qytetarëve në 
diskutimin publik në procesin e nxjerrjes së vendimeve me të cilët rregullohen çështje me interes të 
drejtpërdrejt për popullatën lokale; përmes publikimit publik të akteve të përgjithshme dhe akteve të tjerë në 
fletoren zyrtare dhe mjetet e informimit publik; organizimin e formave të ndryshme të edukimit të 
qytetarëve; në mënyra të tjera të parashikuar me statutin e komunës. Mënyra e realizimit të të drejtave nga 
paragrafi 1 i këtij neni më për së afërmi rregullohen me Statut, përkatësisht me rregulloren e Kuvendit. Plani 
i aksionit për luftën kundër korrupsionit në Komunën e Ulqinit, për periudhën 2014 – 2015 është hartuar në 
bazë të Modelit të harmonizuar të Planit të aksionit për luftën kundër korrupsionit në vetëqeverisjen lokale. 
Në hartimin e Modelit të harmonizuar të Planit të aksionit është nisur nga objektivat strategjike të 
përcaktuara me Strategjinë për lufën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për periudhën 2010 – 2014 
dhe Planin e rinovuar të aksionit për zbatimin e Strategjisë së luftës kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar (korrik 2014), si dhe nga masat dhe aktivitetet të cilët janë përcaktuar për vetëqeverisjen lokale 
me Modelin e luftës kundër korrupsionit në vetëqeverisjen lokale në fushën e rregullimit të hapësirës dhe 
ndërtimin e objekteve. Në definimin e masave dhe aktiviteteve, poashtu, janë marrë në konsideratë edhe 
dispozitat e reja të cilat kanë për qëllim eliminimin dhe pengimin e korrupsionit në nivel shtetëror dhe lokal, 
siç janë: Ligji për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për vetëqeverisjen lokale, Ligji për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për rregullimin e hapësirës dhe ndërtimin e objekteve, Ligji për nëpunësit dhe punonjësit 
shtetërorë, Ligji për avancimin e ambientit afarist, Ligji për qasje të lirë në informata etj si dhe një sërë 
dokumentave strategjik dhe të tjerë që kanë për objektiv forcimin e vetëqeverisjes lokale dhe ndërtimin e 
kapaciteteve të tij, si dhe atyre me të cilët përcaktohen standardet e etikës publike që duhet t’i plotësojë 
vetëqeverisja lokale në realizimin e objektivave të parashtruara reformuese që të bëhet “vetëqeverisje e mirë 
lokale”. 
 Me Planin e aksionit për luftën kundër korrupsionit në Komunën e Ulqinit 2014 – 2015 në kuadër të 
secilit të këtyre objektiva strategjike, janë caktuar masat (39 masa) dhe aktivitetet (99 aktivitete), bartësit e 
aktiviteteve, afatet për realizim dhe indikatorët e rezultateve të arritura. 
 Objektivat strategjike në kuadër të të cilëve caktohen masat dhe aktivitetet janë: 

1. Rritja e shkallës së përgjegjshmërisë dhe profesionalizmit të punës së vetëqeverisjes lokale, 
2. Përmirësimi i transparencës në procesin e planifikimit, nxjerrjes së akteve dhe realizimit të tyre duke 

respektuar parimin e pjesëmarrjes, 
3. Kontrolli i rritur i brendshëm dhe i jashtëm i punës së vetëqeverisjes lokale, 
4. Forcimi i integritetit të njësive të vetëqeverisjes lokale dhe aplikimi i standardeve etike në 

vetëqeverisjen lokale, 
5. Krijimi i kushteve dhe nxitja e sektorit civil dhe privat që të përfshihen në luftën kundër korrupsionit 

në nivelin lokal dhe 
6. Monitorimi i Planit lokal të aksionit për luftën kundër korrupsionit. 

Gjithsesi që përpjekjet e organeve shtetërore, organeve të vetëqeverisjes lokale, organizatave  
ndërkombëtare dhe subjekteve të tjerë të cilët veprojnë në këtë plan nuk mund të japin rezultatet e dëshiruara 
në luftimin dhe eliminimin e korrupsionit në vetëqeverisjen lokale nëse qytetarët dhe të gjithë subjektet në 
komunitetin lokal nuk janë të përfshirë ose nuk i përkrahin përpjekjet e tyre në realizimin e masave dhe 
aktiviteteve të përcaktuara kundër korrupsionit. Për zbatimin e Planit të harmonizuar të aksionit në Komunën 
e Ulqinit, janë përgjegjës të gjitha organet në vetëqeverisjen lokale, e posaçërisht ato organe në punën e 
fushëveprimit të të cilëve janë janë përcaktuar obligimet dhe përgjegjësitë për implementimin e dispozitave 
reformuese ligjore kundër korrupsionit dhe për realizimin e parimeve kyçe në të cilët mbështetet sistemi i 
vetëqeverisjes lokale, transparenca e punës, pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e nxjerrjes së  vendimeve 
dhe përcaktimi interesave publike lokale e tjerë. 
 Trupi kryesor për monitorim, raportim dhe evaluimin e Planit të aksionit për luftën kundër 
korrupsionit në Komunën e Ulqinit, do të jetë ekipi, përkatësisht komisioni të cilin e ka emëruar Kryetari i 
Komunës, me Aktvendimin numër 01 – 396/1 – 14 të datës 13. 05. 2014. Pas nxjerrjes së Planit të aksionit 
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për luftën kundër korrupsionit në Komunën e Ulqinit (2014 – 2015), trupi punues për luftën kundër 
korrupsionit në Komunën e Ulqinit është i detyruar të përcjellë dhe të lajmërojë Kryetarin e Komunës, 
Kuvendin e Komunës, si dhe trupin kompetent punues – Komisionin të cilin e ka formuar ministri i punëve 
të brendshme për përcjelljen e realizimit të masave dhe aktiviteteve nga planet e aksionit të njësive të 
vetëqeverisjes lokale, Drejtroinë për iniciativën kundër korrupsionit, Bashkësinë e komunave të Malit të Zi 
dhe organet e tjerë kompetent shtetërorë me kërkesën e tyre.  
 Mjetet financiare të nevojshme për realizimin e Planit të aksionit do të sigurohen nga Buxheti i 
Komunës së Ulqinit, varësisht nga aktivitetet konkrete të parapara me këtë dokument. 
 
 
 
 
 

SEKRETARIATI PËR ADMINISTRATË DHE VEPRIMTARI SHOQËRORE 
 


