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1. Sfondi

Ky dokument është përgatitur në kuadër të projektit "Krijimi i një komune
evropiane: politikë e integritetit për zero korrupsion". Ai paraqitet si një
mbindërtim i Studimit paraprakisht të përgatirur për integritetin në Komunën
e Aerodromit.
Me fjalë të tjera, në kuadër të projektit u zbatia një analizë e punës së Komunës
së Aerodromit dhe janë zbuluar rreziqe me rastin e integritetit të kësaj njësie
të vetëqeverisjes lokale. Të gjitha ato rreziqe për integritetin e Komunës së
Aerodromit janë shënuar në Studimin për Integritetin e Komunës së Aerodromit.1
Studimi i integritetit në Komunën e Aerodromit është veçanërisht i rëndësishëm
sepse ekipi i ekspertëve e ka përgatitur duke marrë parasysh përvojat më të mira
për përgatitjen e analizave të ngjashme në vend.2,3 Këtu theksohet veçanërisht
qasja metodologjike. Në të vërtet, nga aspekti metodologjik, Studimi i Integritetit
në Komunën e Aerodromit është përgatitur përmes hapave të mëposhtëm:
»» mbledhjes dhe analizimit të dokumenteve që flasin për funksionimin
e Komunës së Aerodromit (ligjet, aktet nënligjore, raportet e auditimit,
raportet për zbatimin e programit të Komunës së Aerodromit, listat e
të punësuarve dhe personave të angazhuar, procedurat e brendshme,
raportet vjetore për qasje të lirë në informacione me karakter publik,
raportet vjetore për ankesat dhe sugjerimet, etj.);
»» zbatimit të pyetësorit prej 89 pyetjesh në mesin e të punësuarve në
Komunën e Aerodromit dhe analizimit të përgjigjeve;
»» zbatimit të një interviste gjysmë të strukturuar me zyrtarë udhëheqës;
»» zbulimit të 11 rreziqeve (të listuara më poshtë) dhe klasifikimit të tyre sipas
intensitetit.

1
2

3

Studimi i integritetit në Komunën e Aerodromit është në dispozicion në: https://www.kas.de/mk/web/
nordmazedonien/einzeltitel/-/content/studija-za-integritet-vo-opstina-aerodrom
Qendra për Komunikime Civile ka përgatitur një Manual për Planet e Integritetit të Prokurimit Publik:
https://www.ccc.org.mk/images/stories/priracnikmk.pdf (vizita e fundit më 21.03.2022). Edhe pse ky
dokument ka një shtrirje më të ngushtë dhe i referohet vetëm integritetit të prokurimit publik, nga
pikëpamja metodologjike ai mund të përshtatet për përgatitjen e çdo studimi/analize mbi integritetin e
një organi publik.
Planet e integritetit u përgatitën edhe në kuadër të projektit "Sistemet e fuqizuara të integritetit
për luftimin e korrupsionit në nivel lokal": https://fosm.mk/current-project/foom-zapochnuva-sosproveduvane-na-proektot-zajaknati-sistemi-na-integritet-za-borba-protiv-korupczija-na-lokalno-nivo/
(vizita e fundit më 21.03.2022).
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Qëllimi i këtij Manuali, madje, është që ai të shërbejë si vazhdimësi e Studimit të
Integritetit në Komunën e Aerodromit, gjegjësisht të parashihen masa dhe aktivitete
për zvogëlimin e rreziqeve të përmendura në lidhje me integritetin.
Studimi i integritetit
në Komunën e
Aerodromit
»» Po studiohet puna e
Komunës.
»» Po zbulohen rreziqet
në lidhje me integritetin e Komunës.

Manuali për integritetin e Komunës së
Aerodromit
»» Parashikohen masa
dhe aktivitete për të
reduktuar rreziqet
e zbuluara në këtë
Studim.

Me zvogëlimin e rreziqeve ndaj integritetit në Komunën e Aerodromit do të ndikohet
edhe në zvogëlimin e hapësirës për praktika korruptive, kurse përfundimisht edhe
në rritjen e besimit të qytetarëve në autoritetet komunale.

Metodologjia e punës
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2. Metodologjia e punës

Ky Manual është përgatitur gjatë muajve mars-maj të vitit 2022, pasi paraprakisht
në një periudhë relativisht më të gjatë kohore (janar-mars 2022) është përgatitur
Studimi i Integritetit i Komunës së Aerodromit. Në aspektin metodologjik, Manuali
është përgatitur në mënyrë që ekipi i ekspertëve i ka marrë parasysh gjetjet e
deklaruara në Studimin e Integritetit në Komunën e Aerodromit, përkatësisht
ka ofruar masa dhe aktivitete për zvogëlimin e secilit prej rreziqeve në lidhje
me integritetin të cituara në të. Në atë proces, u morën parasysh përvojat nga
dokumentet e tjera të ngjashme (shpesh të referuara si plane për integritetin,
programe kundër korrupsionit, etj.) të përgatitura nga ose për organet publike, si,
për shembull, Ministria e Mbrojtjes,4 Komuna e Karposhit,5 Ministria e Shoqërisë
Informative,6 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale etj.7 Duke i marrë parasysh
këto praktika të mira, në vazhdimin e këtij Manuali ofrohet fillimisht një përshkrim
narrativ të rreziqeve të zbuluara në lidhje me integritetin, kurse pastaj në mënyrë
tabelare paraqiten propozimet dhe masat për tejkalimin e tyre.

4
5
6
7

Shiko: https://www.mod.gov.mk/storage/2021/05/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-2016-2019.pdf
(vizita e fundit më 22.03.2022).
Shiko: https://karpos.gov.mk/wp-content/uploads/2017/08/Plan-za-integritet-Opstina-Karpos-2021.pdf
(vizita e fundit më 22.03.2022).
Shiko: https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/antikorupciska_programa_-_05.05.2021.
pdf (vizita e fundit më 22.03.2022).
Shiko: https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B
5%D0%BD%2%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%2%D1%81%D0%BF%D1%80%
D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%2%D0%BA%D0%BE%
D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%202021%D0%B3%D0%
BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%A2%D0%A1%D0%9F.PDF
(vizita e fundit më 22.03.2022).
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Rreziqet e zbuluara në
lidhje me integritetin e
komunës së aerodromit
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3. Rreziqet e zbuluara në lidhje me integritetin
e komunës së aerodromit
Në Studimim e integritetit në Komunën e Aerodromit u theksuan më shumë
rreziqe, të ndara në fusha: (*) transparenca; (*) buxheti dhe menaxhimi me fondet;
(*) procedurat administrative dhe shërbimet e palëve; (*) prokurimet publike; (*)
burimet njerëzore.
Në veçanti, u zbuluan rreziqet e mëposhtme:
»» rreziku i dyshimit për mospublikimin tendencioz të informacioneve me karakter
publik;
»» rreziku i dyshimit për favorizim gjatë ndarjes së fondeve për klubet sportive;
»» rreziku i planifikimit joreal të shpenzimeve buxhetore që çon në pritje joreale
të banorëve;
»» rreziku i dyshimit për shpërdorimin e kompetencave diskrecionale të kryetarit
të komunës;
»» rreziku i dyshimit për korrupsion për shkak të zbatimit jo të plotë të parimit
të delegimit të kompetencës për të vendosur të kryetarit të komunës;
»» rreziku i pasigurisë juridike dhe trajtimi i pabarabartë në procedurat administrative
për shkak të mungesës së procedurave të brendshme;
»» rreziku i paraqitjes së dyshimit se planet e prokurimit publik po ndryshojnë
për arsye subjektive;
»» rreziku i transparencës së pamjaftueshme për planet e prokurimit publik që
çon në dyshime për fshehje të informacioneve;
»» rreziku i paraqitjes së dyshimit për rregullsinë e prokurimit publik për shkak
të anulimeve të shpeshta;
»» rreziku i mos respektimit të standardeve etike në punën e Komunës dhe
rreziku që një pjesë e të punësuarve të mos i kryejnë detyrat e tyre;
»» rreziku i dyshimit se janë angazhuar persona të afërt (persona me të cilët
ekzistojnë lidhje farefisnore, miqësore, partiake, apo lidhje të tjera).
Intensiteti i këtyre rreziqeve vlerësohet ndryshe nga ekipi i ekspertëve, gjë që do të
reflektohet edhe në masat për neutralizimin e rreziqeve.
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Masat dhe aktivitetet për
zvogëlimin e rreziqeve
të zbuluara
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4. Masat dhe aktivitetet për zvogëlimin
e rreziqeve të zbuluara

4.1. Rreziku i dyshimit për mospublikimin tendencioz të informacioneve me
karakter publik
Bëhet fjalë për një rrezik që lidhet me transparencën e komunës. Sipas asaj që
është cituar në Studimin e Integritetit në Komunën e Aerodromit, bëhet fjalë për
një rrezik të mesëm.
Parashikohen masat e mëposhtme për tejkalimin e rrezikut:
Masa 1: Publikimi proaktiv dhe i vazhdueshëm i informacioneve të parashikuara në
nenin 10 të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik në ueb-faqen e
Komunës së Aerodromit, në mënyrë që ato të jenë lehtësisht të dukshme dhe në një
format të thjeshtë për t'u përdorur (user friendly)
Aktiviteti 1.1.
Personat përgjegjës për ndërmjetësimin me informacione bëjnë një analizë në lidhje me
atë se cilat informacione me karakter publik të parashikuara në nenin 10 të Ligjit për qasje
të lirë në informacione me karakter publik nuk janë publikuar në ueb-faqen e Komunës
së Aerodromit ose, madje, janë publikuar në një vend / në një format që i vështirëson për
gjetjen / për përdorimin e tyre. Përgatitet një raport i analizës.
Aktiviteti 1.2.
Në bazë të raportit të analizës, personat për ndërmjetësim me informacione, në bashkëpunim
me Departamentin e marrëdhënieve me publikun dhe zhvillimin dhe mbështetjen e sistemit
të integruar informativ, ndikojnë në përditësimin e ueb-faqes dhe vendosjen e të gjitha
dokumenteve dhe informacioneve të nevojshme në një vend ku ato do të jenë lehtësisht
të dukshme dhe në një format që do të jetë i lehtë për t'u përdorur për qytetarët (user
friendly).
Мasa 2: Modernizimi i ueb-faqes së Komunës së Aerodromit
Aktiviteti 2.1.
Departamenti për marrëdhënie me publikun dhe zhvillimin dhe mbështetjen e sistemit të
integruar informativ është duke përgatitur një plan strategjik për përmirësimin e ueb-faqes
së Komunës së Aerodromit, në të cilën vëmendje e veçantë i kushtohet: (*) përmirësimit të
formatit në të cilin do të publikohet informacione me karakter publik të cituara në nenin
10 të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik në përputhje me aktivitetin
paraprak; (*) modernizimit të seksionit ku publikohen fletoret zyrtare; (*) zhvillimit të
abstrakteve të fletoreve zyrtare, në mënyrë që qytetarët, pa e shkarkuar .docx ose .pdf
dokumentin e fletores zyrtare, të mund të shohin se çfarë përmbahet në të; (*) krijimin e një
seksioni të ri, të modernizuar në të cilin në një vend do të përmbahen të gjitha shërbimet
e ofruara nga Komuna, formularët e parashtresave, por edhe shpjegimet për qytetarët për
procedurat e ardhshme.
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Komuna e Aerodromit duhet të caktojë një ose më shumë zyrtarë të cilët do të jenë
përgjegjës për monitorimin e realizimit të masave dhe aktiviteteve.
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Si tregues për zbatimin e suksesshëm të masave dhe aktiviteteve do të merren:
»» miratimi i akteve nënligjore të rishikuara, në përputhje me rekomandimet;
»» ndarja e fondeve (donacione/sponsorizime) në bazë të kritereve të qarta.8

Si tregues për zbatimin e suksesshëm të masave dhe aktiviteteve do të merren:
»» publikimi i të gjitha informacioneve në përputhje me nenin 10 të Ligjit për
qasje të lirë në informacione me karakter publik në ueb-faqen;
»» shkarkimi i rritur i formularëve të parashtresave nga qytetarët.

4.2. Rreziku i dyshimit për favorizim gjatë ndarjes së fondeve për klubet
sportive
Bëhet fjalë për një rrezik në lidhje me buxhetin dhe menaxhimin e fondeve të
Komunës së Aerodromit. Sipas asaj që citohet në Studimin e integritetit në Komunën
e Aerodromit, bëhet fjalë për një rrezik të lartë.

4.3. Rreziku nga planifikimi joreal i shpenzimeve buxhetore që çon në pritje
joreale te banorët
Bëhet fjalë për një rrezik në lidhje me buxhetin dhe menaxhimin e fondeve të
Komunës së Aerodromit. Sipas asaj që citohet në Studimin e integritetit në Komunën
e Aerodromit, bëhet fjalë për një rrezik të mesëm.
Parashikohen masat e mëposhtme për tejkalimin e rrezikut:
Masa 1: Ndryshimi i mënyrës së planifikimit të shpenzimeve
Aktiviteti 1.1.

Masa 1: Parashikimi i kritereve më të detajuara për dhënien e donacioneve dhe sponsorizimeve në një akt nënligjor

Departamenti për koordinimin buxhetor, në përputhje me rekomandimet nga Raporti
Përfundimtar për auditimin e kryer të raporteve financiare dhe auditimin e sinkronizimit
për vitin 2020 të Komunës së Aerodromit - Llogaria e buxhetit bazë (630), të marrë masa
për ndryshimin e metodologjisë për planifikimin e shpenzimeve, në drejtim të devijimeve
më të vogla të shpenzimeve të parashikuara nga ato të realizuara.

Aktiviteti 1.1.

Masa 2: Buxheti civil

Parashikohen masat e mëposhtme për tejkalimin e rrezikut:

Kryetari i komunës të themelojë Komisionin për rishikimin e procedurave me të cilat
rregullohen kriteret për dhënien e sponsorizimeve dhe donacioneve klubeve sportive dhe
subjekteve të tjera. Është thelbësore që të parashikohet se donacionet dhe sponsorizimet
jepen në bazë të shpalljeve publike, në të cilat duhet të aplikohet në formularët
paraprakisht të përcaktuar me ç’rast do të jepet një shpjegim se për çfarë qëllimi është
donacioni/sponsorizimi, si do të investohen fondet e ndara nga Komuna e Aerodromit
dhe të ngjashme.

Aktiviteti 2.1.
Departamenti për koordinimin buxhetor së bashku me Departamentin për marrëdhënie
me publikun dhe zhvillimin dhe mbështetjen e sistemit të integruar informativ të fillojë
me përgatitjen e të ashtuquajturit buxhet civil dhe raportet për realizimin e buxhetit për
publikun e gjerë.
Në këtë mënyrë me publikun më të gjerë do të mund të komunikohet në mënyrë të thjeshtë
dhe të kuptueshme mbasi ka devijime të caktuara ndërmjet shpenzimeve të planifikuara
dhe të realizuara, gjegjësisht të hiqen dyshimet se gjatë përgatitjes së buxhetit parashihen
shpenzime joreale të larta në mënyrë që të mund të planifikohen projekte kapitale të cilit
pastaj nuk realizohen.

Në përgatitjen e akteve nënligjore duhet të merren parasysh rekomandimet e Entit
Shtetëror të Auditimit të dhëna në Raportin Përfundimtar për auditimin e kryer të
raporteve financiare dhe auditimin e sikronizimit për vitin 2020 të Komunës së Aerodromit
- Llogaria e buxhetit bazë (637)
Aktiviteti 1.2.
Miratimi i procedurave të brendshme të detajuara për dhënien e donacioneve, në të
cilat do të parashikohet se kjo bëhet në bazë të një shpalljeje publike me përdorimin e
formularëve paraprakisht të përcaktuar.

Komuna e Aerodromit duhet të caktojë një ose më shumë zyrtarë të cilët do të jenë
përgjegjës për monitorimin e realizimit të masave dhe aktiviteteve.
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Komuna e Aerodromit duhet të caktojë një ose më shumë zyrtarë të cilët do të jenë
përgjegjës për monitorimin e zbatimit të masave dhe aktiviteteve.

8

Në këtë konotacion duhet theksuar se edhe pse Komuna e Aerodromit është aksionar i vetëm i Klubit të
basketbollit MZT Shkup, sipas Raportit të Entit Shtetëror të Auditimit të cituar në Studimin e Integritetit
në Komunën e Aerodromit, sërish është e nevojshme, gjatë dhënies së donacioneve, të dorëzohet një
program të punës me aktivitete të planifikuara. Në këtë mënyrë Komuna e Aerodromit, si aksioner i
vetëm, do të ketë një kontroll në lidhje me punën e Klubit të basketbollit MZT Shkup.
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Si tregues për zbatimin e suksesshëm të masave dhe aktiviteteve do të merren:
»» rritja graduale e nivelit të realizimit të buxhetit (shpenzimet, me fokus të veçantë
në shpenzimet kapitale);
»» përdorimi i rregullt i buxhetit të qytetarëve.
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Komuna e Aerodromit duhet të caktojë një ose më shumë zyrtarë të cilët do të jenë
përgjegjës për monitorimin e zbatimit të masave dhe aktiviteteve.
Si tregues për zbatimin e suksesshëm të masave dhe aktiviteteve do të merren:
»» lista e publikuar e autorizimeve diskrecionale në ueb-faqen e Komunës së
Aerodromit;
»» procedurat e brendshme të publikuara në ueb-faqen e Komunës së Aerodromit.

4.4. Rreziku i dyshimit për shpërdorimin e autorizimeve diskrecionale të
kryetarit të komunës
Bëhet fjalë për një rrezik në lidhje me procedurat dhe shërbimet administrative
të klientëve të Komunës së Aerodromit. Sipas asaj që citohet në Studimin e
Integritetit në Komunën e Aerodromit, bëhet fjalë për një rrezik të mesëm.
Parashikohen masat e mëposhtme për tejkalimin e rrezikut:
Masa 1: Lista e autorizimeve diskrecionale
Aktiviteti 1.1.
Në kuadër të Sektorit për çështjet juridike dhe pronës dhe çështjet pronësore–juridike
po përgatitet një listë e të gjitha autorizimeve diskrecionale që i ka Komuna, duke marrë
parasysh legjislacionin pozitiv.
Lista prezantohet para të punësuarve në administratën komunale, kryetarit të komunës dhe
Këshillit të Komunës së Aerodromit.
Masa 2: Përgatitja e procedurave të brendshme për çdo autorizim diskrecional
Aktiviteti 2.1.
Pasi do të përcaktohen të gjitha autorizimet diskrecionale, përgatiten procedurat e brendshme.
Procedurat e brendshme përgatiten me qëllim që kryetari i komunës vetë ta rregullojë mënyrën
e marrjes së vendimeve në bazë të vlerësimit të lirë. Për shembull, nëse bëhet fjalë për emërimin
e ushtruesve të detyrës drejtori i shkollës, i kopshtit, i ndërmarrjes publike etj., me procedurë
të brendshme do të parashikohet se këta persona do të duhet t'i plotësojnë të njëjtat kushte
të parashikuara në ligjet përkatëse për zgjedhjen e drejtorit. Në këtë mënyrë do të zvogëlohet
hapësira për shpërdorimin e autorizimeve diskrecionale dhe do të neutralizohet mundësia
që të paraqiten dyshime se kryetari i komunës po i përdor autorizimet e tij diskrecionale në
kundërshtim me qëllimin për të cilin janë parashikuar.

4.5. Rreziku i dyshimit për korrupsion për shkak të zbatimit jo të plotë të parimit
të delegimit të kompetencës për të vendosur të kryetarit të komunës
Bëhet fjalë për një rrezik në lidhje me procedurat dhe shërbimet administrative të
klientëve të Komunës së Aerodromit. Sipas atë që citohet në Studimin e Integritetit në
Komunën e Aerodromit, bëhet fjalë për një rrezik të ulët.
Parashikohen masat e mëposhtme për tejkalimin e rrezikut:
Masa 1: Ndryshimi i akteve për organizimin dhe sistematizimin e brendshëm të vendeve
të punës, me qëllim që të parashikohen njësitë organizative dhe vendet specifike të
punës që mund t'i udhëheqin dhe t'i kompletojnë procedurat administrative
Aktiviteti 1.1.
Ndryshimi i aktit për organizimin e brendshëm të Komunës së Aerodromit me qëllim që
të parashikohet, si pjesë e kompetencës të njësive organizative, përfundimi i procedurave
administrative.
Aktiviteti 1.2.
Ndryshimi i aktit për sistematizimin e vendeve të punës në Komunën e Aerodromit
me qëllim që të parashikohet, te vendet specifike të punës, se personat zyrtarë kanë
kompetencë t'i udhëheqin dhe kopletojnë procedurat administrative, përkatësisht në
mënyrë të pavarur të lëshojnë akte administrative dhe reale.

Komuna e Aerodromit duhet të caktojë një ose më shumë zyrtarë të cilët do të jenë
përgjegjës për monitorimin e zbatimit të masave dhe aktiviteteve.

Aktiviteti 2.2.
Kryetari i komunës i miraton procedurat e brendshme.
Aktiviteti 2.3.
Procedurat e brendshme publikohen në ueb-faqen e Komunës së Aerodromit me qëllim që
qytetarët të informohen për ekzistimin dhe përmbajtjen e tyre.
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Si tregues për zbatimin e suksesshëm të masave dhe aktiviteteve do të merren:
»» Rregullorja e ndryshuar për organizimin e brendshëm të Komunës së
Aerodromit;
»» Rregullorja e ndryshuar për sistematizimin e vendeve të punës të Komunës së
Aerodromit.
23
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4.6. Rreziku i pasigurisë ligjore dhe procedurës së pabarabartë në procedurat
administrative për shkak të mungesës së procedurave të brendshme
Bëhet fjalë për një rrezik në lidhje me procedurat dhe shërbimet administrative
të klientëve të Komunës së Aerodromit. Sipas atë që citohet në Studimin e
Integritetit në Komunën e Aerodromit, bëhet fjalë për një rrezik të mesëm.
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Parashikohen masat e mëposhtme për tejkalimin e rrezikut:
Masa 1: Fuqizimi i transparencës dhe llogaridhënies kur bëhet fjalë për ndryshimin e
planeve të prokurimit publik
[aktivitetet do të shpjegohen në kontekstin e rrezikut të mëposhtëm, duke pasur parasysh
se bëhet fjalë për atë se ato janë të lidhura ngushtë]

Parashikohen masat e mëposhtme për tejkalimin e rrezikut:
Masa 1: Rritja e numrit të procedurave të brendshme për procedurat e ndryshme
administrative të zhvilluara nga Komuna e Aerodromit
Aktiviteti 1.1.
Krijimi i një komisioni të përbashkët në të cilin do të jenë anëtarë persona nga disa sektorë
për të përcaktuar se për cilat procedura administrative kërkohen procedura të brendshme.
Komisioni i Përbashkët do të përgatisë një listë e cila do t'u dorëzohet kryetarit të komunës,
sekretarit dhe të gjithë drejtuesve të sektorëve dhe departamenteve.
Aktiviteti 1.2.

4.8. Rreziku që transparenca e pamjaftueshme rreth planeve të prokurimit
publik do të çon në dyshimin për fshehjen e informacioneve
Bëhet fjalë për një rrezik që lidhet me prokurimin publik të Komunës së Aerodromit.
Sipas atë që citohet në Studimin e Integritetit në Komunën e Aerodromit, bëhet fjalë
për një rrezik të mesëm.
Parashikohen masat e mëposhtme për tejkalimin e rrezikut:

Sektorët përkatës/departamentet përkatëse përgatisin procedura të brendshme për ato
procedura administrative për të cilat është përcaktuar nevoja për ekzistimin e tyre.

Masa 1: Fuqizimi i transparencës dhe llogaridhënies për prokurimin publik
Aktiviteti 1.1.

Aktiviteti 1.3

Lidhja - integrimi i pjesës së ueb-faqes së Komunës së Aerodromit që i referohet prokurimit
publik me Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik.

Kryetari i Komunës i miraton procedurat e brendshme dhe ato publikohen në ueb-faqen e
Komunës, atje ku janë publikuar edhe informacionet për shërbimet e ofruara nga Komuna,
përkatësisht formularët e parashtresave.

Komuna e Aerodromit duhet të caktojë një ose më shumë zyrtarë të cilët do të jenë
përgjegjës për monitorimin e zbatimit të masave dhe aktiviteteve.

Në të vërtet, në ueb-faqen e Sistemit Elektronik të Prokurimit Publik më 29.04.2021 është
publikuar një lajm me titull “Përkujtim-integrimi i SEPP-it me ueb-faqet e institucioneve” ku
është dhënë një udhëzim i detajuar se si të kryhet ai proces. Kjo do të thotë që në momentin
e publikimit të të dhënave në Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik, ato do të kopjohen
edhe në ueb-faqen e Komunës së Aerodromit.

Si tregues për zbatimin e suksesshëm të masave dhe aktiviteteve do të merren:

Është e nevojshme që njësitë organizative përgjegjëse për mirëmbajtjen e ueb-faqes së
Komunës së Aerodromit dhe për prokurimin publik ta kompletojnë këtë lidhje.

»» procedurat e publikuara të brendshme në lidhje me procedurat administrative
në ueb-faqen;
»» përdorimi i procedurave të brendshme nga administrata komunale, përkatësisht
personat zyrtarë që veprojnë dhe vendosin në lidhje me çështjet administrative.

4.7. Rreziku nga paraqitja e dyshimit se planet e prokurimit publik
ndryshohen per arsye subjektive
Bëhet fjalë për një rrezik që lidhet me prokurimin publik të Komunës së Aerodromit.
Sipas atë që citohet në Studimin e Integritetit në Komunën e Aerodromit, bëhet fjalë
për një rrezik të mesëm.
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Aktiviteti 1.2.
Përgatitja e raporteve tremujore / gjysmëvjetore / vjetore që do të jenë lehtë të kuptueshëm
për qytetarët dhe në të cilit do të ofrohet një vështrim në lidhje me gjendjen bazë në fushën
e prokurimit publik:
»» sa është përqindja e realizimit të planit të prokurimit publik;
»» pse planet e prokurimit publik kanë ndryshuar gjatë vitit;
»» sa prej shpalljeve të prokurimit publik janë anuluar gjatë vitit dhe pse.
Raportet e tilla do të publikohen në një seksion të veçantë të ueb-faqes.

Komuna e Aerodromit duhet të caktojë një ose më shumë zyrtarë të cilët do të jenë
përgjegjës për monitorimin e zbatimit të masave dhe aktiviteteve.9
9

Shiko: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home (vizita e fundit më 22.3.2022)

25

Manuali për Integritetin e Komunës së Aerodromit

Si tregues për zbatimin e suksesshëm të masave dhe aktiviteteve do të merren:
»» ueb-faqja e Komunës së Aerodromit që është e integruar me Sistemin
Elektronik të Prokurimit Publik;
»» raportet e përgatitur dhe të publikuar që kuptohen lehtë nga rrethi më i gjerë i
qytetarëve, me shpjegime të duhura për gjendjen në fushën e prokurimit publik.
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4.10. Rreziku nga mosrespektimi i standardeve etike në punën e komunës
dhe rreziku që një pjesë e të punësuarve të mos i kryejnë detyrat e tyre
Bëhet fjalë për një rrezik që lidhet me burimet njerëzore të Komunës së Aerodromit.
Sipas atë që citohet në Studimin e Integritetit në Komunën e Aerodromit, bëhet fjalë
për një rrezik të mesëm.
Parashikohen masat e mëposhtme për tejkalimin e rrezikut:

4.9. Rreziku që të paraqitet dyshimi për rregullsinë e prokurimit publik për
shkak të anulimeve të shpeshta
Bëhet fjalë për një rrezik që lidhet me prokurimin publik të Komunës së Aerodromit.
Sipas atë që citohet në Studimin e Integritetit në Komunën e Aerodromit, bëhet fjalë
për një rrezik të mesëm.
Parashikohen masat e mëposhtme për tejkalimin e rrezikut:
Masa 1: Fuqizimi i transparencës dhe llogaridhënies në lidhje me prokurimin publik
[shiko aktivitetin 1.1. te rreziku paraprak]
[shiko aktivitetin 1.2. te rreziku paraprak]
Masa 2: Analiza të shtuara me qëllim që të zvogëlohet përqindja e tenderëve të anuluar.
Aktiviteti 2.1.
Personat përgjegjës të prokurimit publik zbatojnë analiza adekuate, gjegjësisht e
monitorojnë rregullisht konkurrencën në treg (inspektimi paraprak i tregut) për ato mallra
dhe shërbime ku ekziston një praktikë e shpesht e anulimit të tenderëve për shkak të
numrit të pamjaftueshëm të ofertave adekuate.
Në bazë të këtyre analizave parashikohen edhe masa adekuate – dialog teknik dhe të
ngjashme.

Komuna e Aerodromit duhet të caktojë një ose më shumë zyrtarë të cilët do të jenë
përgjegjës për monitorimin e zbatimit të masave dhe aktiviteteve.
Si tregues për zbatimin e suksesshëm të masave dhe aktiviteteve do të merren:
»» raportet e përgatitur dhe të publikuar që kuptohen lehtë nga rrethi më i gjerë
i qytetarëve, me shpjegime të duhura për gjendjen në fushën e prokurimit
publik;
»» numri i zvogëluar i tenderëve të anuluar për shkak të zbatimit të kontrollit
paraprak të tregut, gjegjësisht, dialog teknik në lidhje me ato tendera që
tradicionalisht rezultojnë si problematikë.
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Masa 1: Emërimi i personit/personave për integritet në Komunën e Aerodromit
Aktiviteti 1.1.
Përgatitja e përshkrimit të detyrave të personit/personave përgjegjës që të kujdesen për
integritetin në Komunën e Aerodromit. Këta persona nuk janë të punësuar të veçantë
por pjesë e administratës ekzistuese, të cilit në bazë të vendimit të kryetarit të komunës
do të fitojnë një detyrë që t'i kushtojnë vëmendje respektimit të standardeve etike dhe
profesionale në Komunën e Aerodromit.
Përndryshe, personi/personat që janë përgjegjës për t'u kujdesur për integritetin në
Komunën e Aerodromit i kanë detyrat e mëposhtme:
»» të shqyrtojnë ankesat e qytetarëve në lidhje me sjelljen joetike të punësuarit/të
punësuarve në Komunë dhe për këtë t'i informojnë sekretarin dhe kryetarin e komunës;
»» të kujdesen që ankesat e qytetarëve në lidhje me sjelljen në Komunë të regjistrohen jo
vetëm në librin e përgjithshëm arkivor por edhe në një regjistër të posaçëm për të patur
një pasqyrë më të madhe se sa shpesh paraqiten deklarata të tilla dhe nëse ka përsëritje
(për persona të caktuar të paraqiten më shpesh ankesa nga qytetarët);
»» të përgatisin raporte të shkurtra gjashtëmujore për integritetin në Komunë dhe t'i
dorëzojnë te sekretari dhe kryetari i komunës;
»» të organizojnë konsultime/kolegjiume të rregullta në lidhje me temën e integritetit
profesional, gjegjësisht të inicojnë vizita trajnimeve profesionale në lidhje me këtë temë
për të punësuarit në Komunë;
»» të komunikojnë drejtpërdrejti me qytetarët kur ata e vizitojnë Komunën për të shprehur
shqetësimin për sjelljen etike të të punësuarve dhe për t'i udhëzuar ata se ku mund të
drejtohen nëse hasin në probleme me marrjen e një shërbimi të caktuar.
Me këtë rast, nuk duhet të krijohet konfuzion midis personit për integritet dhe personit për
pranimin e raportimeve nga sinjalizuesit. Derisa e dyta është kategori ligjore, personi për integritet
nuk ka autorizime formale, por e monitoron me vigjilencë integritetin e Komunës dhe sinjalizon
për disa anomali që ndodhin më shpesh dhe mund të çojnë në prishjen e besimit të qytetarëve.

Komuna e Aerodromit duhet të caktojë një ose më shumë zyrtarë të cilët do të jenë
përgjegjës për monitorimin e zbatimit të masave dhe aktiviteteve.
Si tregues për zbatimin e suksesshëm të masave dhe aktiviteteve do të merren:
»» personi i emëruar ose personat e emëruar për integritet;
»» personat për integritet përgatisin raporte për integritetin profesional, etikën dhe
çështje të tjera të ndërlidhura, të cilat i dorëzohen sekretarit dhe kryetarit të komunës;
»» ndjekja e trajnimeve në lidhje me temën e integriteti profesional nga të punësuarit.
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4.11. Rreziku i dyshimit se janë angazhuar persona të afërt (persona me të
cilit ekzistojnë lidhje farefisnore, miqësore, partiake dhe lidhje të tjera)
Bëhet fjalë për një rrezik që lidhet me burimet njerëzore të Komunës së Aerodromit.
Sipas atë që citohet në Studimin e Integritetit në Komunën e Aerodromit, bëhet fjalë
për një rrezik të ulët.
Parashikohen masat e mëposhtme për tejkalimin e rrezikut:
Masa 1: Ndryshimi i aktit për sistematizimin e vendeve të punës me qëllim të parashikimit
të kualifikimeve adekuate
Aktiviteti 1.1.
Formimi i komisionit të përbashkët me persona nga më shumë njësi organizative me qëllim
që të rishikohet akti për sistematizimin e vendeve të punës në Komunën e Aerodromit dhe
për të gjetur se ku ka hapësirë për përmirësime, përkatësisht për rishikimin e kualifikimeve
të parashikuara për vendet e punës.
Aktiviteti 1.2.
Janë përgatitur draft-ndryshime dhe plotësime të Rregullores për sistematizimin e vendeve
të punës në Komunën e Aerodromit.
Masa 2: Procedurat e brendshme për angazhimin e një personi në bazë të punësimit
të përkohshëm ose kontratës në vepër.
Aktiviteti 2.1.
Procedurat të përgatitura dhe të miratuara të brendshme në të cilat parashikohet se
në çfarë mënyre përcaktohet nevoja për angazhimin e personit në bazë të punësimit të
përkohshëm ose kontratës në vepër, me qëllim që të mos ketë dyshim për arbitraritet në
këtë proces.

Komuna e Aerodromit duhet të caktojë një ose më shumë zyrtarë të cilët do të jenë
përgjegjës për monitorimin e zbatimit të masave dhe aktiviteteve.
Si tregues për zbatimin e suksesshëm të masave dhe aktiviteteve do të merren:
»» akti i ndryshuar dhe i modernizuar për sistematizimin e vendeve të punës në
Komunën e Aerodromit;
»» procedura të përgatitura dhe të miratuara të brendshme me të cilat detajisht
rregullohet procedura për përcaktimin e nevojës për punësimin e përkohshëm
dhe angazhimin e një personi në bazë të kontratës në vepër (me përjashtim të
punëtorëve sezonalë të cilët angazhohen në përputhje me programet ekzistuese
të Komunës).
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Korniza kohore
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5. Korniza kohore

Rekomandohet që masat dhe aktivitetet e parashikuara në këtë Manual të merren
brenda dy viteve. Se cilat masa dhe aktivitete do të kenë prioritet varet nga vullneti
politik i kryetarit të komunës dhe sekretarit, përkatësisht zyrtarëve drejtues.
Përjashtim janë ato masa që duhet të merren në vazhdimësi (si për shembull:
përditësimi i të dhënave të prokurimit publik, por edhe përditësimi i informacioneve
të parashikuara në nenin 10 të Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter
Publik).
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Krijimi i një komune evropiane:
Politika e integritetit
për zero korrupsion
Manuali për integritetin e
Komunës së aerodromit
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