
            R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë
       BASHKIA POGRADEC

RREGULLORE E BRENDSHME PËR PROÇEDURËN E SHQYRTIMIT TË HETIMIT
ADMINISTRATIV   TË  SINJALIZIMIT  DHE  MEKANIZMAT  E  MBROJTJES  SE
KONFIDENCIALITETIT DHE SINJALIZUESIT NË BASHKINË POGRADEC

KREU I
RREGULLA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Baza ligjore
Rregullorja e brendshme për njësinë përgjegjëse të sinjalizimit në Bashkinë Pogradec bazohet në
ligjin nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, VKM nr.816 dt.16.11.2016
“Për  strukturën,  kriteret  e  përzgjedhjes  dhe  marrëdhëniet  e  punës  së  punonjësve  të  njësisë
përgjegjëse në autoritetet publike në zbatim të ligjit nr.60/2016. Në zbatim të nenit 13 pika 10 e
ligjit  nr.60/2016  “Çdo  organizatë,  sipas  udhëzimeve  të  ILDKPKI-së,  miratonë  rregullore  të
brendshme të posaçme për procedurën e shqyrtimit të hetimit administrativ të sinjalizimit dhe
mekanizmat e mbrojtjes së konfidencialitetit, sipas këtij ligji”. Në zbatim të nenit 19 pika 8 e
ligjit  nr.60/2016 “njësitë  përgjegjëse,  në përputhje  me udhëzimet  e nxjerra  nga ILDKPKI-ja,
miratojnë rregullore për procedurën e shqyrtimit të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga
hakmarrja”. 
 
Neni 2
Objekti
Objekt  i  kësaj  rregullore  është  përcaktimi  i  rregullave  për  shqyrtimin  e  sinjalizimit  të   një
veprimi ose praktike të dyshuar korrupsioni nga sinjalizuesit në sektorin publik, mekanizmat për
mbrojtjen e sinjalizuesve dhe detyrimet e autoriteteve publike në lidhje me sinjalizimin.

Neni 3
Përkufizime
Në këtë Rregullore termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
1.“Autoritet publik” është Bashkia Pogradec.
2.“Njësia  përgjegjëse”  është  organi  i  posaçëm,  i  caktuar  brenda  autoritetit  publik(bashkia
Pogradec), i përbërë nga punonjës të njësisë të auditimit të brendshëm pranë Bashkisë Pogradec,
dhe i ngarkuar me detyrën e shqyrtimit të hetimit administrativ të sinjalizimit dhe shqyrtimin e
kërkesës për mbrojtjen e sinjalizuesit, sipas përcaktimeve ligjore. 
3.“Sinjalizim” është raportimi i informacionit nga ana e sinjalizuesit tek njësia përgjegjëse ose
ILDKPKI-ja për veprime apo praktika të dyshuara korrupsioni, të kryera në vendin e tij të punës
në autoritetin publik apo subjektin privat.
4.“Sinjalizues” është individi, i cili aplikon ose është në marrëdhënie pune, ose ka punuar më
parë pranë autoritetit publik, pavarësisht nga natyra e marrëdhënies së punës ose kohëzgjatjes së
saj, si dhe nëse paguhet ose jo, që sinjalizon një veprim ose praktikë të dyshuar korrupsioni.
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5.“I sinjalizuar” janë një ose më shumë persona, ndaj të cilëve bëhet një sinjalizim, sipas ligjit nr.
60/2016, në lidhje me një veprim ose praktikë të dyshuar korrupsioni. 
6.  “Veprim ose  praktikë  e  dyshuar  korrupsioni”  është  një  veprim ose mosveprim,  fakte  ose
rrethana të kryera në një organizatë, për të cilat sinjalizuesi dyshon në mirëbesim, sipas këtij
ligji, se mund të përbëjë korrupsion.
7. “Organizatë” është autoriteti publik.
8.“Hakmarrje” është çdo veprim, i drejtpërdrejtë ose jo i drejtpërdrejtë, ose kërcënim, i kryer nga
organizata, me natyrë diskriminuese, disiplinore ose që, në një formë tjetër të padrejtë, dëmton
interesat e ligjshëm të sinjalizuesit dhe që rezulton nga sinjalizimi.
 9.“Mbrojtje” është mbrojtja e sinjalizuesit  nga hakmarrja, sipas mekanizmit të përcaktuar në
kreun V të ligjit nr.60/2016

Neni 4
Sinjalizimi i brendshëm dhe njësia përgjegjëse 
Pranë çdo autoriteti publik, i cili ka më shumë se 80 të punësuar, caktohet një njësi përgjegjëse e
përbëhet  nga  dy  nëpunës/punonjës.,  e  cila  regjistron,  heton  administrativisht  dhe  shqyrton
sinjalizimet, sipas këtij ligji.
 Njësia përgjegjëse në autoritetet publike është drejtuesi i strukturës së auditimit të brendshëm
dhe një nëpunës/punonjës i saj. Në mungesë të tyre, kjo njësi përbëhet nga dy nëpunës/punonjës
të njësisë së auditimit të brendshëm.
Njësia  përgjegjëse  për  zbatimin  e  ligjit  nr.  60/2016,  si  strukturë  që  ndjek  në  vazhdimësi
sinjalizimin e një veprimi ose praktike të dyshuar korrupsioni si dhe mbrojtjen e sinjalizuesve
nga hakmarrja në veprimtarinë e saj, mban kontakte të vazhdueshme me ILDKPKI-në. Njësia
përgjegjëse në sektorin publik vepron në mënyrë të pavarur dhe jashtë çdo influence tjetër, të
padrejtë, që mund të pengojë realizmin e detyrave të saj në zbatim të ligjit nr. 60/2016.
Në  zbatim  të  parimit  të  ruajtjes  së  konfidencialitetit,  sekretit  shtetëror  dhe  mbrojtjes  së  të
dhënave personale, njësitë përgjegjëse bashkëpunojnë me njëra-tjetrën dhe me ILDKPKI-në për
shkëmbim të dhënash, të plota dhe pa asnjë rezervë, me qëllim shqyrtimin dhe zgjidhjen e një
rasti  të  sinjalizuar  kur,  pavarësisht  nga  organizata  e  sinjalizuesit,  të  sinjalizuarit  i  përkasin
organizatave të ndryshme.
Njësia përgjegjëse zbaton detyrat e ngarkuara nga ILDKPKI-ja për lehtësimin dhe zhvillimin e
procesit të sinjalizimit, si dhe i paraqet ILDKPKI-së çdo vit, jo më vonë se data 15 janar e vitit
pasardhës,  raport  me  shkrim për  sinjalizimet  e  regjistruara,  mënyrat  e  ndjekura  për  hetimin
administrativ të sinjalizimeve dhe mbrojtjen e sinjalizuesve. 

KREU II
PROCEDURA E HETIMIT ADMINISTRATIV TË SINJALIZIMIT
Neni 5 
Parimet e përgjithshme të hetimit administrativ 
1. Në kryerjen e funksioneve të saj, njësia përgjegjëse duhet: 
a) të veprojë me ndershmëri, paanshmëri dhe efikasitet, duke pasur parasysh interesat legjitimë të
sinjalizuesit; 
b) të veprojë në mënyrë të pavarur nga pikëpamja politike dhe çdo influencë tjetër e padrejtë që
mund të pengojë realizimin e detyrave, sipas këtij ligji; 
c) të shmangë çdo konflikt interesi të mundshëm dhe të deklarojë menjëherë tek organizata ose
ILDKPKI-ja konfliktin e interesit përpara fillimit të hetimit administrativ të një sinjalizimi; 
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ç) të marrë të gjitha masat e përshtatshme për të mbrojtur dokumentacionin dhe provat lidhur me
sinjalizimin nga zhdukja, fshehja, ndryshimi, falsifikimi dhe veprime të tjera, të cilat synojnë
asgjësimin e tyre; 
d)  të  ruajë  konfidencialitetin  e  informacionit  dhe  të  mbrojë  të  dhënat  në  përmbajtje  të  çdo
sinjalizimi, në përputhje me nenet 15 dhe 16 të këtij ligji; 
dh) të ruajë sekretin shtetëror në përmbajtje të një sinjalizimi në zbatim të ligjit. 
2.  Gjatë  procesit  të  hetimit  administrativ,  sinjalizuesi  ka  të  drejtë  të  mos  zbulojë  burimet  e
informacionit.

Neni 6
Procedura e hetimit administrativ 
1.  Sipas  rastit,  çdo  njësi  përgjegjëse  heton  administrativisht  sinjalizimin,  në  përputhje  me
procedurën e përcaktuar në këtë ligj.  Për aq sa nuk parashikohet ndryshe në këtë ligj,  njësia
përgjegjëse pranë autoritetit publik zbaton dispozitat e Kodit të Procedurave Administrative. 
2. Procedura e hetimit administrativ të sinjalizimit përfundon sa më shpejt të jetë e mundur, por,
në çdo rast,  jo më vonë se 60 ditë  nga data  e fillimit  të hetimit,  përveçse kur nga rrethanat
kërkohet një afat më i gjatë. 
3. Gjatë periudhës së hetimit administrativ, njësia përgjegjëse shqyrton dhe vlerëson pretendimet
e ngritura nga sinjalizuesi në lidhje me veprimin ose praktikën e dyshuar të korrupsionit. Për këtë
qëllim,  njësia  përgjegjëse  ka  të  drejtë  të  kërkojë  informacione  dhe  dokumente,  të  urdhërojë
inspektime  ose analiza,  të  mbledhë deklarata  ose  të  pyesë persona në dijeni  ose rrethanat  e
çështjes ose të konsultohet me ekspertë të fushave të ndryshme. 
4. Në hetimin administrativ merr pjesë sinjalizuesi dhe çdo person tjetër i tretë, kur dyshohet se
posedon dokumente ose ka dijeni për rrethanat e sinjalizuara, përfshirë dhe të sinjalizuarin, nëse
vlerësohet e nevojshme nga drejtuesi i hetimit. 
5. Çdo pale pjesëmarrëse në hetimin administrativ i garantohet një proces i rregullt, në përputhje
me parashikimet në Kodin e Procedurave Administrative, si dhe: 
a) mund të japë deklarata me shkrim, argumente ose opinione; 
b) mund të konsultohet me dosjen e hetimit; 
c) ka të drejtë të dëgjohet në lidhje me pretendimet e tij. 
6.  Organizata  ose  ILDKPKI-ja  duhet  të  vendosë  në  dispozicion  të  hetimit  të  dhënat,
dokumentacionin dhe provat e zotëruara prej saj. 
7. Njësia përgjegjëse njofton sinjalizuesin për çdo masë të marrë në përgjigje të sinjalizimit jo
më vonë se 30 ditë  nga  momenti  i  kryerjes  së  veprimit.  Pavarësisht  nga afati  i  njoftimit  të
parashikuar në këtë nen, njësia përgjegjëse është e detyruar t’i përgjigjet brenda 30 ditëve nga
marrja e kërkesës për informacion, të paraqitur me shkrim nga sinjalizuesi, në çdo kohë, në lidhje
me çështjen e sinjalizuar prej tij. 
8.  Nëse  në  përfundim  të  hetimit  administrativ  të  sinjalizimit  nga  njësia  përgjegjëse  e  një
autoriteti  publik rezulton se veprimi ose praktika e dyshuar e sinjalizuar përbën ose mund të
përbëjë një shkelje administrative, sipas ligjit, njësia përgjegjëse, sipas rastit, vë në dijeni organin
kompetent. 
9. ILDKPKI-ja dhe organizata, në bashkëpunim me ILDKPKI-në, marrin masa të menjëhershme,
të çastit dhe për aq sa është e mundur, për të parandaluar ose penguar vazhdimin e pasojave të
dëmshme nga veprimi ose praktika e dyshuar e korrupsionit të sinjalizuar. 

Neni 7 
Mosfillimi dhe përfundimi i hetimit administrativ 
1.  Njësia  përgjegjëse  ka  të  drejtë  të  mos  fillojë  hetimin  administrativ  nëse  nuk  plotwsohen
kwrkesat e nenit 14/a,b,c tw  ligjit nr. 60/2016: 
2. Njësia përgjegjëse ka të drejtë të përfundojë hetimin administrativ nëse: 
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a) gjatë hetimit rezulton se sinjalizimi për veprimin ose praktikën e dyshuar të korrupsionit është
i bazuar. Në këtë rast, njësia përgjegjëse njofton menjëherë prokurorinë ose Policinë e Shtetit. 
b) sinjalizuesi nuk ka vepruar në kushtet e mirëbesimit, në zbatim të nenit 6 të këtij ligji. 
3.  Në  dosjen  e  sinjalizimit  shënohen  vendimi  për  mosfillimin  ose  përfundimin  e  hetimit
administrativ, i arsyetuar për të gjitha shkaqet që kanë çuar në vendimmarrjen përkatëse, si dhe
masat e marra në lidhje me sinjalizimin.
Neni 8
Mbrojtja kundër hakmarrjes
Sinjalizuesi,  i  cili  sinjalizon  një  veprim  ose  praktikë  të  dyshuar  korrupsioni,  sipas  ligjit  nr.
60/2016, mbrohet ndaj çdo masë hakmarrëse të marrë ndaj tij nga organizata.
Çdo akt i hakmarrjes ndaj sinjalizuesit është i pavlefshëm.
Sinjalizuesi, i cili pretendon se është subjekt i një akti hakmarrjeje, fillimisht duhet të paraqesë
kërkesë  për  mbrojtje  tek  njësia  përgjegjëse  e  organizatës.Njësia  përgjegjëse  merr  menjëherë
masat  dhe  në  çdo  rast  jo  më  vonë  se  10  ditë  nga  paraqitja  e  kërkesës,  vendos  me  akt  të
ndërmjetëm të arsyetuar për riparimin e pasojave të paligjshme nga akti i hakmarrjes. 
Organizata  dhe  sinjalizuesi  bashkëpunon  me  ILDKPKI-në  në  përcaktimin  e  fakteve  dhe
rrethanave  të  nevojshme  për  zgjidhjen  e  çështjes  së  aktit  të  hakmarrjes  ndaj  sinjalizuesit.
Organizata është e detyruar të paraqesë informacione, prova, dokumente, deklarata apo për t’u
paraqitur  personalisht  përpara ILDKPKI-së.   Organizata  çdo deklarim apo argument  të saj  e
paraqet me shkrim. 
Procedura e hetimit administrativ të kërkesës për mbrojtje nga hakmarrja përfundon sa më shpejt
të jetë e mundur dhe në çdo rast jo më vonë se 60 ditë nga data e regjistrimit të kërkesës. 
Kjo Rregullore hyn në fuqi menjëherë.
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