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KREU I 

 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 

Qëllimi dhe objekti 

 

1. Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë rregullat, detyrat e hollësishme të organizimit 

dhe funksionimit të administratës së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK).  

2. Objekti i rregullores është: 

a. Organizimi i veprimtarisë së administratës së KPK-së;  

b. Rregullimi i marrëdhënieve midis strukturave organizative që përbëjnë administratën 

e KPK-së; 

c. Përcaktimi i detyrave funksionale të administratës së KPK-së; 

d. Rregullimi i marrëdhënieve të punonjësve të administratës me subjektet e tjera dhe 

publikun; 

e. Përcaktimi i rregullave të përgjithshme dhe të veçanta të punës; 

f. Përcaktimi i rregullave për disiplinën në punë. 

 

Neni 2 

Baza ligjore 

Kjo rregullore mbështetet në: 

1. Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë; 

2. Ligjin nr. 44/2015, datë 30.4.2015, "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës 

së Shqipërisë", të ndryshuar;  

3. Kodin e Punës së Republikës së Shqipërsië, të ndryshuar; 

4. Ligjin nr. 84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë ";  

5. Ligjin nr. 86/2012 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 

funksioneve publike”, të ndryshuar; 

6. Ligjin nr. 9131/2003 “Për rregullat e etikës në Administratën Publike”, të ndryshuar; 

7. Ligjin nr. 8457, datë 11.2.1999, “Për informacionin e klasifikuar ‘Sekret shtetëror’”, 

të ndryshuar. 

8. Ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003, "Për arkivat", të ndryshuar;  

9. Ligjin nr. 119/2014, datë 18.9.2014, "Për të drejtën e informimit";  

10. Ligjin nr. 9887/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar; 
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11. Ligjin nr.10237, datë 18.2.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, të ndryshuar. 

 

Neni 3 

Misioni 

 

Misioni i administratës së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) është kryerja e 

veprimeve në funksion të përmbushjes së qëllimit të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin 

kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

 

Neni 4 

Parimet 

 

Parimet mbi të cilat mbështetet veprimtaria e administratës së Komisionit të Pavarur të 

Kualifikimit janë: Parimi i ligjshmërisë, i unitetit dhe hierarkisë, efektivitetit, 

paanshmërisë, konfidencialitetit, llogaridhënies dhe bashkëpunimit. 

 

 

KREU II 

 

STRUKTURA DHE VEPRIMTARIA E ADMINISTRATËS   

 

Neni 5 

Struktura organizative 

 

Për kryerjen e veprimtarisë dhe për realizimin e funksioneve të saj, administrata e KPK-së 

funksionon sipas strukturës organizative të miratuar me vendimin nr. 93/2017 të Kuvendit të 

Shqipërisë, e përcaktuar si më poshtë: 

1. Sekretari i Përgjithshëm; 

2. Drejtoria e Menaxhimit të Çështjeve dhe Marrëdhënieve me Median dhe Publikun, e cila 

përbëhet nga: 

- Drejtor; 

- Specialistë të sekretarisë gjyqësore; 

- Specialistë për zbardhjen dhe redaktimin e vendimeve; 

- Përkthyes; 

- Koordinator për median dhe marrëdhëniet me jashtë; 

- Specialist për pritjen me popullin. 

 

3. Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, e cila përbëhet nga: 
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- Drejtor; 

- Specialist i financës/buxhetit; 

- Specialist i burimeve njerëzore; 

- Specialist i IT; 

- Specialist i protokoll/arkivit; 

- Magazinier; 

- Punonjës pastrimi; 

- Shofer. 

 

Neni  6 

Sekretari i Përgjithshëm 

 

1. Sekretari i Përgjithshëm është përgjegjës për administrimin e çështjeve që kanë lidhje 

me administratën, duke i programuar, planifikuar dhe monitoruar ato, me qëllim 

përmbushjen e misionit dhe objektivave të institucionit.  

2. Sekretari i Përgjithshëm ka këto detyra: 

a. Përfaqëson institucionin në marrëdhëniet me palët e treta, në rastet kur Kryetari i 

KPK-së është në pamundësi për të ushtruar këtë detyrë; 

b. Bashkërendon dhe koordinon punën midis komisionerëve dhe strukturës 

administrative në varësi të tij;  

c. Asiston Kryetarin e KPK-së për zhvillimin e procedurave të shortit; 

d. Administron regjistrin e dosjeve;  

e. Organizon dhe drejton punën për planifikimin e zbatimin e buxhetit për 

institucionin dhe përgatitjen e raportit vjetor të shpenzimeve sipas legjislacionit 

ekonomiko-financiar; 

f.  Organizon punën e përditshme të të gjithë personelit në varësi të tij dhe në rastet 

e parregullsive apo të metave, merr masat përkatëse; 

g. Rekruton personelin administrativ të institucionit dhe merr masat për 

shfrytëzimin e frytshëm të burimeve njerëzore; 

h. Organizon punën për hyrjen, qarkullimin, administrimin dhe daljen e 

dokumentacionit në institucion.  

i. Kujdeset për trajtimin e çështjeve lidhur me marrëdhëniet me publikun. 

j. Përgatit analiza dhe bën propozime për mbarëvajtjen e punës së institucionit; 

k. Raporton në mënyrë periodike te Kryetari për çështjet në administrim të tij; 

l. Kryen çdo detyrë tjetër administrative që i ngarkohet nga Kryetari i institucionit, 

Mbledhja e Komisionit ose çdo komisioner. 

m. Kryen çdo detyrë tjetër që i ngarkohet me ligj apo akte të tjera nënligjore. 
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Neni 7 

Drejtoria e Menaxhimit të Çështjeve  

dhe Marrëdhënieve me Median dhe Publikun 

 

Drejtoria e Menaxhimit të Çështjeve dhe Marrëdhënieve me Median dhe Publikun ka si 

funksion bashkërendimin e punës, me qëllim menaxhimin e çështjeve që do të shqyrtohen 

nga KPK-ja sipas ligjit, përkthimin e proceseve, akteve procedurale dhe vendimeve që 

merren nga komisionerët, dhënien e informacionit medias dhe publikut, marrjen dhe 

administrimin e ankesave të paraqitura për subjektet e rivlerësimit. 

 

Neni 8 

Drejtori i Drejtorisë së Menaxhimit të Çështjeve  

dhe Marrëdhënieve me Median dhe Publikun 

 

Drejtori i Drejtorisë së Menaxhimit të Çështjeve dhe Marrëdhënieve me Median dhe 

Publikun kryen këto detyra: 

 

1. Drejton dhe monitoron funksionimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve në 

institucion, në përputhje me legjislacionin në fuqi për teknologjinë dhe sigurinë e 

informacionit. 

2. Organizon dhe drejton mbarëvajtjen e proceseve të punës të specialistëve të sekretarisë 

gjyqësore. 

3. Drejton dhe mbikëqyr procesin e dhënies së informacionit, në kuadër të programit të 

transparencës, duke respektuar kufizimet ligjore në zbatim të legjislacionit në mbrojtje 

të të dhënave personale.  

4. Kontribuon në hartimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit ose kontratave të ndryshme, 

ku institucioni është palë.  

5. Përfaqëson institucionin para organeve gjyqësore dhe administrative në rast konflikti. 

6. Raporton pranë Sekretarit të Përgjithshëm për veprimtarinë e drejtorisë dhe të personelit 

në varësi të tij, sipas planeve e detyrave periodike dhe në çdo kohë me kërkesën e tij.  

7. Merr masa për drejtimin dhe organizimin e veprimtarisë së përditshme të kryer nga 

punonjësit në varësi të tij lidhur me çështje të tjera që mbulon ky sektor. 

8. Përgatit periodikisht statistika, për çështjet që janë në shqyrtim dhe ato të përfunduara. 
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Neni 9 

Specialisti i sekretarisë gjyqësore 

 

Specialisti i sekretarisë gjyqësore kryen këto detyra: 

1. Mban procesverbalin e seancave dëgjimore.  

2. Vë në dispozicion të strukturave të Komisionit çdo lloj informacioni, dokumentacioni 

dhe statistike, sipas kërkesës së tyre.  

3. Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga komisioneri në funksion të menaxhimit të 

çështjes. 

4. Kryen edhe detyra të tjera brenda misionit të drejtorisë, të parashikuara nga ligji, aktet 

nënligjore në fuqi, apo të ngarkuara nga eprorët.  

 

Neni 10 

Specialisti për zbardhjen dhe redaktimin e vendimeve  

Specialisti për zbardhjen dhe redaktimin e vendimeve kryen këto detyra: 

1. Zbardh vendimet sipas orientimeve dhe afateve të dhëna nga kryesuesi i trupit gjykues.  

2. Redakton dhe korrekton vendimet nga ana gjuhësore. 

3. Bashkëpunon me strukturat e tjera për publikimin e vendimeve të Komisionit në faqen 

zyrtare të internetit. 

4. Redakton dhe korrekton çdo dokument apo material të shkruar që publikohet apo 

komunikohet në media. 

5. Kryen detyra të tjera që mund t'i ngarkohen nga eprorët. 

 

Neni 11 

Përkthyesi 

Përkthyesi kryen këto detyra: 

1. Përkthen çdo akt të nxjerrë nga komisionerët për efekt të zhvillimit të proceseve 

gjyqësore. 

2. Përkthen dokumentet dhe aktet e tjera që dalin nga institucioni apo që vijnë në adresë 

të tij me kërkesë të çdo komisioneri.  

3. Asiston dhe përkthen në takimet zyrtare të zhvilluara ndërmjet komisionerëve apo 

stafit të administratës me përfaqësues të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit. 

4. Merr pjesë dhe përkthen procedurën e ndjekur gjatë organizimit të shorteve kur 

kërkohet. 

5. Bën certifikimin zyrtar të çdo akti e dokumenti të prodhuar gjatë veprimtarisë së 

institucionit. 
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6. Përkthen çdo akt tjetër sipas rastit, me qëllim përmbushjen e misionit dhe detyrave të 

institucionit. 

 

Neni 12 

Koordinatori për median dhe marrëdhëniet me jashtë  

 

Koordinatori për median dhe marrëdhëniet me jashtë kryen këto detyra: 

1. Komunikon informacionet me interes ndaj medias dhe publikut, në përputhje me 

dispozitat ligjore, në mënyrë transparente, korrekte dhe të besueshme. 

2. Përgatit informacione zyrtare, buletine periodike etj., me qëllim transparencën ndaj 

publikut. 

3. Kujdeset që informacioni të jetë në përputhje me legjislacionin për të drejtën e 

informimit, duke respektuar kufizimet e ligjore në mbrojtje të të dhënave personale. 

4. U mundëson mediave vizive, të shkruara dhe online, të drejtën për t’u njohur me 

informacionin publik. 

Neni 13 

Specialisti për pritjen me popullin 

Specialisti për pritjen me popullin kryen këto detyra: 

1. Realizon pritjen me popullin sipas orarit të caktuar nga Mbledhja e Komisionit.  

2. Mban dhe përditëson regjistrin e denoncimeve sipas rubrikave përkatëse. 

3. Harton kartela përshkruese për çdo denoncim, sipas modelit të miratuar.  

4. Asiston publikun për plotësimin dhe dorëzimin e formularëve të denoncimit. 

5. Për çdo denoncim të marrë për subjektet e rivlerësimit që janë në shqyrtim, brenda 48 

(dyzetë e tetë) orëve duhet të bëjë me dije komisionerin që ka në shqyrtim çështjen. 

6. Raporton periodikisht pranë kryetarit të institucionit lidhur me denoncimet e marra në 

dorëzim. 

 

Neni  14 

Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse 

Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse është përgjegjëse për administrimin e çdo 

veprimtarie ekonomiko-financiare dhe administrative në fushën e burimeve njerëzore,  

teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, si edhe shërbimeve mbështetëse, me qëllim  

mirëfunksionimin e institucionit. 

 

Neni 15 

Drejtori i Drejtorisë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse  

Drejtori i Drejtorisë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse kryen këto detyra: 
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1. Harton projektbuxhetin dhe detajon planin e buxhetit, si edhe projektin e planit të të 

ardhurave, duke respektuar legjislacionin, limitet financiare dhe afatet kohore. 

2. Planifikon shpenzimet sipas strukturës buxhetore të miratuar dhe ndjek zbatimin e tyre, 

duke respektuar legjislacionin, limitet financiare e afatet kohore. 

3. Koordinon punën me Ministrinë e Financave, Degën e Thesarit dhe strukturat e tjera 

financiare për planifikimin dhe zbatimin e buxhetit. 

4. Studion periodikisht kërkesat për menaxhimin e burimeve njerëzore, për vendet e lira të 

punës, sipas strukturës e organikës. 

5. Ofron mbështetje dhe këshilla në interpretimin dhe zbatimin e strategjive, politikave, 

planeve dhe buxhetit të institucionit.  

6. Raporton pranë Sekretarit të Përgjithshëm për veprimtarinë e drejtorisë dhe të personelit 

në varësi të tij, sipas planeve e detyrave periodike dhe në çdo kohë me kërkesën e tij.  

7. Ndjek procedurat e prokurimit pas planifikimit e miratimit në institucion.  

8. Kryen detyra të tjera sipas legjislacionit ekonomiko-financiar.  

 

Neni 16 

Specialisti i financës dhe buxhetit 

 

Specialisti i financës dhe buxhetit kryen këto detyra: 

1. Zbaton buxhetin vjetor të institucionit dhe të gjitha vendimeve financiare. 

2. Administron vlerat materiale dhe monetare. 

3. Mban kopje të të gjithë dokumentacionit justifikues për veprimet ekonomiko-financiare 

të institucionit. 

4. Kontrollon magazinën dhe lëvizjet e vlerave monetare dhe materiale në përputhje me 

dokumentacionin përkatës dhe legjislacionin në fuqi. 

5. Ekzekuton alokimin e burimeve financiare. 

6. Përgatit listëpagesat mujore të punonjësve të administratës. 

 

Neni 17 

Specialisti i burimeve njerëzore  

 

Specialisti i burimeve njerëzore kryen këto detyra: 

1. Përcakton dhe planifikon menaxhimin e burimeve njerëzore në institucion, në 

bashkëpunim me eprorët dhe njësitë e tjera. 

2. Evidenton prezencën në punë të personelit dhe përpilon listëprezencën. 

3. Ndjek dhe zbaton procedurat ligjore mbi menaxhimin e burimeve njerëzore në lidhje me 

rekrutimin, vlerësimin e rezultateve në punë, regjistrimin e lëvizjes së punonjësve, 
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menaxhimin e dosjeve të personelit dhe dhënies së informacionit mbi indikatorët e 

menaxhimit të burimeve njerëzore. 

4. Mbështet nevojat e veprimtarisë së institucionit me burime të kualifikuara njerëzore dhe 

kujdeset për zhvillimin e karrierës së tyre nëpërmjet kualifikimeve, trajnimeve dhe 

zhvillimit të tyre. 

5. Merr masa administrative për shërbimet zyrtare brenda dhe jashtë vendit të 

komisionerëve, këshilltarëve ligjorë dhe personelit administrativ. 

6. Kryen procedurat dhe harton dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me masat 

disiplinore dhe përshkrimet e punës. 

7. Merr pjesë në procesin e hartimit të strukturës dhe organikës së institucionit. 

8. Krijon dhe përditëson bazën e të dhënave për personelin, duke nxitur dhe krijuar mundësi 

për zhvillimin e personelit, sipas aftësive dhe zotësive. 

9. Mban, ruan, sistemon, administron dosjet e personelit, duke pasqyruar në to të dhënat e 

nevojshme për pagat, klasat, vjetërsinë, masat disiplinore e të dhëna të tjera. 

 

Neni 18 

Specialisti i IT  

 

Specialisti i IT kryen këto detyra: 

1. Koncepton, vlerëson alternativat dhe rekomandon zgjidhje për përdorimin efektiv të 

teknologjisë së informacionit në bazë të standardeve TIK. 

2. Planifikon lidhur me nevojat mbi pajisjet dhe programet që do të përdoren në sistemet e 

teknologjisë së informacionit për t’u shërbyer qëllimeve dhe nevojave të institucionit. 

3. Përcakton mënyrën e marrjes dhe ruajtjes së të dhënave, arkivimin, mbrojtjen, 

shpërndarjen, sigurinë e sistemit; përcakton subjektet që kanë akses në informacion, si 

dhe informacionin e aksesueshëm nga secili prej tyre. 

4. Siguron trajnimin e përdoruesve mbi funksionet e sistemeve dhe se si të përdorin me 

efektivitet pajisjet dhe programet për kryerjen e detyrave të ngarkuara. 

5. Siguron monitorimin, riparimin, modifikimin apo përmirësimin e pajisjeve apo 

programeve ekzistuese, duke përfshirë këtu mirëmbajtjen dhe kujdesin periodik për 

pajisjet dhe të dhënat. 

6. Kujdeset për mirëmbajtjen e pajisjeve teknologjike në përdorim. 

7. Mirëmban faqen zyrtare online të institucionit. 

8. Asiston në botimin e vendimeve të Komisionit në faqen zyrtare të internetit të Komisionit 

sipas ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”. 

9. Instalon, konfiguron dhe monitoron sistemet e shfrytëzimit të kompjuterëve në 

institucion, të pajisjeve printer, skaner, fotokopje etj. 
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10. Është përgjegjës për kryerjen e çdo lloj detyre dhe aktiviteti tjetër që lidhet me 

operacionet kompjuterike, zhvillimin e programeve kompjuterike dhe zhvillimin e 

shërbimeve mbështetëse për këto programe.  

11. Jep mbështetje dhe këshillon për efekt të dhënies së informacionit në çdo kohë për të 

dhëna statistikore dhe analiza të hollësishme lidhur me funksionimin në tërësi të 

institucionit.   

 

Neni 19 

Specialisti i protokoll/arkivit 

 

Specialisti i protokoll/arkivit kryen këto detyra: 

 

Në cilësinë e specialistit të protokollit: 

1. Pranon, evidenton e shpërndan korrespondencën zyrtare (të paklasifikuar ose të 

klasifikuar “Sekret shtetëror”) që vjen në institucion dhe kryen veprimet për nisjen e 

korrespondencës te të adresuarit pasi regjistrohet në regjistrin përkatës. 

2. Regjistron në regjistrin e korrespondencës çdo dokument, shkresë dhe akt tjetër që 

prodhohet në institucion (të paklasifikuar ose të klasifikuar “Sekret shtetëror”) për t'u 

dërguar te të adresuarit pasi regjistrohet në regjistrin përkatës. 

3. Kontrollon e kërkon zbatimin e kërkesave që duhet të përmbushë një dokument (i 

paklasifikuar ose i klasifikuar “Sekret shtetëror”) sipas përcaktimeve të bëra nga 

institucionet përgjegjëse dhe urdhrave të Kryetarit. 

4. Sistemon dokumentet në dosjet përkatëse sipas pasqyrës emërtuese gjatë gjithë vitit 

kalendarik. 

5. Mirëmban, administron dhe përdor korrektësisht vulën e institucionit. 

 

Në cilësinë e specialistit të arkivit:  

1. Arkivon, përpunon dhe ruan korrespondencën dhe fondin arkivor, duke e shërbyer atë me 

paanshmëri dhe me vërtetësi. 

2. Tërheq nga zyra e protokollit të gjithë fondin e krijuar, të shoqëruar me inventarin 

përkatës dhe e sistemon atë sipas strukturës dhe viteve përkatëse. 

3. Nxjerr nga arkivi dokumentet e kërkuara nga institucionet, qytetarët ose subjektet e   

parashikuara me ligj sipas të drejtës për informim (vetëm me kërkesë zyrtare drejtuar 

eprorit të KPK-së) dhe së bashku me protokollin bën njësimin me origjinalin. 

4. Bën përpunimin e dosjeve dhe verifikon dosjet, të cilave u ka mbaruar afati i ruajtjes dhe 

ia paraqet komisionit përkatës për asgjësim. 

5. Zbaton legjislacionin në fushën e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror” për 

dokumentacionin e klasifikuar që hyn, qarkullon, administrohet e del nga institucioni. 
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6. Në bashkëpunim me strukturat e tjera harton pasqyrën emërtuese të hapjes së dosjeve, në 

bazë të kritereve arkivore dhe e paraqet për miratim te titullari. 

7. Pas përfundimit të çështjes, merr në dorëzim nga strukturat e administratës dokumentet 

e renditura sipas datave, duke vënë në aktin e fundit shenjën AA (akti në arkiv), numrin 

e dosjes, datën e përfundimit dhe nënshkrimin e zbatuesit. 

 

Neni 20 

Magazinieri 

Magazinieri kryen këto detyra: 

1. Administron dhe menaxhon vlerat materiale të institucionit në bazë të udhëzimeve dhe 

dispozitave ligjore në fuqi. 

2. Merr në dorëzim me procesverbal të gjitha vlerat materiale që hyjnë në magazinë.  

3. Ruan, sistemon dhe mirëmban vlerat materiale në magazinë sipas kartelës së 

personalizuar, si dhe duke i ruajtur ato në kushte optimale. 

4. Hap kartelë të veçantë për çdo artikull, ku pasqyrohet emërtimi, sasia dhe çmimi, të cilat 

janë të ndara sipas grupeve të materialeve. 

5. Shoqëron me dokumentacionin përkatës çdo vlerë materiale që hyn ose del nga magazina 

pasi është marrë miratimi dhe është ndjekur procedura përkatëse. 

6. Bën rakordim të vlerave materiale të magazinës dhe hyrjet e daljet periodikisht, në 

bashkëpunim me specialistin e financës. 

7. Hap kartelë personale në ngarkim të çdo punonjësi, për inventarizimin e materialeve dhe 

mjeteve kryesore në përdorim. 

8. Kryen çdo detyrë tjetër për përmbushjen e misionit të institucionit. 

  

Neni 21 

Shoferi 

Shoferi kryen këto detyra: 

1. Kujdeset për drejtimin dhe mirëmbajtjen e automjetit të institucionit. 

2. Evidenton nevojat për pajisjet dhe shërbimet që i duhet automjetit dhe raporton pranë 

eprorit. 

3. Me miratimin e eprorëve përkatës, kryen shërbime për qëllime pune në favor të personelit 

të institucionit. 

4. Kryen çdo detyrë tjetër për përmbushjen e misionit të institucionit.  

Neni 22 

Punonjësi i pastrimit 

 

Punonjësi i pastrimit kryen këto detyra: 

1. Pastron dhe mirëmban ambientet e brendshme dhe të jashtme të institucionit. 
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2. Pastron zyrat e punonjësve gjatë orarit zyrtar dhe në prani të tyre. 

3. Kujdeset për mirëmbajtjen e pajisjeve të pastrimit dhe materialeve. 

 

 

KREU III 

 

RREGULLA TË PËRGJITHSHME TË PUNËS 

 

Neni 23 

Etika për punonjësit 

 

1. Punonjësi duhet të kryejë detyrat në bazë të parimit të ligjshmërisë, besnikërisë, 

ndershmërisë, paanësisë, neutralitetit politik, kompetencës, objektivitetit, përgjegjësisë, 

transparencës dhe mosdiskriminimit. 

2. Punonjësi duhet të respektojë rregullat e etikës në administratën publike dhe të ruajë 

reputacionin dhe dinjitetin e tyre nga sjellje që mund të cenojnë emrin dhe integritetin e 

institucionit që përfaqësojnë, sipas legjislacionit për rregullat e etikës në administratën 

publike. 

3. Punonjësi duhet të jetë i sjellshëm në marrëdhënien dhe në komunikimin me eprorët, 

kolegët dhe vartësit e tyre. 

4. Punonjësi duhet të respektojë shkallën e hierarkisë në komunikimin e përditshëm brenda 

institucionit.  

5. Punonjësi, gjatë ushtrimit të detyrave të tij, përdor mjetet dhe pajisjet e institucionit vetëm 

për qëllime zyrtare dhe jo për interesa apo përfitime personale. 

6. Veshja e punonjësit duhet të jetë serioze dhe e përshtatshme për vetë natyrën e punës dhe 

rëndësinë e institucionit.  

7. Konsumimi i pijeve alkoolike apo i lëndëve narkotike gjatë orarit të punës apo në 

ambientin e punës përbën shkelje të rëndë të rregullave të etikës.   

 

 

Neni 24 

Orari dhe qëndrimi në punë 

(ndryshuar me vendimin e Komisionit nr. 26, datë 28.6.2022) 

 

1. Kohëzgjatja javore e punës për punonjësit është 40 orë në javë.  

2. Orari ditor i punës fillon çdo ditë, nga e hëna në të enjte, në orën 08:30 dhe përfundon në 

orën 17:00. Orari i ditës së premte është 8:30-14:30. 
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3. Gjatë orarit zyrtar, punonjësit janë të detyruar ta shfrytëzojnë kohën dhe pajisjet e punës 

vetëm për qëllime pune në zbatim të detyrave të tyre funksionale. 

4. Gjatë orarit zyrtar të punës punonjësi mund të largohet për arsye pune, shëndetësore ose 

arsye të tjera të justifikueshme, me miratim/leje të eprorit direkt, duke bërë shënimin 

përkatës në Regjistrin e Lëvizjes së Personelit të institucionit. 

5. Gjatë orarit zyrtar, të gjithë punonjësit mbajnë të varur në vend të dukshëm dokumentin 

e identifikimit të lëshuar nga institucioni. 

 

Neni 25 

Pushimet vjetore 

 

1. Punonjësi ka të drejtë për një pushim vjetor të paguar prej 4 (katër) javësh kalendarike 

brenda vitit kalendarik ose 28 (njëzet e tetë) ditë kalendarike. 

2. Planifikimi për fillimin e pushimeve vjetore depozitohet pranë specialistit të burimeve 

njerëzore dhe i njoftohet punonjësit të paktën 30 ditë para fillimit të tyre.   

3. Marrja e pushimeve vjetore nga punonjësi nuk mund të bëhet për periudha më pak se 7 

(shtatë) ditë kalendarike.  

 

Neni 26 

Paga dhe shpërblimi  

 

1. Klasifikimi i pagës për punonjësit e administratës përcaktohet me Vendim të Kuvendit të 

Republikës së Shqipërisë. 

2. Shpërblimet e tjera që burojnë nga paga përcaktohen sipas legjislacionit në fuqi. 

 

Neni 27 

Trajnimet dhe performanca 

 

1. Punonjësi u nënshtrohet trajnimeve, brenda dhe jashtë vendit, për kualifikime të 

mëtejshme në funksion të pozicionit të punës.  

2. Vlerësimi i performancës së punonjësit bëhet para përfundimit të periudhës së provës 

dhe pas kësaj periudhe një herë në vit, nga data 15 janar – 15 shkurt, të vitit paraardhës.  

3. Vlerësimi i performancës së punonjësit bëhet sipas procedurave dhe formularit tip të 

miratuar me udhëzim të veçantë. 
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Neni 28 

Mosparaqitja në punë dhe raportet 

 

1. Në rastet kur punonjësi është në pamundësi për t’u paraqitur në punë për arsye 

shëndetësore, familjare apo çdo shkak tjetër i justifikuar, duhet të vërë në dijeni eprorin 

jo më vonë se ora 10:00 paradite e ditës së parë të mungesës dhe arsyet e saj. 

2. Dokumentacioni justifikues për mosparaqitjen, si raport, vërtetim etj., dorëzohet brenda 

24 orëve ose, në pamundësi, ditën e parë të paraqitjes në punë.  

 

Neni 29 

Siguria në punë  

1. Punëdhënësi gjatë kohës së punës merr të gjitha masat e nevojshme administrative dhe 

ligjore për sigurimin e mbrojtjes së punëmarrësve. 

2. Punëdhënësi siguron vendosjen e pajisjeve të nevojshme për ndihmën e shpejtë në 

ambientet e punës. 

3. Ambientet e brendshme të institucionit pajisen me pajisje dhe sisteme për mbrojtjen nga 

zjarri. 

4. Punëdhënësi merr masa për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit në ambientet e 

brendshme të punës. 

5. Punëdhënësi merr masa për monitorimin e pandërprerë nga sistemi i kamerave dixhitale 

të ambienteve të brendshme e të jashme dhe bashkëpunon me Gardën e RSH për 

sigurimin fizik të tyre. 

 

Neni 30 

Dypunësimi 

 

1. Për punonjësin e administratës së KPK-së është i lejuar dypunësimi, në rastet kur: 

a. Nuk ndikon në rezultatet individuale në punë; 

b. Kur nuk ushtrohet në orarin e punës të institucionit. 

2. Punonjësi i administratës së KPK-së duhet të marrë në çdo rast miratimin paraprak nga 

kryetari i institucionit për fillimin e një marrëdhënie tjetër pune. 
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KREU IV 

 

RREGULLA TË VEÇANTA TË PUNËS 

 

 

Neni 31 

Konflikti i interesit 

 

Punonjësit janë të detyruar të zbatojnë ligjin “Për parandalimin e konfliktit të interesit në 

ushtrimin e funksioneve publike” dhe ligjin “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të 

detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe disa nëpunësve publikë”, për ata punonjës që 

janë subjekt i tij. 

 

Neni 32 

Mbrojtja e informacionit të klasifikuar 

 

1. Punonjësit janë të detyruar të zbatojnë legjislacionin për mbrojtjen e informacionit të 

klasifikuar “Sekret shtetëror” gjatë ushtrimit të detyrës. 

2. Detyrimi për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror” vazhdon edhe 

pasi punonjësi ndërpret marrëdhëniet e punës, për aq kohë sa ai është klasifikuar si i tillë. 

 

Neni 33 

Mbrojtja e të dhënave personale 

 

1. Punonjësit janë të detyruar të zbatojnë legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale 

gjatë ushtrimit të detyrës dhe pasi i kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës me institucionin.  

2. Rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale përcaktohen me rregullore të veçantë.  

 

Neni 34 

Rregullat e përdorimit të sistemeve të komunikimit dhe informacionit 

 

1. Sistemet e komunikimit të informacionit duhet të përdoren vetëm për qëllime pune. 

2. Komunikimi i brendshëm në institucion dhe komunikimi me institucionet e tjera kryhet 

edhe nëpërmjet rrjetit informatik, pёr tё lehtësuar aktivitetin nё fushat pёrkatёse.  

3. Komunikimi dhe shkëmbimi i dokumenteve zyrtare kryhet gjithmonë duke përdorur 

postën elektronike të institucionit.  

4. Adresat elektronike të punonjësve përcaktohen nga AKSHI. 



18 

                     RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E ADMINISTRATËS SË KOMISIONIT TË PAVARUR TË KUALIFIKIMIT 

 

 

5. Rregullat në lidhje me përdorimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të komunikimit dhe 

informacionit miratohen me akt të veçantë. 

 

Neni 35 

Komunikimi me mediat 

 

Punonjësit nuk kanë të drejtë të bëjnë deklarata për shtyp ose në media. Këtë të drejtë e 

ushtrojnë vetëm Kryetari i KPK-së, koordinatori për median dhe marrëdhëniet me jashtë ose 

çdo punonjës tjetër i autorizuar nga Kryetari. 

 

Neni 36 

Rregullat për sigurinë dhe vizitorët 

 

1. Hyrja, qëndrimi dhe dalja nga ambientet e punës së KPK-së të punonjësve e vizitorëve  

bëhet duke respektuar rregullat për sigurinë fizike. 

2. Rregullimet e hollësishme për hyrjen, qëndrimin dhe daljen nga ambientet e KPK-së 

përcaktohen në mënyrë të detajuar me akt të përbashkët me Gardën e Republikës.  

 

Neni 37 

Administrimi dhe ruajtja e dokumentacionit 

 

1. I gjithë dokumentacioni i krijuar gjatë veprimtarisë së institucionit është dhe mbetet 

pronë e tij. 

2. Krijimi, administrimi dhe arkivimi i tij bëhet sipas legjislacionit në fuqi. 

3. Ndalohet nxjerrja jashtë institucionit e dokumentacionit të punës, përveç rasteve të 

autorizuara zyrtarisht. 

4. Humbja, asgjësimi apo dëmtimi i tyre, kur nuk përbën vepër penale, passjell përgjegjësi 

disiplinore. 

 

KREU V 

 

DISIPLINA  

 

Neni 38 

Të përgjithshme 

 

1. Punonjësi duhet të karakterizohet nga ndershmëria e përkushtimi në punë dhe nga zbatimi 

korrekt i akteve ligjore, nënligjore dhe rregullave që normojnë disiplinën në punë.  
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2. Hierarkia është parimi bazë i funksionimit dhe ndërtimit të marrëdhënieve të punës së 

administratës. 

3. Punonjësi zbaton standardet më të larta të sjelljes etike në përputhje me vlerat e 

integritetit, paanshmërisë dhe maturisë. 

4. Punonjësi është përgjegjës për shkeljen me faj të detyrimeve sipas dispozitave të Kodit 

të Punës dhe kontratës individuale të punës. 

5. Shkelja e dispozitave të kësaj rregulloreje përbën shkak për fillimin e procedimit 

disiplinor dhe marrjen e masave përkatëse. 

6. Procedura e shqyrtimit të masës disiplinore nga punëdhënësi duhet të garantojë të drejtën 

e punëmarrësit për t’u dëgjuar, mbrojtur, parashtruar fakte dhe prova, brenda një afati të 

arsyeshëm.  

7. Masat disiplinore jepen në raport të drejtë me shkeljen e kryer. 

8. Për çdo shkelje disiplinore jepet vetëm një masë disiplinore.  

 

Neni 39 

Shkeljet disiplinore 

 

1. Punonjësit e KPK-së janë përgjegjës për shkeljen me faj të detyrimeve që burojnë nga 

marrëdhëniet e punës. Shkeljet për punonjësit e KPK-së ndahen në: 

a. shkelje të lehta; 

b. shkelje të rënda. 

Janë shkelje të lehta: 

a. shkelja e rregullave të etikës; 

b. sjellja e parregullt, gjatë kohës së punës, me eprorët, kolegët, vartësit dhe me publikun;  

c. kryerja, brenda ose jashtë orarit zyrtar, e veprimeve që cenojnë figurën e punonjësit 

apo institucionit.  

 

 

Janë shkelje të rënda:  

a. mospërmbushja e rëndë e detyrave; 

b. mosrespektimi i përsëritur i afateve të caktuara në përmbushjen e detyrave, të cilat kanë 

sjellë pasoja shumë të rënda;  

c. moszbatimi haptazi i dispozitave ligjore për përmbushjen e detyrave funksionale; 

d. sjellja e parregullt, në mënyrë të përsëritur, gjatë kohës së punës me eprorët, kolegët, 

vartësit dhe me publikun;  

e. braktisja e punës ose mungesa e pajustifikuar dhe e vijueshme për 3 ditë pune ose më 

shumë;   
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f. shkelja e rregullave për ruajtjen e informacionit të klasifikuar apo parimit të 

mirëbesimit.  

g. dëmtimi apo keqpërdorimi i pronës shtetërore dhe përdorimi i saj jashtë qëllimit zyrtar;  

h. shkelje e përsëritur e rregullave të etikës. 

 

Neni 40 

Llojet e masave disiplinore 

 

1. Masat disiplinore që jepen ndaj punonjësit janë: 

a. Vërejtje; 

b. Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna; 

c. Zgjidhje e menjëhershme e kontratës së punës. 

2. Për shkelje të lehta jepet masa disiplinore sipas germës “a” të pikës 1 të këtij neni. 

3. Për shkelje të rënda jepet masa disiplinore sipas germës “b” dhe “c” të pikës 1 të këtij 

neni. 

4. Për përcaktimin e masës disiplinore të zbatueshme, eprori direkt bazohet në:  

a. shkaqet, rrethanat e kryerjes së shkeljes, rëndësinë dhe pasojat e ardhura prej saj; 

b. ekzistencën e masave të tjera disiplinore të mëparshme të pashuara.  

 

Neni 41 

Kompetenca dhe procedura për masat disiplinore 

 

1. Masa disiplinore “Vërejtje” merret nga eprori direkt i subjektit që kryen shkeljen.  

2. Masat disiplinore “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna” dhe “Zgjidhje e 

menjëherëshme e kontratës së punës” propozohen nga eprori direkt i punonjësit dhe 

merren nga Sekretari i Përgjithshëm, pasi të ketë marrë pëlqimin e Kryetarit. 

3. Procedimi disiplinor fillon nga eprori i punonjësit dhe duhet të jetë i bazuar në fakte 

konkrete të provueshme për kryerjen e një shkeljeje disiplinore. 

 

Neni 42 

Përfundimi i marrëdhënies së punës 

 

1. Kontrata me kohëzgjatje të pacaktuar e punës përfundon kur zgjidhet nga Sekretari i 

Përgjithshëm, pasi të ketë marrë pëlqimin e Kryetarit, ose punonjësi dhe janë respektuar 

afatet e njoftimit sipas Kodit të Punës.  

2. Gjatë kohës së marrjes në provë, secila nga palët mund të zgjidhë kontratën, duke i 

njoftuar vendimin e tij palës tjetër të paktën 5 ditë para.  
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3. Pas kohës së marrjes në provë, për të zgjidhur kontratën me afat të pacaktuar, palët duhet 

të respektojnë afatin e njoftimit sipas Kodit të Punës.  

4. Kur njëra nga palët e zgjidh kontratën pa respektuar afatin e njoftimit, zgjidhja trajtohet 

si zgjidhje e kontratës me efekt të menjëhershëm.  

5. Në përfundim të periudhës së provës, nëse nuk janë ndërmarrë veprimet dhe respektuar 

afatet për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, kontrata e punës do të konsiderohet e 

lidhur automatikisht për një periudhë kohe të pacaktuar sipas Kodit të Punës. 

6. Pas kohës së marrjes në provë, kur punëdhënësi mendon të zgjidhë kontratën e punës, ai 

duhet të njoftojë me shkrim punëmarrësin të paktën 72 orë para takimit dhe të bisedojë 

me të. 

7. Zgjidhja e kontratës njoftohet me shkrim, brenda një afati nga 48 orë deri në një javë pas 

takimit.  

8. Kontrata e punës përfundon me zgjidhjen e saj dhe me pushimin e funksionimit të 

institucionit sipas ligjit. 
 

Neni 43 

Shuarja e masave disiplinore 

 

Masa disiplinore shuhet pas kalimit të afatit 1 (një) vit nga njoftimi i saj.  

 

 

KREU VI 

 

DISPOZITA TË FUNDIT 

 

Neni 44 

Njoftimi i Rregullores 

 

Kjo Rregullore u bëhet e njohur të gjithë punonjësve administrativë në formatin e shkruar 

dhe elektronik të saj.  

 

Neni 45 

Shkelja e Rregullores 

 

Shkelja ose moszbatimi i detyrimeve të përcaktuara në këtë Rregullore, kur nuk është vepër 

penale, përbën shkak për fillimin e procedimit disiplinor dhe marrjen e masës disiplinore për 

punonjësit administrativë të KPK-së.  
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Neni 46 

Rishikimi  

 

Kjo regullore mund të rishikohet në çdo kohë, duke respektuar formën dhe procedurën e 

miratimit të akteve. 

 

Neni 47 

Hyrja në fuqi 

 

Kjo rregullore hyn në fuqi 5 ditë pune pas miratimit nga Mbledhja e Komisionit. 

 

 

Miratuar me vendimin nr. 11, datë 19.2.2018 të Komisionit.  

 


