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Hyrje_

Menaxhimi me ndërmarrjet publike 

dhe trupat e pavarura shtetërore është 

e ndërlidhur ngushtë me menaxhimin 

e mirë në vendin. Numri i madh i tyre, 

përhapja dhe disponimi me resurse 

publike e imponon pyetjen për atë se kush 

menaxhon me këto subjekte, si zgjedhen 

ato dhe si mund të sigurohet se ato do të 

menaxhohen nga njerëz të kualifikuar, në 

pajtim me nevojat e institucionit.

Korniza aktuale ligjore e ndërlidhur me 

caktimin e strukturave udhëheqëse të 

ndërmarrjeve publike dhe trupave të 

pavarura shtetërore në mënyrë jo të 

mjaftueshme i përcakton kriteret për 

zgjedhje. Konkluza e përgjithshme është 

se kriteret nuk janë të sakta në mënyrë 

të mjaftueshme dhe se gjatë zgjedhjes 

mungon procedurë fer, transparente 

dhe sipas meritave. Në mënyrë shtesë 

të kritereve për caktim, ekzistojnë edhe 

mungesa dhe të pathëna deri në fund 

në pjesën e kritereve për shkarkim 

sipas performancës së personave të 

përcaktuar.1

Numri i madh dhe kompensimet të 

strukturave udhëheqëse2 bashkë me 

kriteret  e pa saktësuara në rregullativën 

ligjore i bën këto institucione pika të 

rrezikshme për partizim dhe klientelizëm 

që ndikon mbi cilësinë e menaxhimit të 

tyre. Kështu, të njëjtat janë shpesh herë 

shënjestër e pastër në raport me praktikat 

gjatë caktimit të njerëzve në strukturat 

menaxhues, disponimin me resurset 

publike dhe punën e tyre. 

1  Për më tepër informacione rreth kornizës juridike, shih: Jugosllav Gjorgjievski  “Kriteret juridike 
për caktimin e udhëheqjes së ndërmarrjeve publike, të trupave rregullatore dhe të pavarura”. 
Instituti për demokraci: nëntor i vitit 2018. E qasshme në: https://idscs.org.mk/wp-content/
uploads/2018/11/A5_GoodGovernanceMK1.pdf. Qasur me 15.02.2019

2 “Analizë e personave të emëruar dhe të zgjedhur – Raport nga përcjellja”. Qendra për menaxhim 
me ndryshimet: mars i vitit 2018. E qasshme në:  http://www.cup.org.mk/publications/
Imenuvani%20i%20izbrani_za%20web_02.pdf. Qasur me: 15.02.2019



Qëllimi i analizës 
dhe qasje _

Qëllimi i kësaj analize është këqyrje në 

gjendjen kur bëhet fjalë për kualifikime të 

njerëzve të cilët udhëheqin me ndërmarrjet 

publike dhe me trupat e pavarura në 

kontekst të kritereve ligjore, si dhe 

praktikat e vendosura të cilat ekzistojnë 

gjatë emërtimit. 

Me qëllim të përcaktimit të gjendjes, 

kërkesat për informacione me karakter 

publik ju dërguan të gjitha ndërmarrjeve 

publike, kompanive në pronësi të plotë 

shtetërore, trupa rregullatore, organe 

të pavarura shtetërore dhe organe 

të pavarura drejtuese.3  U kërkuan 

biografi profesionale (CV) të drejtorëve, 

anëtarëve të këshillave drejtuese dhe 

anëtarët e këshillave mbikëqyrëse. Nga 

informacionet që janë marrë në bazën e 

të dhënave u vendosën informacione për 

shkallën e arsimit, fushat e studimeve dhe 

vitet e përvojës në domenin e punës së 

ndërmarrjes ose të trupit të pavarur.

2

Nga procesi i grumbullimit të 

informacioneve u krijua bazë e të dhënave 

e cila përmban të dhëna për gjithsej  1206 

anëtarë të strukturave menaxhues. Niveli i 

të dhënave të qasshme është i ndryshëm 

për anëtarë të ndryshëm. Informacionet 

e nxjerra nga biografitë në formë të CV 

janë të qasshme për 641 nga rastet, për 

323 raste mungojnë informacione për 

shkak të heshtjes së administratës, në 235 

raste ekzistojnë informacione për nivelin 

e anëtarëve të strukturave menaxhues në 

nivel të emrit dhe të mbiemrit, ndërsa për 

shtatë kërkesa për qasje është refuzuar.

Nga aspekti i transparencës dhe 

dhënies së informacioneve, nga procesi 

i grumbullimit të të dhënave mund të 

nxirren katër konkluzione. E para, rastet 

e heshtjes së administratës janë më të 

rralla te komisionet dhe agjencitë se sa te 

ndërmarrjet publike. E dyta, azhurnitetit 

në raport me dorëzimin e biografive  ishte 

e vërejtur nga kompanitë në pronësi 

shtetërore dhe trupat e pavarura se sa 

nga ndërmarrjet publike. E treta,   në 

pjesën e ndërmarrjeve publike, ndërmarrjet 

më të vogla lokale dërguan përgjigje në 

3  Kërkesë për informacione me karakter publik përmbante kërkesë për dhënie të biografive të 
drejtorëve të subjektit, që anëtarëve të këshillit drejtues dhe të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës.
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më shumë raste se sa ndërmarrjet e 

mëdha publike. Më në fund, në disa raste 

ekzistonte hedhje e përgjegjësisë midis 

themeluesve (për shembull Qeveria, 

Kuvendi dhe njësitë e vetëqeverisjes 

lokale) dhe vetë subjektet për atë se kush 

duhet ti posedojë ato informacione.

Përshtypja fillestare që fitohet është se 

biografia si informacion për personat e 

emërtuar është diçka që rrallë është pjesë 

e dosjes përkatësisht e dokumentacionit 

të cilin e ruajnë institucionet. Kjo sugjeron 

se emërimi më tepër është formal, se sa 

procesi i seleksionimit në të cilin përmes  

procedurës kompetitive do të zgjedhen 

kandidatët më të mirë. Posaçërisht 

problematike është gjendja te këshillat 

drejtues dhe mbikëqyrës, ku informacionet 

të cilat ruhen janë të varfra.

Pjesa tjetër e analizës i përmban gjetjet 

kryesore nga hulumtimi i zbatuar dhe 

ofron rekomandime për përmirësim të 

kornizës ligjore në raport me kriteret, 

transparencën dhe përcjelljen e punës së 

strukturave udhëheqëse.
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Nga kërkesat e parashtruara për dërgimin 

e biografive (CV) mund të vërehet se për 

diç më tepër se gjysma e pjesëmarrësve 

në strukturat udhëheqëse na u dërguan 

informacione. Në 19% të rasteve, është 

dërguar informacion për strukturat 

udhëheqëse, mirëpo institucionet nuk 

dërgojnë biografi.

Ekziston një dallim midis asaj se si 

dërgojnë kërkesa. Ndërmarrjet publike 

dhe shtetërore na dërguan informacione 

në një vëllim më të vogël, për dallim nga 

institucionet e pavarura ose rregullatore.

Periudha e grumbullimit të të dhënave u 

zhvillua midis muajit gusht të vitit 2018 

dhe muajit janar të vitit 2019. Me këtë 

rast, me rëndësi është të përmendet 

se të dhënat nuk kanë të bëjnë me një 

periudhë të caktuar, por kanë të bëjnë me 

informacionet e dërguara. Ajo do të thotë 

se analiza është bërë në informacionet e 

dërguara, të cilat ndërkohë, për shembull 

te ato institucione të cilat na kanë dërguar 

të dhëna më herët, ka mundësi të jetë 

ndryshuar. 
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CV e dorëzuar Heshtja e administratës Nuk është dorëzuar CV Kërkesë e refuzuar

AGJENCI DHE KOMISIONE NDËRMARRJE GJITHSEJ
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Në tekstin që vijon, do të komentohen 

rezultatet për rastet ku ka informacione.

Figure	1.	 	 Dërgimi i informacioneve sipas llojit të institucionit 

Përvoja deficiti 
më i madh në 
kriteret për 
emërimin_

Mungesa më e madhe në procesin e 

emërimit të strukturave udhëheqëse 

paraqet përvoja. Sipas biografive të 

analizuara, në 51% të rasteve personat 

e emëruar nuk kanë pasur përvojë në 

punën e institucioneve ose, ndërkaq, 

ajo përvojë është deri në pesë vjet. Me 

përvojën në mënyrë të pritur më mirë 

qëndrojnë anëtarët e këshillave në 

agjencitë, ku kriteret janë të përshkruara 

në mënyrë më specifike. Tek ato, 71% 

nga këshilltarët kanë përvojë prej sëpaku 

gjashtë vite, ndërsa te më tepër se gjysma 

prej tyre ajo është më e gjatë se 10 vjet. 

Ngjashëm është edhe te drejtorët e 
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Figure	2.	 	 Përvojë nga fusha  e institucionit

ndërmarrjeve publike dhe kompanitë në 

pronësi shtetërore (60%), si dhe anëtarët e 

komisioneve (47%).

Përballë tyre janë anëtarët e këshillave 

drejtues dhe mbikëqyrës. Tek ata dominon 

përvoja e dobët. Kështu, 63% nga anëtarët 

e këshillave mbikëqyrës kanë përvojë deri 

në pesë vjet ndërsa madje gjysma kanë 

përvojë të pa konsiderueshme. Madje 43% 

nga anëtarët e këshillave drejtues nuk kanë 

përvojë. Pa marrë parasysh se ka dallime 

në praktikën, por i dukshëm është numri i 

konsiderueshëm i personave pa përvojë të 

cilët janë anëtarë në strukturat udhëheqëse 

të të gjitha llojet e këtyre llojeve të ndryshme 

të institucioneve.

Nëse shihet përvoja sipas fushës së arsimit, 

vërehet se përvoja shumëvjeçare është më e 

përfaqësuar te anëtarët me arsim shkencor-

teknik. Më tepër se gjysma prej tyre kanë 

më tepër se 10 vite të përvojës ndërsa 8% 

shtesë prej tyre kanë sëpaku gjashtë vite 

përvojë. Nga ana tjetër, pothuajse gjysma 

e strukturës udhëheqëse janë juristë dhe 

ekonomistë, por tek ata 41% janë me 

përvojë më të madhe se gjashtë vjet. 

Kush atje po menaxhon 5
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 Figure	3.	 	 Përvojë sipas fushës së arsimit

Pasojë e kësaj është hendeku midis 

kapacitetit të përvojës së udhëheqjes dhe 

sfidat e detyrës e cila është  udhëheqje e 

institucionit. Për udhëheqje dhe zhvillim 

të ndërmarrjeve publike dhe praktikimit të 

kompetencave të institucioneve të tjera 

nevojitet vizion i cili buron nga përvoja 

paraprake shumëvjeçare.

Lëshime incidental 
në zbatimin e 
kritereve hedhin 
hije mbi tërë 
procesin	_

Nga analiza e biografive tregohet se 

5% nga strukturat drejtuese janë me 

shkollë të mesme. Ajo që brengos është 

se si drejtorë dhe anëtarë të këshillave 

mbikëqyrës paraqiten persona me arsim 

të mesëm që është në kundërshtim me 

kriteret ligjore, ku arsimi sipëror është i 

obligueshëm. Ashtu, 2% nga drejtorët dhe 

7% nga anëtarët e këshillave mbikëqyrës 

janë me arsim të mesëm. 

Arsimi është kriter i qartë formal për 

emërim i përcaktuar në kornizën ligjore. 

Përmbushja e kriterit përcaktohet lehtë 

me kontrollimin e diplomave, ndërsa 

interpretimi i ndryshëm është mjaft i 

vështirë. Rrjedhimisht, ekzistimi i rasteve 
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Figure	4.	 	 Struktura arsimore (nga 661 anëtarë)

të tilla hedh hije në procesin e emërimit 

dhe e sjell nën pikëpyetje integritetin 

bazik të procesit.

Analizuar sipas fushës së arsimit, 

vërehet se studimet juridike dhe 

ekonomike dominojnë në strukturën 

drejtuese. Pas tyre pasojnë studimet 

shkencore-natyrore dhe teknike 

ndërsa në vendin e tretë janë shkencat 

shoqërore.  Ajo që është interesant është 

se në këshillat mbikëqyrëse, ku para 

së gjithash do të duhej të jenë anëtarë 

njerëz me prapavijë juridike dhe financiare, 

ka 22% persona teknik, 12% nga shkencat 

shoqërore dhe 4% me studime të artit ose 

shkenca humaniste. Këshillat mbikëqyrëse 

kanë funksion që ta mbikëqyrin punën 

materiale dhe financiare të institucioneve. 

Si rrjedhojë, sillet nën pikëpyetje se çfarë 

është kapaciteti i këshillave mbikëqyrës 

që në mënyrë përkatëse ti përmbushin 

kompetencat e veta.  

Kush atje po menaxhon
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Figure	5.	 	 Struktura drejtuese sipas fushave të studimeve

Mosbalancim në 
favor të meshkujve_

Të dhënat vënë në pah mosbalancimin 

në raport me strukturën gjinore të 

menaxhmentit të institucioneve. Dallimet 

midis llojeve të ndryshme të institucioneve 

nuk janë të konsiderueshme gjë e cila vë në 

pah se mos-barazia gjinore është rezultat i 

mos-kujdesisë sistemore për përfaqësimin 

e drejtë në këtë kuptim. Kështu, vetëm 

29% nga strukturat drejtuese janë gra gjë e 

cila është në kundërshtim me politikat për 

promovim të barazisë gjinore.

Mos-barazia më e madhe është vërejtur 

te drejtorët e institucioneve, ku vetëm 

5% nga personat e emëruar janë gra. Në 

anën e kundërt dallohet gjendja te organet 

kolektive, ku  43% nga anëtarët janë gra. 

Rezultatet sugjerojnë se në këto raste, më 

shpesh në komisionet, mbahet më tepër 

llogari për përfaqësimin gjinor, kështu që 

procedurat dhe praktika te këto institucione 

kanë rezultat më të mirë.

IDSCS Studim i shkurtër i politikave  -  Mars 2019
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Figure	6.	 	 Raporti i grave dhe të burrave në strukturat drejtuese

Si të përmirësohet 
procesi i emërimit?_

Rezultatet tregojnë mangësi në dy 

dimensione të procesit të emërimit të 

strukturave drejtuese:

1.     Parim i paqartë i përgjithshëm i         

        zgjedhjes 

2.     Përcjellje jo konsekuente e   

        procedurave

Fillimisht, Qeveria, por posaçërisht 

Kuvendi duhet të punojë për ndryshim 

të paradigmës në ligjet për atë se si 

përcaktohet përshtatshmëria e personave 

të emëruar. Kriteret e përcaktuara me ligj 

favorizojnë arsim përballë përvojës.

Supozimi është se procesi arsimor është 

i mjaftueshëm që personat të njihen me 

problematikën dhe atë ti bëjë të aftë të 

menaxhojnë me institucionet. Mirëpo, në 

atë mënyrë injorohen të dy problemet.

Problemi i parë është se procesi arsimor 
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nuk prodhon kuadro të gatshme, dhe ato 

duhet të kalojnë disa vite ë të punojnë në 

fushën. Vetë trajnimi në vendin e punës 

në mënyrë ideale zgjat të paktën një vit, 

dhe kjo është tanimë 20% nga kriteri për, si 

shembull, të drejtorit të ndërmarrjes publike. 

Me fjalë të tjera, përderisa të aftësoheni për 

të filluar të punoni në mënyrë të pavarur 

në institucionin, si fillestar, ju tanimë 

jeni formalisht afër kandidatit serioz për 

pozicion udhëheqës.

Problemi i dytë është se në fokusin ndaj 

fushës së arsimit, ekziston mundësi ë të 

diskualifikohen kuadro që kanë përvojë në 

fushën e punës së institucioneve, por kanë 

arsim jo-përkatës. Shembulli i fundit me 

zgjedhjen e Komisionit shtetëror për pengim 

të korrupsionit (KSHPPK) është ilustrim 

për këtë. Kandidatë me përvojë të njohur 

në antikorrupsionin u diskualifikuan ose 

nuk kishin mundësi të paraqiten për shkak 

të asaj se nuk kishin arsimim në shkencat 

juridike, ekonomike, politikologjike ose të 

komunikologjisë.

Gjatë kohës së të shkruarit të Ligjit të ri 

për pengimin e korrupsionit, propozimi 

të jetë kusht arsimi i lartë pa specifikimin 

e fushës u hodh poshtë. Shkaqet ishin 

se ashtu do të hapet mundësia që më 

tepër persona të kualifikohen. Kjo është 

pjesërisht e saktë sepse rritet rreziku që 

të kualifikohen shumë persona që presin 

angazhim përmes lidhjeve klienteliste ose 

të paktën nuk do të jenë në nivel të detyrës 

së vet për shkak të mos-profesionalizmit.

Por ky rrezik ekziston për shkak të 

mangësive për kontroll të përvojës së 

kandidatëve. Emërimi i personave në 

strukturat udhëheqëse rrallë i ngjan 

procesit të angazhimit në sektorin privat, 

përkatësisht sa informim më i madh 

i kandidatit dhe intervistë që të shihet 

se kush është më i mirë. Për hapje të 

mundësisë që përvoja të jetë kriter kyç  

nevojitet transformim i procedurave të 

emërimit, pikërisht në atë drejtim.

Kandidatët për udhëheqje ekzekutive 

(drejtorë dhe anëtarë të komisioneve) 

nevojitet që përmes një procedure 

transparente dhe kompetitive ta 
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demonstrojnë përvojën e vet dhe vizionin 

e institucionit të cilin do ta udhëheqin. 

Kompetitiviteti i procesit nënkupton se pa 

përjashtim për një vend do të shqyrtohen 

më tepër kandidatë që do të paraqiten 

në shpallje të hapur. Procesi duhet të 

përfshijë intervistë me kandidatët, dhe 

kontroll të detajuar e jo formal të përvojës 

së tyre.

Çelësi në tërë 
procesin e 
emërimit është 
transparenca_

Mirëpo, qytetarët nuk kanë besim në 

procesin e tanishëm. Përmes më tepër 

hulumtimeve të opinionit publik vërehet 

se qytetarët mendojnë se në Maqedoninë 

e Veriut punësohen kryesisht përmes 

lidhjeve.4 Si rrjedhojë, intervista duhet 

të jetë publike, për të filluar procesi i 

4 Jeta joformale e partive politike në Ballkanin Perëndimor, Inform, 2017. faqja 17. E qasshme në: 
https://bit.ly/2C27jkD. Qasur më: 20.02.2019



Kush atje po menaxhon

kthimit të besimit. Në të njëjtën kohë, 

dokumentacioni për tërë procesin,  

kandidatët e paraqitur, kompetencat e tyre 

dhe rang listat gjatë zgjedhjes, nevojitet të 

jenë publikisht të qasshme.

Procesi i filluar i përgatitjes së rregullativës 

për zgjedhje të shërbimit të lartë 

administrativ është hapi në drejtim të 

mirë. Por në këtë moment ajo ka të bëjë 

para së gjithash me ministritë dhe organet 

e pavarura të administratës shtetërore.  

Paralelisht me këtë nevojitet edhe kujdesi 

i duhur edhe për institucionet që janë me 

interes në këtë dokument.

Për udhëheqësinë (ekzekutive dhe jo-

ekzekutive) te ndërmarrjet rregullatore, 

organet e pavarura shtetërore dhe 

ndërmarrjet publike, pa përjashtim 

nevojitet  aplikimi i shpalljes publike 

me të cilin do të krijohet mundësia që 

të konkurrojnë më tepër persona. Te 

kompanitë në pronësi të plotë shtetërore, 

nevojitet aplikimi i regjistrit të ekspertëve 

të interesuar i cili vazhdimisht  do të 

azhurnohet, ndërsa nga i cili themeluesit 
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5  Rekomandime të OECD për menaxhim korporativ të ndërmarrjeve në pronësi shtetërore, 2015. E 
qasshme në: http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en. Qasur më: 22.02.2019.

do të merren informacione dhe do të 

ftojnë për intervista. Me përcjelljen e 

rekomandimeve të OECD5, edhepse 

përgjegjësia e emërimit të këtyre 

personave shpesh herë qëndron te 

ministrat, nevojitet që të aplikohet proces 

transparent dhe i ndarë të seleksionimit 

paraprak të kandidatëve nga ky regjistër 

i trupit të pavarur do të ndikojë në 

zvogëlimin e  politizimit faktik. 

 

Te organet rregullatore dhe të pavarura 

shtetërore, transparenca duhet të kënaqet 

përmes intervistës si ajo për KSHPK me 

pjesëmarrje të palëve të tjera të involvuara 

të cilat do të mund të parashtrojnë pyetje 

dhe ku intervistat do të transmetohen në 

televizion.

Intervista publike duhet të praktikohet 

edhe te emërimi i drejtorëve, këshillave 

drejtues dhe mbikëqyrës të ndërmarrjeve. 

Intervistat të cilat do ti kishin realizuar 

këshilli drejtues ose përfaqësues të 

themeluesve mund të transmetohen në 

mediet lokale. Më së paku procesi duhet 

të hapet për prani të opinionit, organizatat 

civile dhe palët e tjera të prekura të cilat 

mund të vëzhgojnë.

Këto ndryshime duhet të jenë të pavarura 

nga përcaktimi nëse në këto institucione 

do të shihet si në entitete të cilat 

funksionojnë vetvetiu dhe të udhëhequra 

tërësisht nga sistemi i rekrutimit në sajë 

të meritave, ose në kuadër të programit 

më të gjerë politik të shumicës e cila 

është pjesë e themelusve. Reformat 

patjetër duhet të nisen nga pozicioni se 

në momentin ekziston mosbesim në 

integritetin e procesit të rekrutimit. Në 

ato kushte, patjetër duhet të sigurohet 

besimi se personat e emëruar, pa dallim 

nëse janë politikisht të emëruar që ti 

përfaqësojnë interesat e themeluesit, ose 

janë të zgjedhur vetëm sipas ekspertizës 

së tyre, janë faktikisht më të mirët me 

përvojë dhe vizion se si do ti udhëheqin 

institucionet.
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Ndjekje	e	
procedurave_

Kush çka duhet të 
bëjë?_

Konkurrenca dhe transparenca e procesit 

në praktikë janë mënyrë e mirë për tu 

penguar implementimi jo-konsekuent 

i kritereve të emërimit. Kontrollimi i 

biografive tregoi se nuk është i vogël 

numri i personave të emëruar të cilët 

nuk i përmbushin kriteret e parashtruara. 

Obligimi i themeluesve dhe i trupave që 

zgjedhin është të vendosin procedura 

të cilat në detaje  do ta përpunojnë 

kontrollimin e aplikacioneve dhe do të 

sigurojnë ligjshmëri të procesit.

 

MASA 1

RRITJE E KRITEREVE PËR ZGJEDHJE 
TË STRUKTURAVE UDHËHEQËSE 
ME FOKUS NË PËRVOJËN

Ku

Ligji për ndërmarrje publike

Përgjegjës

Ministria e ekonomisë (ME), Ministria e 

vetëqeverisjes lokale (MVL), Ministria e 

shoqërisë informatike dhe e administratës 

(MSHIA) 

MASA  2

APLIKIMI I PROCEDURËS 
TRANSPARENTE PËR PARAQITJE 
DHE ZGJEDHJE ME PËRFSHIRJE TË 
OPINIONIT	 

Kush atje po menaxhon 13



14

Ku

Ligji për ndërmarrje publike

Përgjegjës

МЕ, МVL, МSHIA

MASA 3

RRITJE E KRITEREVE PËR ZGJEDHJE 
TË STRUKTURAVE UDHËHEQËSE 
ME FOKUS NË PËRVOJËN	

Ku

Ligje materiale të organeve të pavarura të 

administratës shtetërore (OPASH), organe të 

pavarura organe të pavarura të organizimit 

shtetëror (OPO) dhe trupa rregullatore 

Përgjegjës

МSHIA (në kuadër të analizës funksionale 

dhe në pajtim me propozimin e Shërbimit të 

lartë udhëheqës) 

MASA 4

ZBATIMI I PROCEDURËS 
TRANSPARENTE PËR PARAQITJE 
DHE ZGJEDHJE ME PËRFSHIRJE TË 
OPINIONIT 

Ku

Ligje materiale të OPASH, OPO dhe Trupat 

rregullatore 

Përgjegjës

МSHIA (në kuadër të analizës funksionale 

dhe në pajtim me propozimin e Shërbimit 

të lartë udhëheqës)

MASA 5

PËRGATITJE E PROPOZIM 
AKTEVE NËNLIGJORE  DHE TË 
PROCEDURAVE PËR EMËRIM 
PUBLIK DHE TRANSPARENT TË 
STRUKTURAVE UDHËHEQËSE  
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Ku

E re

Përgjegjës

МSHIA

MASA 6

KONTROLLIM I PLOTËSIMIT 
TË KRITEREVE TE PERSONAT 
EKZISTUES TË EMËRUAR	

Ku

E re

Përgjegjës

KSHPK

MASA 7

KONTROLLIMI I IMPLEMENTIMIT 
TË POLITIKAVE PËR PËRFAQËSIM 
TË DREJTË GJINOR DHE ETNIK NË 
STRUKTURAT UDHËHEQËSE	

Ku

Përgatitje e raportit

Përgjegjës

Sekretariati për implementimin e 

marrëveshjes kornizë të Ohrit (SIMKO), 

Ministri e punës dhe politikës sociale 

(MTPS)
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Misha	Popoviq	është politolog dhe 

udhëheq me Qendrën për menaxhim 

të mirë të IDSCS. Interes kryesor e ka 

hulumtimi i korrupsionit, si dhe sfidat e 

tjera në menaxhimin e mirë në vend dhe 

në rajon.

Marko	Pankovski	është hulumtues në 

Institutin për demokraci “Societas civilis” 

– Shkup. Interesi i tij hulumtues është i 

orientuar ndaj raportit midis udhëheqjes 

së mirë dhe proceset e integrimit evropian 

dhe të sigurisë evropiane dhe politikës së 

jashtme.

Informacion	mbi
IDSCS_

IDSCS është think tank - organizatë civile 

që hulumton zhvillimin e qeverisjes së 

mirë, shtetin e së drejtës dhe integrimin 

evropian të Maqedonisë. IDSCS ka për 

mision ndihmën e angazhimit qytetar në 

vendimmarrje dhe për të forcuar kulturën 

pjesëmarrëse politike. Duke zhvilluar 

vlerat liberale, IDSCS kontribuon në 

bashkëjetesën midis diversitetit.

Informatat kontaktuese për IDSCS
-
Adresë: Str. Miroslav Krlezha No.

52/1 /2, 1000 Shkup 

Telefoni / Fax: +389 2 3094760 

E-Mail: contact@idscs.org.mk

Informacion rreth 
autorëve	_



Informacione	rreth	
projektit_

Link_

Projekti “Drejt qeverisjes së mirë në 

ndërmarrjet shtetërore dhe organet e 

pavarura shtetërore” (Improved good 

governance of state owned enterprises and 

independent state bodies) financohet nga 

Mbretëria e Bashkuar përmes Qeverisë së 

Mbretërisë së Bashkuar. Projekti analizon 

performancën e ndërmarrjeve publike, 

ndërmarrjeve shtetërore dhe organeve të 

pavarura shtetërore në lidhje me atë se sa 

adekuate janë menaxhimi dhe procedurat e 

menaxhimit dhe vlerëson nëse ka procedura 

të cilat krerët e këtyre institucioneve i bëjnë 

rezistent ndaj klientelizmit dhe korrupsionit. 

Qëllimi është të iniciohen ndryshime në 

kulturën qeverisëse të institucioneve të 

synuara që do të kontribuonin në zhvillimin 

e tyre afatgjatë dhe të qëndrueshëm dhe do 

të siguronin bazë për raportim më të mirë të 

brendshëm.

Ky publikim është në dispozicion në:
-	
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/kush-atje-

po-menaxhon/
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