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Hyrje_

Si furnizues të një vargu të shërbimeve 

themelore për qytetarët, puna dhe 

menaxhimi me ndërmarrjet publike ndikon 

mbi cilësinë e gjithëmbarshme të të 

jetuarit dhe mbi zhvillimin e komunitetit. 

Përparësia e shërbimeve të cilat ata i 

ofrojnë, si furnizim me ujë, pastrimi i 

mbeturinave, mirëmbajtja e rrugëve dhe 

shumë  shërbime të tjera, e bën punën e 

ndërmarrjeve publike lëndë interesimi për 

shumë qytetarë. Duke pasur parasysh 

faktin se të njëjtat janë të bazuara dhe 

kanë obligime të ndara nga pushteti 

qendror dhe lokal, në mënyrë shtesë i bën 

lëndë të interesit publik sepse cilësia e 

punës së tyre, në mënyrë të drejtpërdrejtë, 

ndikon nga dëshira dhe kapacitetet e 

institucioneve, të cilat në mënyrë të 

tërthortë ose të drejtpërdrejtë, ato i 

menaxhojnë.

 

Duke pasur parasysh rolin e tyre dhe 

detyrat e dhëna, me rëndësi është që 

ndërmarrjet publike të menaxhohen nga 

njerëz të cilët kanë dituri dhe përvojë, dhe 

të cilët mund të kontribuojnë në mënyrë 

thelbësore. Në të njëjtën kohë, me që 

ndërmarrjet publike disponojnë me 

resurse publike dhe zbatojnë detyra me 

interes publik, ka nevojë për monitorim të 

drejtpërdrejtë të punës së tyre financiare 

dhe materiale.  Cilësia e njerëzve në 

strukturat menaxhuese dhe drejtorët, si 

dhe anëtarët e këshillave drejtuese (KD) 

dhe këshillat mbikëqyrëse (KM) është një 

nga parakushtet kyç që këto procese të 

jenë jo vetëm formalisht të zbatuara, por 

të zbatohen edhe në mënyrë thelbësore 

dhe të jenë në dobi të ndërmarrjes. 

Prapëseprapë, hulumtimet tregojnë1 

se kjo shpesh nuk ndodh dhe se 

ndërmarrjet publike janë të menaxhuara 

nga njerëz me përvojë të pamjaftueshme 

në fushën e punës së ndërmarrjes 

1  Për më tepër informacione për metodologjinë e hulumtimit si dhe për gjendjet në vitin 2018, 
shih: Misha Popoviq, Marko Pankovski, Kush atë atje e menaxhon?. IDSCS, mars i vitit 2019. E 
qasshme në: https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/03/ WEB_A5_MKD_КОЈ_ТОА_
ТАМУ_УПРАВУВА.pdf



Studim	i	shkurtёr	pёr	politika	publike	Nr.12		-		prill	20202

dhe që kanë arsim jo-adekuat formal, 

posaçërisht në këshillat mbikëqyrëse.

Njëra nga mënyrat kyç, për rritje të cilësisë 

së kualifikimeve në strukturat menaxhuese, 

është zbatimi i procedurës së hapur dhe 

transparente për zgjedhje. Prapëseprapë, 

praktika tregon se anëtarët e këshillave 

drejtuese dhe mbikëqyrëse zgjedhen në 

procedurë jo-transparente, pa prani të 

publikut në procesin dhe me ndikesë të 

fuqishme partiake. Në konsultimet me 

ndërmarrjet publike të cilat Instituti për 

demokraci “Societas civilis” - Shkup  i 

zbatoi gjatë hulumtimit, pothuajse 

çdokund përvijonte konkluza se anëtarët 

e këshillave drejtuese dhe mbikëqyrëse, 

zgjedhen në sajë të parimit të lojalitetit 

partiak dhe kanë kapacitet të dobët, për të 

kontribuar në mënyrë qenësore në punën 

e ndërmarrjes publike. Situata e tillë i sjell 

ndërmarrjet publike në situatë të mos 

mund ti shfrytëzojnë këshillat drejtuese dhe 

mbikëqyrëse në drejtim të përmirësimit të 

punës së vet  edhe përkundër asaj që për 

punën e tyre ndahen mjete financiare.2

2 Për më tepër informacione në raport me zhdëmtimet të anëtarëve të këshillave drejtuese dhe 
mbikëqyrëse, shih: “Analizë e personave të emëruar dhe të zgjedhur – raport nga përcjellja”. 
Qendra për menaxhim me ndryshime: mars 2018. E qasshme në: http://www.cup.org.mk/
publications/ Imenuvani%20i%20izbrani_za%20web_02.pdf. Qasur më: 15.02.2019





Qёllim	i	analizёs
dhe	i	qasjes	_

Qëllimi i analizës është që të kihet pasqyrë 

të gjendjes, në raport me menaxhimin me 

ndërmarrjet publike, nga tri aspekte. I pari, 

pasqyrimi i gjendjes momentale për nivelin 

dhe llojin e kualifikimeve të njerëzve, të 

cilat menaxhojnë me ndërmarrjet publike, 

përkatësisht drejtorët, anëtarët e këshillave 

drejtuese dhe mbikëqyrëse. I dyti,në raport 

me vitin paraprak. Më në fund, këqyrje në 

mendimet dhe qëndrimet e qytetarëve 

të ndërlidhur me punën,si të strukturave 

menaxhuese ashtu edhe të ndërmarrjeve 

publike në tërësi. 

Për atë qëllim, gjatë viteve 2019 dhe 

2020, Instituti për demokraci vazhdoi 

me grumbullimin  e informacioneve 

për kualifikimet të anëtarëve të 

këshillave drejtuese dhe mbikëqyrëse të 

ndërmarrjeve  publike. Gjatë hulumtimit 

në vitin 2019 dhe 2020 u grumbulluan të 

dhëna për anëtarët e këshillave drejtuese 

dhe mbikëqyrëse, të cilët janë emëruar 

në fillim të vitit 2019, si dhe për anëtarë 

,biografitë e të cilëve nuk u morën  gjatë 

hulumtimit në vitin 2018. Sipas asaj, 

kërkesat për informacione me karakter 

publik3 iu dërguan të gjitha ndërmarrjeve 

publike me ndryshime në strukturat 

drejtuese. Sipas asaj, të dhëna u kërkuan 

për 406 anëtarë të KD dhe KM. Në 82% 

nga rastet u dërguan biografi personale 

(CV), në 17% nga rastet nuk është dërguar 

biografi, ndërsa në 3% të rasteve është 

vërejtur heshtje e administratës. 

Në raport me qasshmërinë në të dhënat 

dhe gatishmërisë së themeluesve që edhe 

ndërmarrjet publike ti ndajnë  biografitë 

e strukturave drejtuese, situata mbetet 

pothuajse e pandryshuar në krahasim me 

vitin 2018. Sërish u vërejt një varg i rasteve 

ku ndërmarrjet publike dhe themeluesit ia 

3  Kërkesa për informacione me karakter publik përmbante kërkesë për dërgim të biografive të 
rejtorëve të subjektit, anëtarëve të këshillit drejtues dhe anëtarëve të këshillit mbikëqyrës.
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kalojnë përgjegjësinë njëri-tjetrit për atë 

se kush duhet t’i posedojë informacionet 

e tilla. Mandej, biografitë e drejtorëve të 

ndërmarrjeve publike janë më të qasshme 

në krahasim me anëtarët e këshillave 

drejtuese dhe mbikëqyrëse. Më në 

fund, ndërmarrje të caktuara publike, pa 

marrë parasysh se në pakicë, refuzuan ti 

dërgojnë biografitë dhe nuk dërguan të 

dhëna ,në nivel të emrit dhe mbiemrit të 

anëtarëve. 

Analiza jep kontroll të gjendjeve sipas 

parametrave të shumta, të ndërlidhura 

me kualifikimet e anëtarëve të strukturave 

drejtuese, siç  është struktura e anëtarëve 

të strukturave menaxhuese, përvojë në 

fushën e punës së ndërmarrjes, struktura 

arsimore në raport me arsimit formal dhe 

përfaqësimit gjinor. Në mënyrë shtesë, për 

këshillat mbikëqyrëse, jepet mbikëqyrje 

për nivelin e përvojës dhe  për llojin e 

kualifikimeve të anëtarëve të këshillave 

mbikëqyrëse dhe gatishmëria e tyre që ta 

kontrollojnë punën materiale – financiare 

të ndërmarrjes. 

Përshtypja e parë është se gjendja 

nuk ka ndryshuar në mënyrë të 

konsiderueshme , në krahasim me 

vitin paraprak. Përvoja në fushën e 

punës së ndërmarjes edhe më tutje 

mbetet mungesa kryesore te anëtarët 

e strukturave drejtuese. Gjithashtu, 

sërish janë regjistruar raste ku 

anëtarët e këshillave drejtuese nuk i 

kanë përmbushur kriteret formale për 

arsimim, të cilat janë të përshkruara në 

Ligjin për ndërmarrjet publike. Në raport 

me  përfaqësimin gjinor, situata është 

pothuajse e pandryshuar dhe ende 

ekziston një hendek serioz në dobi të 

burrave.
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Pёrvoja,	ende	
sfida	mё	e	
madhe	nё	cilёsinë	
e	strukturave	
udhёheqёse_

Në analizën e publikuar, në vitin 2019 

konstatuam se deficiti më i madh 

i strukturave udhëheqëse paraqet 

mospasjen e përvojës. Ashtu që ,në 

analizën paraprake, rreth gjysma e 

personave ose nuk kanë pasur përvojë 

ose nuk kanë pasur jo më tepër se pesë 

vite përvojë në punën e ndërmarrjes 

publike.

Ngjashëm, si edhe vitin paraprak, 

analiza e biografive të dorëzuara 

tregon se sërish gjysma nga strukturat 

udhëheqëse nuk kanë kurrfarë përvoje 

ose përvojë deri më pesë vjet në 

fushën e punës së ndërmarrjes.  

Rezultatet tregojnë se te drejtorët 

e posa emërtuar midis dy matjeve, 

17% nuk kanë përvojë nga fusha e 

ndërmarrjes, 8% kanë midis një dhe tre 

vite përvojë, ndërsa 17% shtesë midis 

katër dhe pesë vite. Përballë tyre, 58% 

nga drejtorët kanë pasur përvojë prej 

gjashtë ose më tepër vite, ndërsa një e 

treta mbi 10 vite përvojë.

Te këshillat mbikëqyrëse gjendja 

është më e keqe, ku 62% kanë përvojë 

deri pesë vite. Pothuajse çdo i pesti 

anëtar i këshillit mbikëqyrës aspak 

nuk ka përvojë në fushën e punës 

së ndërmarrjes ndërsa një e katërta 

ka midis një dhe tre vite përvojë 

politike. Te madje 37% ,nga anëtarët 

e këshillave drejtuese, nuk përvojë në 

fushën e ndërmarrjes por, në të njëjtën 

kohë, te 54% ekziston përvojë prej së 

paku gjashtë vite.
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Grafiku	1.	 	 Vitё	pёrvojё	pune	nga	fusha	e	institucionit	(the	dhёna	nga	74	presona)

Sërish, ngjashëm si në vitin 2018, 

përvoja më e madhe qëndron në 

strukturat udhëheqëse me prapavijë 

arsimore në shkencë dhe teknikë. Madje 

75% nga ky kuadër ka përvojë mbi 10 

vite në fushën e punës së ndërmarrjes. 

Pas tyre vijojnë ata me arsim shoqëror, 

nga të cilët 31% kanë mbi 10 vite 

përvojë, mirëpo, në të njëjtën kohë 31% 

nuk kanë kurrfarë përvojë pune. 

Si kategori e veçantë i ndajmë juristët dhe 

ekonomistët ,të cilët përbëjnë 45% nga 

anëtarët  e ri, të emërtuar të udhëheqjes 

së ndërmarrjeve. Tek ata, 48% kanë mbi 

gjashtë vite përvojë pune, 27% kanë midis 

një dhe pesë vite ndërsa 24% nuk kanë 

përvojë pune.

Grafiku	2.	 Vite	pёrvojё	pune	sipas	fushёs	sё	arsimit	(tё	dhёna	nga	71	person)
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Thënë shkurtimisht, vazhdon praktika 

e emërimit të strukturave udhëheqëse 

të cilat nuk kanë përvojë të nevojshme 

në fushën e punës së ndërmarrjes. Në 

periudhën e ardhshme nevojitet që të 

ketë zhvendosje drejtë përmirësimit 

të gjendjes, përmes kritereve të 

përforcuara për zgjedhje të fokusuara 

në përvojë dhe shkathtësi.

Pёrmes	“sitёs”	
ligjore	sёrish	
janё	pёrvjedhur	
persona	me	
kualifikime	tё	
pamjaftueshme	
arsimore_

Arsimi i lartë është kriter i qartë formal 

për drejtorë dhe anëtarët e këshillave 

mbikëqyrëse të ndërmarrjeve publike. 

Në mënyrë shtesë, te kushtet për 

zgjedhjet e këshillave drejtuese, arsimi 

në fushat drejtësi dhe ekonomi është 

iobligueshëm, për shkak të nevojës për 

kontroll profesional të punës materiale 

dhe financiare.

Prapëseprapë, analiza tregon se 6% 

nga drejtorët dhe 11% nga këshillat 

mbikëqyrëse  nuk kanë arsim të lartë 

(analizë e 302 personave). Në mënyrë 

shtesë, nëse kryqëzohet funksioni në 

strukturat udhëheqëse dhe fusha e 

arsimit, mund të vërehet se vetëm 54%, 

nga anëtarët e këshillave mbikëqyrës, 

kanë studiuar drejtësi ose ekonomi.

Të dhënat tregojnë se drejtësia, 

ekonomia dhe shkencat e tjera 

shoqërore dominojnë në strukturat 

drejtuese. Duket se gjendja është më 

shumë e balancuar te drejtorët, 42% 

prej tyre kanë arsim në shkencë dhe 

teknikë.
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Grafiku	3.	 Strukturё	menaxhuese	sipas	fushёs	sё	Studimeve	(tё	dhёna	pёr	256		persona)
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Menaxhimi	ëёshtё	
profesion	meshkujsh_

Nëse analizohen të dhënat nga 

anëtarët e ri, të emëruar të strukturave 

udhëheqëse, mund të shihet se gratë 

janë të përfaqësuara në masë të 

konsiderueshme më të ulët. Kështu, në 

vitin 2018, 29% nga udhëheqjet janë gra 

ndërsa në vitin 2019, përqindja e grave ka 

qenë 28%.  Gjendja është më e shprehur 

te drejtorët, ku vetëm gjashtë përqind 

prej tyre janë gra. Gjendja e tillë sërish 

vë në pah diskriminimin sistematik, i cili 

rezulton me atë ,që gratë të mos kenë 

qasje të njëjtë në pozicionet udhëheqëse.
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Grafiku	4.	 Raporti	i	grave	dhe	burrave	nё	strukturat	udhёheqёse	(tё	dhёna	pёr	406	persona)

Shёnime	nga	
monitorimi	i	seancёs	
sё	Kёshillit	tё	Qytetit	
tё	Shkupit_

Më 29 janar të vitit 2020, ekipi i IDSCS e 

monitoroi seancën e Këshillit të Qytetit të 

Shkupit. Në atë nuk zgjedheshin anëtarë 

të këshillit drejtues dhe mbikëqyrës të 

NP Drislla, si dhe u plotësuan disa vende 

të boshatisura në këshillat drejtuese dhe 

mbikëqyrëse të disa ndërmarrjeve publike 

të Shkupit.4

Gjatë zgjedhjes, anëtarët kanë vetëm 

propozime për zgjedhje, me emër dhe 

mbiemër të personit i cili duhet të 

emërohet. Kurrfarë materiale shtesë nuk u 

siguruan, e të cilat do ti kishin prezantuar 

kualifikimet e personave të propozuar. Me 

kërkesë të opozitës, që tu sigurohen më 

tepër informacione,  përgjigja e shumicës 
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4  NP Higjiena komunale, NP Parkingu i qytetit dhe Ndërmarrja publike e  komunikimit publik.
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Kriteri	i
fshehur_

Nga analiza e biografive të anëtarëve 

të strukturave udhëheqëse, si dhe nga 

monitorimi  sporadik i seancës së Këshillit 

të Këshillit të Qytetit të Shkupit, rezulton se 

praktika e plotësimit me njerëz nuk është 

bazuar në kompetenca dhe përvojë. 

Një përqindje e madhe e personave, 

pa vëllim të kënaqshëm të përvojës në 

punën e ndërmarrjeve publike, tregon se 

ekzistojnë rregulla të ndryshme të cilat e 

udhëheqin këtë proces. Në anketën e cila 

ështe realizuar në shkurt të vitit 2020, 

në një ekzemplar  reprezentativ prej 

100 të anketuar, 80% të të anketuarve 

konsiderojnë se kriter kryesor i emërimit 

është përkatësia partiake. Kjo përputhet 

edhe me përshtypjen nga takimet 

ishte se nuk ekziston obligim ligjor për 

atë. Pa marrë parasysh ,se ajo nuk është 

e saktë, prapëseprapë këshilltarëve iu 

shkurtuan dy gjera kyç:

• Këshilltarët nuk kanë mundësi që të 

arrijnë deri te dokumentet (vërtetimet)  

nga shërbimet e qytetit, se personat të 

cilët i zgjedhin , i përmbushin kriteret 

formale. Rezultatet më lartë tregojnë se 

ekzistojnë raste kur , në këto pozita,tuar 

persona të cilët nuk i përmbushin këto 

kushte, të përcaktuara me ligj.

• Këshilltarët nuk kanë mundësi 

që të  njihen me kualifikimet e 

kandidatëve të propozuar dhe me ato 

ta vlerësojnë përshtatshmërinë e tyre. 

Pa dallim të mos-pasjes së obligimit 

,që kandidatët të dorëzojnë biografi, 

parashtrohet pyetja se në çfarë 

mënyrë të ndryshme, pa kontrollim 

në kualifikimet, kompetencat dhe të 

përvojës, Këshilltarët mund të sjellin 

vendim të bazuar mbi dëshmi.
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Qytetarёt	pёr	
ndёrmarrjet	publike_

Në anketën përmes telefonit, e cila u 

realizua nga agjencia M-Prospekt, i 

pyetëm qytetarët për mendimin e tyre në 

lidhje me punën e ndërmarrjeve publike. 

Kështu, 35% janë përgjigjur se janë të 

njoftuar me punën e tyre, 63% kanë 

thënë se nuk janë të njoftuar, ndërsa 25 

nuk kanë dëshiruar të japin përgjigje.

konsultative me ndërmarrjet publike dhe 

themeluesit (para së gjithash komunat) 

ku shpesh herë na është thënë se 

përkatësia partiake është kushti kryesor 

për anëtarësi në këshillat drejtuese dhe 

mbikëqyrëse.

Tabela	1.					Sa jeni të njohtuar me mënyrën në të cilën  zgjedhen drejtorët e ndërmarrjeve  
 publike dhe të kompanive në pronësi të plotë shtetërore?(%)

 

 

 

 

Aspak nuk jam i njohtuar 

Kryesisht nuk jam i njohtuar 

Nuk e di

Gjithsej

 

Kryesisht jam i njohtuar 

Jam i njohtuar mirё

42

21

2

100

22

13
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Qytetarët janë të ndarë në raport me 

kënaqësinë nga puna e ndërmarrjeve 

Një shumicë e madhe e qytetarëve 

konsiderojnë se ndërmarrjet publike 

publike. Kështu, 44% janë të kënaqur ndërsa 

54% janë të pakënaqur nga puna e tyre.

shfrytëzohen  për punësim të kuadrove 

partiake.

Tabela	2.					 Sa jeni të kënaqur nga puna e ndërmarrjeve publike në republikën
  e Maqedonisë? (%)

Tabela	3.	 Sa pajtoheni me deklaratën vijuese: Ndërmarrjet publike shfrytëzohen për  
 punësime partiake. (%)

 

 

 

 

Aspak nuk jam i kёnaqur 

Nuk jam i kёnaqur

Nuk e di

Gjithsej

 

Jam i kёnaqur 

Jam shumё i kёnaqur

22

32

2

100

40

4
 

 

 

 

 

Aspak nuk pajtohem 

Pjesёrisht nuk pajtohem

Nuk e di

Gjithsej

 

Pajtohem pjesёrisht 

Pajtohem plotёsisht

5

5

4

100

23

63
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Çfarё	mё	tutje?_

Ministria e ekonomisë themeloi grup për 

ndryshim të Ligjit për ndërmarrje publike 

kah fundi i vitit 2019. Në kudër të kësaj 

iniciative, u përfshinë propozimet, të cilat 

ISCS bashkë me Ministrinë e shoqërisë 

informatike dhe të administratës,i 

hartuan për përmirësimin e kritereve 

për zgjedhje  të këshillave drejtues 

dhe mbikëqyrës , si dhe të drejtorëve 

të ndërmarrjeve publike të themeluara 

nga njësitë e vetëqeverisjes lokale.5 

Këto ndryshime, në bashkëveprim me 

propozim Ligjin për shërbim të latë 

udhëheqës, i propozuar nga MSHIA, 

bazohet në problemet e përmendura më 

lartë për t’i zvogëluar ose tërësisht për t’i 

mënjanuar.

Prej këtu, është tejet me rëndësi që këto 

dy propozime të miratohen nga Kuvendi 

i Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Ngjashëm si me LPPH, nevojitet që 

deputetët të organizojnë debat publik 

edhe për propozim ndryshimet e Ligjit 

për ndërmarrje publike dhe ky ligj të 

miratohet pas një debati më të gjerë.

Mirëpo, pas zgjedhjeve (kur do qoftë 

që të ndodhin) ekziston një vakum 

periudhë, në të cilën ligjet ekzistuese 

vlejnë. Analiza tregon se praktika 

e vjetër vazhdon në disa pjesë të 

pushtetit, paralelisht me vullnetin e 

treguar te institucione të caktuara për 

t’u përmirësuar mënyra e emërimit. Kjo 

është një gjendje kundërthënëse.

Në periudhën e ardhshme, posaçërisht 

në periudhën e zgjedhjeve, kur sërish 

do të emërtohen udhëheqës të rinj 

të ndërmarrjeve, institucioneve dhe  

të agjencive, nevojitet të ndiqen 

parimet themelore të ndryshimeve të 

propozuara.

5  Zgjedhja e drejtorëve të ndërmarrjeve publike dhe të shoqatave aksionare në pronësi është 
përfshirë në propozimin e Ligjit për shërbim të lartë udhëheqës.
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Qeveria si dhe pushtetet e tjera, që 

emërojnë, patjetër duhet të udhëhiqen 

nga parimet e transparencës, 

kompetivitetit dhe të kompetencave. 

Emërimit duhet t’i paraprijë shpallja 

dhe transparenca në vlerësimin e 

kandidatëve. Kjo nënkupton edhe 

arsyetimin për shkaqet e refuzimit 

të kandidatëve. Themeluesi duhet të 

sigurojë se çdo kandidat, në zgjedhjen 

më të ngushtë, do të intervistohet që 

të mundet më saktë të përcaktohen 

kompetencat dhe plani i propozuar 

për punën e institucionit ,për të cilin 

personi është paraqitur që ta udhëheq.

Në këtë mënyrë do të tejkalohet 

hendeku midis legjislativit ekzistues 

dhe ndryshimet e propozuara të 

LNP dhe LPPH. Themeluesit do të 

demonstrojnë se praktika e vjetër 

dhe “rregullat e panjohura” për 

zgjedhje janë të braktisura dhe se 

institucionet janë të gatshme për një 

mënyrë bashkëkohore të emërimit 

të udhëheqjes, e cila do të sigurojë 

institucione të avancuara.

14



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-raport-per-vitin-2019/
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