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Plani i aktiviteteve vjetore për vitin 2021 që janë pjesë e 
 

Memorandumit për Bashkëpunim ndërmjet Misionit të OSBE-së në Shkup dhe Komisionit Shtetëror për 

Parandalimin e Korrupsionit 2020 - 2022 
 

 
Aktiviteti Përshkrimi i 

aktivitetit 

Përgjegjës për 
realizim 

Periudha e 
realizimit 

 
Aktiviteti 1. Promovimi i elementëve të sistemit për integritet në njësitë e vetëqeverisjes lokale 

Në vitin 2021, Misioni, në 
bashkëpunim me KShPK-në, 
mbështeti hartimin e 
Deklaratës për Politikën e 
Integritetit të NjVL-së dhe 
Udhëzimet për zbatimin e saj. 
Në vitin 2021, Misioni do të 
realizojë një program trajnimi 
për administratorët komunalë 
nga 30 NjVL. Trajnimi do të 
realizohet përmes internetit 
nga një trajnues i jashtëm, i 
punësuar në Mision dhe 
përfaqësues i KShPK-së, në 

1. Përgatitje e dokumentacionit për angazhim të një trajnuesi 
nacional për realizimin e një serie trajnimesh për promovimin e 
politikës së integritetit në NjVL 

OSBE / KShPK Mars 2021 

2. Angazhim i një trajnuesi nacional dhe ofrimi i udhëzimeve fillestare 
për realizimin e programit për trajnime, në bashkëpunim me KShPK-në 
dhe Agjencinë për Mbrojtje të së Drejtës për Qasje të Lirë në Informata 
me Karakter Publik 

OSBE / KShPK Prill 2021 

3. Përgatitje e një informacioni me shkrim për Politikën e re të 
integritetit për NjVL-në për gjithë kryetarët/kryetaret e 
komunave në vend 

OSBE / KShPK Mars 2021 

4. Dërgimi i informacionit me shkrim dhe ftesë për emërimin e 
përfaqësuesve nga administratat komunale për 

KShPK / OSBE Prill 2021 
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bazë të materialeve për trajnim, 
të dizajnuara në vitin 2021. 
Aktiviteti do të realizohet deri 
në nëntor të vitit 2021. 

pjesëmarrje në trajnimin për Politikën e re të integritetit për NjVL, 
deri në 30 NjVL të përzgjedhura në vend 

  

5. Kontaktimi i përfaqësuesve/përfaqësueseve të emëruar/a të NjVL, 
krijimi i grupeve për trajnim dhe hyrje në metodat e trajnimit “online” 

OSBE / KShPK / 
Trajnues i 
jashtëm 

Prill 2021 

6. Realizim i programit 5-ditor për trajnim, 3 grupe х 10-15 
pjesëmarrës, në bashkëpunim me Agjencinë për Mbrojtje të së 
Drejtës për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik 

Trajnues i 
jashtëm / OSBE / 
KShPK 

Maj-qershor 
2021 

7. Dërgimi i certifikatave për pjesëmarrje në programin e trajnimeve 
dhe materiale plotësuese për realizimin e Politikës së integritetit 

OSBE / KShPK Korrik 2021 

8. Mbikëqyrje e procesit për promovimin e Politikës së integritetit në 
NjVL, të përfshira  në programin për trajnim në vitin 2021 

OSBE / KShPK Shtator-nëntor 
2021 

9. Përgatitje e raportit me rekomandime për përvojat nga trajnimet e 
realizuara të NjVL-së dhe zbatimit të Politikës së Integritetit, me 
propozim-veprime për rritjen e efikasitetit në periudhën në vijim 

OSBE Nëntor 2021 
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Aktiviteti 2. Promovimi i transparencës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit 

Me qëllim të rritjes së transparencës në 
KShPK, në vitin 2021 Misioni do të 
sigurojë mbështetje për mirëmbajtje të 
faqes së internetit të KShPK-së përmes 
një ofruesi shërbimesh. Misioni 
gjithashtu  do të sigurojë shërbime për 
përmirësim të strukturës teknike të 
faqes së internetit të KShPK-së. 
Paralelisht me këtë, Misioni do të 
mundësojë përkthimin e dokumenteve 
të përzgjedhura në  luftën kundër 
korrupsionit dhe poashtu do të sigurojë 
strukturimin dhe prezantimin e 
përmbajtjes në mënyrën e duhur në 
faqen e internetit të KShPK-së. 
Aktiviteti do të realizohet në periudhën 
mars-gusht të vitit 2021. 

1. Përgatitje e dokumentacionit për furnizim të shërbimeve për  
mirëmbajtje të përmbajtjes së faqes së internetit të KShPK 

OSBE / KShPK Mars 2021 

2. Nënshkrim i marrëveshjes me kompaninë e përzgjedhur – ofruese e 
shërbimeve për KShPK 

OSBE Prill 2021 

3. Realizim i shërbimeve të kontraktuara nga ana e ofruesit të 
shërbimeve 

OSBE Prill-gusht 
2021 

4. Përkthimin dhe lektоrimin  e dokumenteve të përzgjedhura në luftën 
kundër korrupsionit 

OSBE Prill-gusht 
2021 

5. Publikim i dokumenteve të përkthyera në faqen e internetit të 
KShPK-së 

KShPK Shtator 
2021 
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Aktiviteti 3. Hartimi i propozim-kornizës ligjore për format gjinore të korrupsionit në Maqedoninë e Veriut 

Në bazë të gjetjeve të dokumentit për 
Aspektet Gjinore të korrupsionit në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut të 
viti 2020, Misioni do të nënshkruajë 
marrëveshje bashkëpunimi me një 
ofrues shërbimesh, për të realizuar 
hulumtim të opinionit publik lidhur me 
perceptimin e grave për ekzistimin e 
formave gjinore të korrupsionit në vend. 
Përveç kësaj, Misioni do të kontraktojë 
një Ekspert Shtetëror Juridik, i cili do të 
analizojë legjislacionin ndërkombëtar 
dhe atë vendas, dhe në bashkëpunim 
me NjVL, institucionet përkatëse 
shtetërore dhe organizatat qytetare, do 
të propozojë dispozita për ndryshim dhe 
plotësim të legjislacionit nacional. 
Aktiviteti duhet të realizohet në 
periudhën mars-korrik të vitit 2021. 

1. Përgatitje e dokumentacionit për furnizimin e shërbimeve 
për realizimin e një hulumtimi të opinionit publik, lidhur 
me perceptimin e grave për ekzistimin e formave gjinore 
të korrupsionit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 
në konsultim me Ministrinë e Drejtësisë 

OSBE / KShPK Mars 2021 

2. Përzgjedhje e ofruesit të shërbimeve dhe nënshkrimi i marrëveshjes OSBE Prill 2021 

3. Përpilim i një pyetësori për hulumtimin e opinionit publik, në 
konsultim me Ministrinë e Drejtësisë 

Ofrues 
shërbimesh / 
OSBE / KShPK 

Prill-maj 
2021 

4. Realizim i hulumtimit të opinionit publik lidhur me perceptimin e 
grave për ekzistimin e formave gjinore të korrupsionit 

Ofrues 
shërbimesh 

Maj 2021 

5. Përgatitje e raportit nga hulumtimi i opinionit publik lidhur me 
perceptimin e grave për ekzistimin e formave gjinore të 
korrupsionit 

Ofrues 
shërbimesh 

Qershor 2021 

6. Përgatitja e dokumentacionit për angazhimin e Ekspertit shtetëror 
juridik për hartimin e propozim-dispozitave, lidhur me 
ndryshimin dhe plotësimin e legjislacionit nacional për format 
gjinore të korrupsionit 

Ekspert shtetëror 
juridik / 
OSBE / KShPK 

Mars 2021 

7. Angazhim i një eksperti dhe dhënia e udhëzimeve fillestare për 
realizimin e analizës, në konsultim me Ministrinë e Drejtësisë 

OSBE / KShPK Prill 2021 
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 8. Realizim i hulumtimit administrativ për përkufizimin juridik të 
formave gjinore të korrupsionit në legjislacionin ndërkombëtar 

Ekspert shtetëror 
juridik 

Prill-maj 
2021 

9. Përgatitje e një raporti preliminar për përkufizimin juridik të 
formave gjinore të korrupsionit në legjislacionin ndërkombëtar 
dhe të vendit 

Ekspert shtetëror 
juridik 

Qershor 2021 

10. Realizimi i një procesi konsultativ me NjVL-në, institucionet 
përkatëse shtetërore dhe organizatat qytetare 

Ekspert shtetëror 
juridik 

Qershor 2021 

11. Produksion dhe prezantim i propozim-dispozitave për ndryshim dhe 
plotësim të legjislacionit nacional, me përfshirje të formave gjinore të 
korrupsionit 

Ekspert shtetëror 
juridik 

Korrik 2021 

 12. Finalizim i propozim-dispozitave për ndryshim dhe plotësim të 
legjislacionit nacional me përgjigjet e palëve të interesit, në konsultim 
me Ministrinë e Drejtësisë 

Ekspert shtetëror 
juridik / 
OSBE / KShPK 

Korrik 2021 
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Aktiviteti 4. Kontrolli kundër korrupsionit  i legjislacionit në sferën e mbrojtjes së mjedisit jetësor 

Misioni do të rekrutojë ekspert 
shtetëror juridik, për të realizuar 
kontroll  kundër korrupsionit  të 
ligjeve ekzistuese të cilat rregullojnë 
aspektin e mbrojtjes së mjedisit 
jetësor, në pajtim me metodologjinë 
nacionale të KShPK-së. Qëllimi 
kryesor i analizës do të jetë që të 
identifikohen zbrazëtirat specifike në 
legjislacionin nacional, e të cilat japin 
hapësirë për korrupsion. Më tutje, në 
bashkëpunim me KShPK-në dhe 
Ministrinë e Mjedisit Jetësor, do të 
propozohen ndryshime dhe 
plotësime të legjislacionit për 
mbrojtje të mjedisit jetësor dhe në 
këtë mënyrë do të përmirësohet 
korniza nacionale ligjore për luftën 
kundër korrupsionit. Analiza duhet të 
finalizohet deri në shtator të vitit 
2021. 

1. Përgatitje e dokumentacionit për angazhimin e një Eksperti Shtetëror 
Juridik për realizimin e kontrollit kundër korrupsionit të legjislacionit në 
sferën e mjedisit jetësor 

OSBE / KShPK Prill 2021 

2. Angazhim i një eksperti dhe dhënien e udhëzimeve fillestare për 
realizimin e analizës 

OSBE Maj 2021 

3. Realizim i procesit të analizës – kontroll kundër korrupsionit  i 
legjislacionit në sferën e mjedisit jetësor 

Ekspert shtetëror 
juridik 

Maj-qershor 
2021 

4. Përgatitja e raportit preliminar nga kontrolli i realizuar kundër 
korrupsionit  i legjislacionit në sferën e mjedisit jetësor 

Ekspert shtetëror 
juridik 

Qershor 2021 

5. Prezantim dhe reflektime nga kontrolli i realizuar kundër korrupsionit  
në sferën e mjedisit jetësor 

Ekspert shtetëror 
juridik / 
OSBE / KShPK 

Korrik 2021 

6. Përgatitja e raportit final nga kontrolli kundër korrupsionit  i 
legjislacionit në sferën e mjedisit jetësor 

Ekspert shtetëror 
juridik 

Korrik 2021 

7. Përkthim i raportit përfundimtar  në gjuhën shqipe Ofrues i 
jashtëm 
shërbimesh 

Gusht 2021 

 


