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Konkurs   

Ekspert afatmesëm në Prokurim dhe Anti-Korrupsion 
Projekt i mbëhtetur nga BE “Mbështetja për Sundimin e Ligjit“ 

 
 
Punëdhënësi:               Agjencia për Integrim Europian dhe Zhvillim Ekonomik (AEI) 
 
Lokacioni:               Shkup, Maqedonia e Veriut 
 
Lloji:                                Ekspert afatmesëm 
 
Fillimi i pritshëm:          Mars 2022 
 
Kohëzgjatja e pritshme:      30 ditë pune, Mars 2022 – Maj 2022 
 
 
 
HISTORIA 
 
Eksperti afatmesëm do të punojë si pjesë e ekipit zbatues për projektin e financuar nga granti 
i Bashkimit Evropian “Mbështetja e BE -së për sundimin e ligjit” në Maqedoninë e Veriut. 
Projekti zbatohet nga një partneritet ndërkombëtar me përvojë i udhëhequr nga Agjencia për 
Integrim Europian dhe Zhvillim Ekonomik GmbH dhe tre bashkë-aplikantë – Ministria e 
Drejtësisë dhe Administratës e Republikës së Kroacisë, Ministria e Brendshme e Republikës 
së Austrisë dhe Instituti Ludwig Boltzmann i të Drejtave Themelore dhe të Njeriut. Objektivi i 
përgjithshëm i projektit është forcimi i sundimit të ligjit në Maqedoninë e Veriut. Komponenti 
3 i projektit zbaton aktivitete për përmirësimin e parandalimit dhe luftës kundër korrupsionit. 
 
Një nga rezultatet e pritshme në Komponentin 3 është përmirësimi i parandalimit të 
korrupsionit në prokurimin publik. Një nga aktivitetet brenda këtij rezultati i kushtohet hartës 
së situatës në prokurim. Eksperti afatmesëm do ta mbështesë zbatimin e aktivitetit “Vlerësimi 
i sistemit ekzistues të prokurimit elektronik, proceset, masat e kontrollit, etj”. 
 
Eksperti afatmesëm në fushën e prokurimit dhe anti-korrupsionit do të japë një vlerësim të 
situatës aktuale të parandalimit të korrupsionit në prokurimin publik dhe do të zhvillojë 
propozime dhe rekomandime konkrete që synojnë përmirësimin e parandalimit të korrupsionit 
në prokurimin publik dhe kështu krijimin e një efikasiteti sistem (duke përfshirë rregulloret, 
proceset, sistemin e TIK-ut dhe aktivitetet e ndërgjegjësimit). 
 
 
ROLET DHE PËRGJEGJËSITË 

 
Eksperti afatmesëm do t'i raportojë drejtpërdrejt Liderit të Komponentit për Komponentin 3. 
Lideri i Komponentit dhe Eksperti afatmesëm do të mbajnë takime javore ose dyjavore. Qëllimi 
i këtyre takimeve është ndjekja nga afër e punës së Ekspertit dhe qëndrimi i informuar për çdo 
gjetje kryesore të rëndësishme për rezultatet e tjera të pritshme të komponentit /projektit. Por 
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gjithashtu, për të koordinuar takimet në mënyrë që Lideri i Komponentit dhe /ose Asistenti i 
Komponentit të jenë në gjendje të marrin pjesë, nëse është e nevojshme. 
 
Eksperti afatmesëm do të hulumtojë dhe përgatisë raportin e tij/saj përmes takimeve me palët 
kryesore të interesit, si në nivel menaxherial ashtu edhe në atë operacional dhe analizave të 
raporteve, procedurave, rregulloreve, sistemeve, etj. 
 
 
REZULTATET E PRITURA 
 
Eksperti afatmesëm, në fazën e parë, do të përpilojë një raport që përshkruan situatën kur 
bëhet fjalë për rregulloret aktuale, shkeljet, aktorët dhe masat kundër korrupsionit në 
parandalimin e korrupsionit në prokurimin publik. Ky raport do të qarkullojë për komente dhe 
do të diskutohet kryesisht me Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Byronë e 
Prokurimit, dhe zëvendëskryeministër i ngarkuar me luftën kundër korrupsionit dhe krimit, 
zhvillimit të qëndrueshëm dhe burimeve njerëzore. Më pas, në fazën e dytë, Eksperti 
afatmesëm local do të zhvillojë propozime dhe rekomandime të përcaktuara për përmirësimin 
e mëtejshëm të parandalimit të korrupsionit në prokurime në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut. Raporti i plotë duhet të jetë i një cilësie të tillë që të mund të përdoret nga organet 
kryesore publike përgjegjëse për parandalimin e korrupsionit në prokurimin publik. 
 
 
Raporti përfundimtar do të përfshijë, ndër të tjera, një vlerësim të sistemit elektronik ekzistues 
të prokurimit publik në lidhje me pasojat e padëshiruara, p.sh. mundësitë e anashkalimit, 
boshllëqet, rezistencën ndaj ndryshimit nga punonjësit, paaftësinë e kujdesit të duhur ose 
rritjen e kompleksitetit. Për më tepër, transparenca, mbikëqyrja dhe masat e kontrollit të të 
gjithë procesit të prokurimit do të vlerësohen. Së fundi, eksperti do të vlerësojë masat për 
ndërtimin e integritetit në vend veçanërisht për zyrtarët e prokurimit. Në të gjitha fushat e 
lartpërmendura, eksperti do të propozojë masa konkrete për të zbutur të metat, rreziqet 
dhe/ose dobësitë e identifikuara. 

 

KËRKESAT 
 

• Minimum 15 vjet përvojë pune relevante. 
• Diplomë e nivelit master në financa, ekonomi, administratë publike, ligjet, shkenca 

politike, ose fushë të ngjashme (ose ekuivalente). 
• Rrjedhshmëri në gjuhën angleze dhe maqedonase, në të shkruar dhe të folur. 

• Aftësi shumë të mira komunikimi dhe prezantimi me gojë dhe me shkrim, të ndjeshëm 
ndaj mjedisit politik, aftësi të shkëlqyera analitike, qasje pragmatike, të fortë në të 
menduarit strategjik dhe planifikimin operacional. 

• Njohuri të shkëlqyeshme të kornizës ligjore të prokurimit publik, proceseve dhe 
sistemit të prokurimit elektronik në Maqedoninë e Veriut. 

• Përvojë e dëshmuar në këshillimin e politikave, kërkimin dhe analizën mbi çështjet që 
lidhen me prokurimet publike në Maqedoninë e Veriut. 

• Përvojë në raportim dhe/ose vlerësim të anti-korrupsionit në sektorin publik në 
Maqedoninë e Veriut. 
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PËRPARËSITË: 

• Rrjedhshmëri në gjuhën shqipe, në të shkruar dhe të folur. 

• Përvojë dhe/ose njohuri mbi prokurimin në sektorin e biznesit në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut. 

• Njohuri mbi kornizën ligjore dhe praktikat e prokurimit publik të BE-së dhe Ballkanit 
Perëndimor. 

• Përvoja praktike nga organizata e shoqërisë civile në Maqedoninë e Veriut që punon 
në çështjet që kanë të bëjnë me anti-korrupsionin dhe prokurimin. 

 

DORËZIMI I APLIKACIONEVE: 

Aplikacionet duhet të dërgohen në dragan.kovacevic@aei.at dhe lena.andersson@rol.mk deri 
më 01.03.2022, duke shënuar “Mid-term Expert in Procurement and Anti-Corruption” - në 
titullin e e-mail-it (subject) dhe duke përfshirë një CV të formatit Europass në gjuhën angleze. 
Aplikacionet e dërguara pas përfundimit të afatit ose aplikacionet e pakompletuara nuk do të 
merren parasysh. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në një listë më të ngushtë do të ftohen për 
një intervistë personale. 
 
Eksperti i përzgjedhur do të nënshkruajë një kontratë me projektin. Do të jetë përgjegjësia e 
tij/saj e vetme të jetë në përputhje me të gjitha kërkesat ligjore për këtë kontratë, si dhe të 
mbulojë të gjitha taksat dhe tarifat e parashikuara. 
 
Eksperti nuk duhet të ketë pasur kontratë pune me administratën publike të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut së paku 6 muaj para punësimit. 
 
Për pyetje në lidhje me kushtet e kontratës, ju lutemi dërgoni e-mail Dragan Kovaçeviqit në 
dragan.kovacevic@aei.at 
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