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Në konkluzionet e miratuara të Këshillit të BE-së më 26.06.2018, dhe të konfirmuara nga Këshilli Evropian më 28.06.2018 është theksuar rëndësia e vazhdimit të 

progresit në zbatimin e Reformave Urgjente të Prioriteteve dhe dhënien e rezultateve të qëndrueshme shtesë në fushat e: gjyqësorit, sigurisë dhe shërbimeve të 

kundërzbulimit, reformës së administratës publike dhe luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, në mënyrë që të ruhet momenti i reformës që do të 

ndiqet nga afër nga Komisioni Evropian. Përparimi në këto fusha do të pasqyrohet në Raportin e rregullt vjetor të KE-së dhe do të ketë ndikim edhe në vendimin për 

përcaktimin e datës për fillimin e negociatave për anëtarësim në BE.

Plani është i ndarë në katër fusha kryesore të reformës, në përputhje me konkluzionet e Këshillit të BE-së.

Në fillim, është sqaruar fokusi i aktiviteteve të propozuara, lidhur me qëllimet përkatëse, të cilat pritet 

të realizohen jo më vonë se në muajin shkurt të vitit 2019.

Për secilën prej aktiviteteve, parashikohet tregues adekuat, institucione përgjegjëse dhe institucione pjesëmarrëse

Sekretariati për Çështje Evropiane do të vazhdojë të monitorojë realizimin e prioriteteve afatshkurtra të parashikuara në NPAA, në përputhje me rekomandimet / 

vërejtjet e dhëna nga Komisioni Evropian në Raportin e rregullt vjetor



Shaban.Amzovski
New Stamp
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Qëllimet dhe masat: Afati: Institucioni 

bartës:

Institucione 

pjesëmarrëse:

Indikatorë Statusi: Koment: 

TË ZBATOHEN DOKUMENTET STRATEGJIKE Lidhje me IPA 2014 EuropeAid/H/MK 

Support to justice and Reform Proces

1.1.1. Përgatitja e raportit për monitorimin e Strategjisë për 

reforma në sektorin gjyqësor                     

2/2019 MD AGJPP, GJS, PPRM, 

KGJRM

Raporti i përgatitur Lidhje me RRP; Rekomandime të 

Raportit të KE; lidhje me IPA 2014 

EuropeAid/139374/IH/MK Support to 

Justice and Reform Process

1.1.2. Përgatitja e Planit për monitorimin dhe zbatimin e 

Strategjisë së TKI për gjyqësorin

2/2019 MD AGJPP, GJS, PPRM, 

KGJRM

Raporti i përgatitur

Lidhje me RRP; Rekomandime të 

Raportit të KE; lidhje me IPA 2014 

EuropeAid/139374/IH/MK Support 

to Justice and Reform Process
1.1.3. Përgatitja e planit aksionar për zbatimin e Strategjisë 

sëTKI-së për gjyqëësorin

12/2018 MD AGJPP, GJS, PPRM, 

KGJRM

Plani i përgatitur 

aksional
Është përgatitur Projekt-Plani Aksional me 

mbështetjen e ekspertëve përmes IPA 2014 

FWC -  "Preparation of Technical Specification 

for supply of ICT for the Justice Sector 

Institutions" - REQUEST No. 

IPA/AP2014/2.3JUS/LOT7/17.  Trupi i 

centralizuar për TKI-në për sistemin e 

jurisprudencës (që duhet të formohet në 

pajtim me masën 1.4.4.) duhet ta finalizojë 

Planin Aksional.

Lidhje me RRP; Rekomandime të 

Raportit të KE; lidhje me IPA 2014 

EuropeAid/139374/IH/MK Support 

to Justice and Reform Process
TË PËRFORCOHET PUNA E ORGANEVE UDHËHEQËSE

Fokusi do të vihet në zbatimin e Strategjisë së reformave në gjyqësor dhe masat e parashikuara në Planin aksionar që paraqesin udhërrëfyes përmes të cilit do të lëvizin reformat në sektorin 

gjyqësor, kthimi i besimit në institucionet, sigurimi i sigursië juridike etj.   

1. Reforma në gjyqësor
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Qëllimet dhe masat: Afati: Institucioni 

bartës:

Institucione 

pjesëmarrëse:

Indikatorë Statusi: Koment: 

1.2.1. Këshilli për zbatimin e reformave gjyqësore në mënyrë 

intenzive e ndjek reformën e gjyqësorit  

2/2019 ZKQRM MD Mbledhje të mbajtura, 

përfundime të 

miratuara, mbi 

reformat e zbatuara; 

statusi i përfundimeve 

të realizuara

Janë mbajtur 6 mbledhje (procesverbalet janë të 

arritshme)

Në mbledhjet e Këshillit merren 

parasysh Raportet dhe rekomandimet 

nga misionet e vlerësimit për trajnim të 

gjykatësve dhe prokurorëve publikë dhe 

për drejtësi administrative. Këshilli luan 

rol të përforcuar dhe është promotor në 

realizimin e reformave të planifikuara. 

(lidhje me RRP, Raporte të KE; Pribe 1, 

Pribe 2)         

lidhje me IPA 2014 
1.2.2.Akceptimi i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

gjykata

2/2019 QRM MD Ligji i akceptuar Raporti i RVEN-së i publikuar në tetor, shqyrtimi i 

Këshillit për reformat në sektorin e jurisprudencës dhe 

mendimi për institucionet kompetente – tetor 2018; 

Komisioni i Venecias – tetor 2018; u mbajt debati publik 

më 01.11.2018. Debati i ardhshëm publik u caktua më 08-

09.11.2018.

Ridefinimi i kushteve për zgjedhje të 

gjykatësve në gjykatën themelore dhe 

më të lartë, ridefinimi i bazave për 

shkarkimin e gjykatësit nga funksioni 

gjyqësor vetëm për shkelje më të 

rënda, futje të kategorisë gjykatës të rinj 

për periudhë dy vjeçare. Afatet janë 

harmonizuar me azhurnimin e afasteve 

në Plan veprimin nga Strategjia për 

reforma në sektorin e jurisprudencës  

(2017-2022). Mendimi i Komisionit të 

Venecias për ndryshimet e ligjit për 1.2.3. Miratimi i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të 

gjykatave

2/2019 KRM Ligji i miratuar Nevojitet 2/3 e shumicës në KRM

1.2.4. Akceptim i ndryshimeve të Ligjit për këshillin gjyqësor 2/2019 QRM Ligji i akceptuar Raporti i RVEN-së i publikuar në tetor. Shqyrtimi i 

Këshillit për reformat në sistemin e jurisprudencës në 

nëntor 2018. Debati publik më 08 - 09.11.2018;

Ridefinimi i zgjedhjes së anëtarëve 

të këshillit gjyqësor nga radha e 

gjykatësve më me eksperienë të 

cilët më së paku e përmbushin 

kushtin për kryerje të funksionit në 

gjykatën e apelit; 

Deprofesionalizimi i punës së 

anëtarëve të Këshillit Gjyqësor në 

Këshillin. 

Afatet janë harmonizuar me 

azhurnimin e afateve në Plan 

veprimin e Strategjisë për reforma 

në sektorin e jurisprudencës (2017-

2022). Mendimi i Komisionit të 

Venecias për ndryshimet e Ligjit 

për gjykatës nga tetori 2018, do të 

inkorporohet në pakon e re të 
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Institucione 
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Indikatorë Statusi: Koment: 

 1.2.5.  Miratimi i ndryshimeve të Ligjit për Këshillin gjyqësor   12/2018 KRM Ligji i miratuar

1.2.4 Akceptim i ndryshimeve të ligjit për Këshillit për prokurorë 

publikë

11/2018 QRM Ligji i akceptuar Në rrjedhë është përgatitja e Ligjit për Këshillin e PP-së 

së RM-së.

Ndryshimet janë në drejtim të 

deprofesionalizimit të anëtarëve të 

Këshillit të PP të RM. Afatet janë 

harmonizuar me azhurnimin e 

afateve në Plan veprimin e 
1.2.5 Miratimi i ndryshimeve të Ligjit për Këshillin e prokurorëve 

publik

12/2018 KRM Ligji i miratuar

TË FORCOHET PAVARËSIA DHE PAANSHMËRIA NË 

GJYQËSOR

1.3.1. Miratimi i një Plani për mbikqyrjen e vazhdueshme në 

gjykata për zbatimin e ACMIS në përputhje me ligjin për gjykatat

12/2018 MD Plan i përgaditur dhe i 

miratuar
Kompetenca e Ministrisë së Drejtësisë për 

inspektimet e rregullta në funksionimin e 

sistemit AKMIS ishte futur me ndryshimet e 

Ligjit për gjykata nga maji 2018, këto do të 

zbatohen nga janari 2019. Në pajtim me 

dispozitat ligjore, Ministria e Drejtësisë duhet 

të hartojë plan për inspektimin e rregullt në 

funksionimin e AKMIS-it nëpër gjykata dhe të 

formojë komision i cili nga janari 2019 do të 

fillojë me punë.

Pas përfundimit të këqyrjes së parë 

të funksionimit sistemit AKMIS të 

realizuar në Gjykatën themelore 

Shkup1, Gjykata e apelit Shkup dhe 

Gjykata supreme për të cilën u 

përgatit Raporti dhe i dorëzuar në 

Prokurorinë publike dhe Këshillin 

Gjyqësor, në mënyrë plotësuese u 

bë këqyrje edhe në GJTH Tetovë, 

GJTH Gostivar, GJA Gostivar, GJTH 

Shtip, GJA Shtip, GJTH Veles, GJTH 

Kumanovë.
1.3.2. Përgatitja e një raporti përmbledhës gjysmëvjetor nga 

mbikëqyrja e rregullt e kryer në gjykata për aplikimin e ACMIS

7/2019 QRM Raporti përmbledhës 

gjysmëvjetor i 

përgaditur

Raporti përgatitet për çdo 

mbikëqyrje të kryer të rregullt. 

Raporti përmbledhës gjysmëvjetor 

do t'i përfshijë raportet e veçanta 

nga çdo mbikëqyrje e rregullt e 

kryer. Nga janari deri në janar 2019 

do të realizohet mbikëqyrje sipas 
1.3.3. Miratim i ndryshimeve të Ligjit për prokurori publike 2/2019 KRM Ligji imiratuar Në rrjedhë është përgatitja e Ligjit për Prokurorinë 

Publike.

Revidimi i dispozitave që kanë të 

bëjnë me kushtet për zgjedhje të 

prokurorëve publikë, harmonizimin 

e dispozitave për përgjegjësi 
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1.3.3. Akceptim i ndryshimeve në Ligjin për menaxhim me 

lëvizjen e lëndëve në gjykata

5/2019 QRM Ligji i akceptuar

Nevojitet 2/3 e shumicës në KRM
1.3.4. Miratim i ndryshimeve në Ligjin për menaxhim me lëvizjen 

e lëndëve në gjykata

9/2019 KRM Ligji i miratuar
Ndryshimet janë në drejtim të 

tejkalimit të mundësive për 

keqpërdorimet e sistemit për 

ndarje elektronike të lëndëve 
TË AVANCOHET CILËSIA NË DREJTËSI

1.4.1. Akceptim i ndryshimeve të Ligjit për konteste 

administrative

11/2018 QRM Ligji i  akceptuar I publikuar në RVEN më 05.09.2018. Komentet e 

pranuara vetëm nga Gjykata Administrative. Në korrik 

dhe gusht është hartuar analiza funksionale dhe 

krahasuese e gjyqësisë administrative, e cila ishte 

shfrytëzuar gjatë përkufizimit të zgjidhjeve të propozuara 

ligjore, së bashku me komentet e Gjykatës 

Administrative. Raporti nga Misioni i Vlerësimit i dorëzuar 1.4.2. Miratimi ndryshimeve të Ligjit për konteste administrative 2/2019 KRM Ligji i miratuar

Rritja e efikasitetit të kontestit 

administrativ, zvogëlim të gjatësisë 

së mbrojtjes administrative-

gjyqësore. Afatet janë harmonizuar 

me azhurnimin e afateve në Plan-

veprimin nga Strategjia për 

reforma në sektorin e 

jurisprudencës (2017-2022). KPE 

koment: të shtohen rekomandimet 

nga misioni i vlerësimit për 

procedurën administrative dhe 

kontestet administrative; 

(lidhje me Raportet e KE - qasje e 

re; Pribe1, Pribe2)
1.4.3. Fillim i procesit të vendosjes së sistemit për menaxhim me 

lëndë në gjyqësor, në sistemin penetenciar, për zbatimin e 

Strategjisë së TKI në gjyqësor, përmes prokurimit të pajisjeve 

TKI

2/2019 MD AGJPP, GJS, PPRM, 

KGJRM

Prokurues - Supply of 

Integrated Court 

Case Management 

System;  Supply of 

Integrated 

Penitentiary 

Management System

Më 16.11.2018 skadon afati për dorëzimin e 

ofertave dhe evalvimi duhet të zbatohet deri 

në fund të nëntorit 2018.
 Ndryshimet e ligjit do t'i marrin 

parasysh rekomandimet dhe 

konkluzat nga misioni i vlerësimit 

për drejtësinë administrative
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1.4.4. Formimi i një trupi të centralizuar për TKI për sistemin 

gjyqësor (në përputhje me vërejtjet e KE-së)

12/2018 MD AGJPP, GJS, PPRM, 

KGJRM

Organ i formuar për  

TKI për sistemin 

gjyqësor

Më 05.09.2018, MD-ja dorëzoi kërkesa në 

KGJRM, PSPRM, PPRM, GJSRM, AGJPP, DZS, 

për nominimin e anëtarëve. Përfundimisht 

me 01.11.2018 të gjitha institucionet kanë 

dorëzuar nominime, përveç Gjykatës 

Supreme. 

Projekti IPA 2014 për furnizim të 

pajisjes TIK për institucionet e 

jurisprudencës Marrëveshja pritet 

të lidhet deri më 23.12.2018, në 

kohëzgjatje prej dy vitesh, që varet 

nga miratimi ex ante i DBE.        

(lidhje me Raportet e KE - qasje e 

re; Pribe1, Pribe 2) TAIB 2013 12-

7440 LOTs1-8 Supply of Equipment 

for institutions in the area of 

justice and home affairs 

IPA 2014 Result 3/5 - Supply for 

Upgrade of ICT infrastructure, 

interconnection of relevant justice 

sector institutions, E-service and 

databases/develop of the ICT in the 

penitentiary and probation system 
1.4.5. Akceptim i Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 

procedurë penale

4/2019 QRM MD Ligji i akceptuar Faza finale e hartimit.

Formimi i këtij trupi është një prej 

masave të parapara në Strategjinë 

për TIK në jurisprudencë. 

(lidhja me Raportet e KE - qasje e 

re; Pribe 1, Pribe 2)
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1.4.6. Miratim  i Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 

procedurë penale

5/2019 KRM MD Ligji i miratuar

Harmonizimi me standardet 

ndërkombëtare për të drejtat 

procedurale dhe atë direktivat e BE 

lidhur me të drejtën e interpretimit 

dhe përkthimit në procedurën 

penale, të drejtat e viktimës, si dhe 

mbrojtja e të dhënave personale në 

kuadër të bashkëpunimit në lëndët 

ndëshkimore. Afatet janë 

harmonizuar me azhurnimin e 

afateve në Plan veprimin e 

Strategjisë për reformë në sektorin 

e jurisprudencës (2017-2022).

(lidhje me Raportet e KE - qasje e 

re)
1.4.7. Akceptim i ndryshimeve në Kodin penal 11/2018 QRM MD Ligji i akceptuar

Nevojitet 2/3 e shumicës në KRM
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bartës:
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Indikatorë Statusi: Koment: 

1.4.8. Miratim i ndryshimeve në Kodin penal 12/2018 KRM MD Ligji i miratuar

Revidimi i dispozitave në disa sfera, 

nga të cilat si më të rëndësishme 

janë: krimi nga urrejtja, 

mosndëshkimi i viktimës nga 

trafikimi me njerëz dhe 

mosndëshkimi fëmijë-viktimë, futja 

e veprës së re penale "Pengimi i 

drejtësisë", kodifikimi i veprës 

penale për mbrojtje të 

dëshmitarëve të përfshirë në Ligjin 

për mbrojtje të dëshmitarëve në 

Kodin Penal etj. Qëllimi kryesor 

është që të ngrihet dukshmëria e 

veprave të urrejtjes me përcaktim 

të definicionit ligjor të atij nocioni 

dhe parashikim të formave të 

veçanta të veprave të urrejtjes në 

Pjesën e veçanët, që  në pajtim me 

parimin e legalitetit do t'i obligojë 

organet e ndjekjes t'i zbulojnë, 

përcaktojnë dhe procesuojnë 

veprat e tilla.  

(lidhje me Raportet e KE - qasje e 

re)
1.4.9. Akceptim на i Ligjit për mbështetje juridike falas 11/2018 QRM MD Ligji i akceptuar

Nevojitet 2/3 e shumicës në KRM
1.4.10.  Miratim i Ligjit për mbështetje juridike falas 2/2019 KRM MD Ligji i miratuar

Dhënie të mundësisë për numër sa 

më të madh të njerëzve për qasje 
TË PËRMIRËSOHET EFIKASITETI NË 

GJYQËSOR/PËRFORCIMIN E KAPACITETIT TË 

GJYAËSORIT
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bartës:
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1.5.1. Mbledhja e të dhënave, statistikave dhe raporteve për 

gjyqësorin

11/2018 MD KGJRM; KPPRM Të dhëna,statistika 

dhe raporte të 

mbledhura

1.5.2. Analizë e rrjetit gjyqësor 12/2018 MD KGJRM; KPPRM; 

AGJPP

Analiza e përgatitur

Masa zbatohet në drejtim të 

përgatitjes së analizës bazuar në 

dëshmi për nevojat e përgatitjes. 

Strategjia për menaxhim me 

resurse njerëzore në gjyqësor

(lidhje me Raportet e KE dhe 

analiza të Bankës Botërore)

1.5.3. Mbledhja e të dhënave, statistikave dhe raporteve për 

Prokurorinë Publike

2/2019 KGJRM, PPRM MD, MF Të dhëna,statistika 

dhe raporte të 

mbledhura

1.5.4. Analizë e rrjetit të Prokurorive 4/2019 MD MF Analizë e përgaditur Masa zbatohet në drejtim të 

përgatitjes së analizës bazuar në 

dëshmi për nevojat e përgatitjes. 

Strategjia për menaxhim me 
1.5.5. Përgadsitje e strategjisë për menazhim me resurset 

njerëzore në Gjyqësor-KGJRM, AGJPP

12/2019 AGJPP MF, MSHIA, MD Strategji e përgaditur
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1.5.6. Përgaditje e strategjisë për menazhim me resurset 

njerëzore në PP

12/2019 MD KPPRM, AGJPP Strategji e përgaditur

Rekomandime nga Misioni i 

vlerësimit: Rekomandohet që të 

përpunohet dhe miratohet 

urgjentisht strategjia nacionale 

reale për resurse njerëzore në 

jurisprudencën dhe në bazë të të 

dhënave të besueshme, statistikës, 

nevojave dhe planifikimit, të 

mbështetura me resurse financiare 

dhe materiale. Afati dhe aktiviteti i 

ridefinuar janë harmonizuar me 

Konkluzën nga Nënkomiteti i 13-të 

për drejtësi dhe punë të 

brendshme. 

(lidhje me со 

EuropeAId/139374/IH/SER/MK - 

Support to Justice Sector and 

Reform Process)
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Përgatitja e strategjisë për menaxhim me resurse 

njerëzore në PP  

12/2019

MD PSPRM AGJPP Strategji e 

përgaditur

Rekomandime nga Misioni i 

vlerësimit: Rekomandohet që të 

përpunohet dhe miratohet 

urgjentisht strategjia nacionale 

reale për resurse njerëzore në PP 

dhe në bazë të të dhënave të 

besueshme, statistikës, nevojave 

dhe planifikimit, të mbështetura 

me resurse financiare dhe 

materiale. Afati dhe aktiviteti i 

ridefinuar janë harmonizuar me 

Konkluzën nga Nënkomiteti i 13-të 

për drejtësi dhe punë të 

brendshme(lidhje me 

EuropeAId/139374/IH/SER/MK - 

Support to Justice Sector and 

Reform Process)

1.5.7. Përforcimi i kapaciteteve kadrovike të gjykatësve 

dhe PP me nëpunës gjyqësor dhe të prokurorisë publike

12/2018

KPPRM, 

AGJPPMD MF

Janë realizuar 

punësime të reja 

dhe avancime të 

nëpunësve 

gjyqësorë dhe të 

prokurorisë publike 

në gjykatat dhe PP

Planifikimi i afro 100 nëpunësve 

gjyqësorë. Pas miratimit të 

ndryshimeve të Ligjit për Shërbim 

gjyqësor, në fillim të muajit nëntor 

do të shpallen konkurse për 

punësim të nëpunësve gjyqësorë 

për të gjitha gjykatat. 

1.5.8. Përforcimi i kapaciteteve kadrovike të MD për 

mbështetje të koordinimit të reformës në jurisprudencë 

12/2018

MD MF Janë realizuar 

punësime të reja 

dhe avancime të 

nëpunësve në MD

Është shpallur konkurs për 12 vende pune

Janë paraparë gjithsej 37 punësime 

për vitin 2018 dhe është marrë 

pëlqim nga MF
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Qëllimet dhe masat: Afati: Institucioni 

bartës:

Institucione 

pjesëmarrëse:

Indikatorë Statusi: Koment: 

1.5.9 Përforcim të kapaciteteve kadrovike të AGJPP

2/2019

AGJPP MF MSHIA MD Janë realizuar 

punësime të reja 

dhe avancime në 

AGJPP Më 22.10.2018 u mbajt mbledhja konstitutive 

e Këshillit Drejtues të AGJPP-së. Në 

mbledhjen e mbajtur më 26.10.2018 miratoi 

vendim me të cilin caktohet ushtruesi i 

detyrës drejtor. Në mbledhjen e mbajtur më 

22.10.2018 miratoi vendim për shpalljen e 

konkursit publik për zgjedhjen e drejtorit dhe 

zëvendësdrejtorit. Konkursi është publikuar 

më 24.10.2018.

Masa përmban disa nënmasa-

formim të organeve administrative 

dhe udhëheqëse të AGJPP, 

programi për punë dhe procedura 

e regjistrimit të dëgjuesve të rinj 

(në pajtim me rekomandimet nga 

misioni i vlerësimit), përforcimi i 

kapaciteteve kadrovike dhe 

kushteve hapësinore dhe 

ngjashëm. 



 Нацрт- План 18

Статус: 29.10.2018

Afati: Institucioni 

përgjegjës:

Institucione 

pjesëmarrëse:

Indikatorë: Statusi i realizimit: Koment: 

TË VENDOSET NJË MODEL I RI KOMBËTAR PËR SISTEMIN E NDJEKJES SË 

KOMUNIKIMEVE

2.1.1. Akceptim i Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për procedurë penale QRM Ligji i akceptuar

I miratuar nga ana e Qeverisë së RM 

26.12.2017

Me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë penale futet 

instituti “urdhër i anonimizuar” me çka operon ATO; 

(lidhje me RRP, Pribe1, Pribe2)

2.1.2. Miratim i Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për procedurë penale 11/2018 KRM Ligji i miratuar

I miratuar nga ana e KRM 30.10.3018

I votuar me 2/3 e shumicës në KRM

TË MIRATOHET PAKOJA E LIGJEVE PËR VENDOSJE TË MEKANIZMIT TË 

JASHTËM KONTROLLUES MBI PUNËN E POLICISË

2.2.1. Akceptim i Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për prokurori publike 12/2017 QRM Ligji i akceptuar

I miratuar nga ana e QRM 26.12.2017

Në Prokurorinë publike themelore për përndjekje të krimit të organizuar dhe 

korrupsionin formohet Njësi e specializuar për hetim dhe përndjekje të 

veprave penale të kryera nga persona me autorizime dhe pjesëtarë policorë 

të policisë së burgut. Njësia ka shërbim të veçantë profesional dhe hetues të 

prokurorisë publike nga qendra hetimore në pajtim me këtë ligj. 

(lidhje me RRP, Raportet e KE, Pribe1, Pribe2)

2.2.2. Miratim i  Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për prokurori publike 12/2018 KRM Ligji i miratuar

I miratuar nga ana e KRM 30.10.3018 I votuar me 2/3 e shumicës në KRM

2. Reforma në shërbimet e sigurisë dhe kundërzbulimit 

Fokusi do të vihet në zbatimin e aktiviteteve me qëllim të arritjes së tejkalimit të dobësive në sistemin aktual të ndjekjes së komunikimeve, si dhe zbatimi i Strategjisë kombëtare për luftën kundër terrorizmit dhe 

Strategjia për parandalim të ekstremizmit të dhunshëm. Njëkohësisht në pjesën e reformave të policisë, do të monitorohet procesi i nisur për vendosjen e një mekanizmi të jashtëm kontrollues të punës së policisë
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2.2.3. Akceptim i Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për gjykata 12/2017 QRM Ligji i akceptuar

I miratuar nga ana e QRM 26.12.2017

Ekzistimi i mekanizmave të pavarura, efikase dhe në kohë për kontroll të 

punës së policisë është kërkesë në pajtim me KEDNJ dhe të drejtën e tij 

precedante, si dhe në pajtim me konstatimet e Komitetit Evropian për 

parandalim të torturës (KPT), mendimi i Komisarit për të drejtat e njeriut të 

Këshillit të Evropës në lidhje me vendimmarrjen e pavarur dhe efikase për 

ankesat kundër policisë dhe standardet tjera ndërkombëtare, etj. 

Mekanizmat e tilla doemos duhet praktikisht dhe në mënyrë hierarkike të 

jenë të pavarura nga ato veprimi i të cilave është lëndë e hetimit, të hapura 

ndaj këqyrjes së opinionit dhe të mund të sjellin vendime obligative të drejta. 

“-vepra penale të kryera nga nëpunës policor, person i autorizuar zyrtar për 

siguri dhe kundërzbulim me autorizime policore, pjesëtarë të policisë 

financiare, me ligj persona të autorizuar të Drejtorisë Doganore që punojnë 

në zbulimin e veprave penale dhe persona të autorizuar të Ministrisë së 

Mbrojtjes që punojnë në zbulimin dhe hetimin e veprave penale ose 

pjesëtarë të policisë së burgut, gjatë kryerjes së veprimit zyrtar ose për vepër 

penale të kryer jashtë shërbimit me përdorim të kërcënimit serioz, forcës ose 

mjeteve për detyrim që si pasojë ka vdekje, lëndim të rëndë trupor, lëndim 

trupor, privim kundërligjor nga liria, torturë dhe veprim tjetër i ashpër 

jonjerëzor ose poshtërues dhe ndëshkim nëse me ligj është paraparë 

përndjekje penale sipas detyrës zyrtare.”. 
2.2.4. Miratim i Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për gjykata 12/2018 KRM Ligji i miratuar

I miratuar nga ana e KRM 30.10.3018 I votuar me 2/3 e shumicës në KRM
TË FORMOHET AGJENCIA TEKNIKE OPERATIVE (ATO)

2.3.1. Përfundim i procedurës për zgjedhje të Drejtorit të Agjencisë Teknike 

Operative (ATO)

09/2018 KRM MPB Zgjidhet drejtor i ATO-s Drejtori i ATO është zgjedhur më 06.09.2018.           

Më 29.10.2018 në Kuvendin mbahet takim i 

Komisionit për Mbikëqyrje të Zbatimit të 

Masës së Veçantë Hetuese Ndjekje të 

Komunikimeve nga ana e MPB, DPF, DD dhe 

MB me drejtorin e ATO.

(Lidhje me Pribe1, Pribe2)
2.3.2. Miratim i akteve të organizimit të brendshëm dhe sistematizimit të vendeve 

të punës në Agjencinë Teknike Operative

11/2018 ATO Aktet e organizimit të 

brendshëm dhe 

sistematizimit të vendeve të 

punës në Agjencinë teknike-

operative janë përgatitur dhe 

miratuar

Drejtori i ATO-së në tetor 2018 e miratoi Aktin 

për organizimin e brendshëm të ATO-së dhe 

Aktin për sistematizimin e vendeve të punës 

në ATO

2.3.3. Fillim i procedurës për punësim të personalit në ATO 11/2018 ATO Janë realizuar punësime në  

ATO

2.3.4. Miratim i akteve nënligjore në bazë të LATO 11/2018 ATO Aktet nënligjore në bazë të 

LATO janë përgatitur dhe 

miratuar Akte të miratuara 

për sistematizimin e vendeve të punës, akt për organizim të brendshëm, rregullore për 

mënyrën e punës së ATO, rregullore për legjitimacionin zyrtar. 
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2.3.5. Miratim i akteve nënligjore në bazë të LNK 11/2018 ATO Aktet nënligjore në bazë të  

LNK janë përgatitur dhe 

miratuar 
Janë miratuar të gjitha aktet përveç aktit 

për mënyrën e ndjekjes së 

komunikimeve me ndihmën e pajisjeve 

teknike nëse zbatohet pa 

ndërmjetësimin e ATO-së dhe operatorët 

në kompetencë të PPRM-së. Akti i 

theksuar nënligjor është hartuar, 

dorëzuar në ekspertin e angazhuar nga 

KE-ja, pritet mendimi i tij 

Mënyra e punës së operatorëve, anonimizimi i urdhrit i cili ka të bëjë me procedurën për 

siguri, për mënyrën e ndjekjes së komunikimeve me ndihmë të rregulloreve teknike dhe 

pajisjes nëse zbatohet pa ndërmjetësim të ATO dhe operatorëve, për mënyrën e rregullimit të 

rëndësisë së të dhënave në lidhje me anulimin e tyre. 

2.3.6. Miratim i akteve nënligjore në bazë të LPP 11/2018 MD MPB Aktet nënligjore në bazë të 

LPP  janë përgatitur dhe 

miratuar Akte të miratuara 

Për anonimizimin e urdhrit kur ka zbatim të masës së veçantë hetuese ndjekje të 

komunikimeve 

2.3.7. Formim i Këshillit për monitorim civil në pajtim me Ligjin e ATO-s 12/2018 KRM Këshilli për monitorim civil 

është formuar 
Kuvendi miratoi Vendim për shpallje të 

konkursit më 18.10.2018. Vendimi është 

shpallur në GZ numër 193 më 

22.10.2018. Afati i aplikimit - 15 ditë.
2.3.8. Ndërmarrja e masave teknke dhe administrative me qëllim të sigurimit të: -

lokacionit të posaçëm dhe objektit për Agjencinë Teknike Operative, -sigurim fizik 

dhe teknik i agjencisë, -infrastrukturë e re për lidhje me operatorë dhe organe 

kompetente

11/2018 QRM MPB
Është siguruar objekt i veçantë për ATO. 

Qeveria më 26.10.2018 miratoi vendim 

për formim të Komisionit për bartje të 

pajisjeve teknike për ndjekje të 

komunikimeve dhe dokumentacionit 

teknik nga MPB-DSK në ATO. 

Komisioni, i përbërë nga përfaqësuesit e 

MPB, ATO, Gjykata supreme, Prokuroria 

publike, Drejtoria e Sigurisë së 

Informatave të Klasifikuara, si dhe nga 

Komisioni për Mbikëqyrje të Zbatimit të 

Masës së Veçantë Hetuese Ndjekje të 

Komunikimeve, ka për detyrë që ta 

konstatojë gjendjen faktike të pajisjeve 

teknike për ndjekje të komunikimeve, si 

dhe të dokumentacionit teknik, që 

barten nga MPB-DSK në ATO, të bëjë 

regjistrimin e të gjitha masave aktive për 

ndjekje të komunikimeve, si dhe të 

përpilojë procesverbal për detyrën e 

kryer. Formimi i këtij Komisioni është në 

funksion të sigurimit të garancive për 

implementim adekuat të zgjidhjeve 

ligjore nga të cilat dalin edhe obligimet 

që Qeveria e RM t’i mundësojë të gjitha 

kushtet për startim të punës së ATO, deri 

në ditën e fillimit të zbatimit të ligjit të 

cekur, përkatësisht deri më 1.11.2018. 
TË VENDOSET MEKANIZMI I JASHTËM PËR KONTROLL MBI PUNËN E 

PERSONAVE ME AUTORIZIME POLICORE DHE PJESËTARËVE TË POLICISË 

SË BURGUT

2.4.1. Zbatimi i Planit të aktiviteteve për zbatimin e Mekanizmit të Jashtëm për 

kontroll mbi punën e personave me autorizime policore dhe policisë së burgut

02/2019 SÇE MPB; MF, MF-DD, 

MF-DPF, MM, 

PPTHNKOK, AP, 

KUVENDI, MD, MD-

DZS

Plani i aktiviteteve për 

zbatimin e Mekanizmit të 

Jashtëm për kontroll mbi 

punën e personave me 

autorizime policore dhe 

policisë së burgut është 

miratuar 

Plani është miratuar 

(Lidhje RRP, Pribe1, Pribe2)

TË REFORMOHEN SHËRBIMET E SIGURISË
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2.5.1. Plani për reforma në Sektorin e Sigurisë dhe Zbulimit në RМ 12/2018 QRM Është përgatitur Plani Është përgatitur Draft plan për reforma 

të DSK që duhet ta miratojë QRM pasi do 

të miratohet modeli për reformë të DSK. 

Është formuar GP me qëllim krijimin e 

agjentëve profesionalë, të departizuar, 

transparentë që do t’i mbrojnë qytetarët 

dhe shtetin. Grupi përbëhet prej 32 

personave, e në të janë përfshirë 

përfaqësues nga institucione shtetërore 

dhe organizata joqeveritare: AP 

përfaqësues i AO, profesor i Fakultetit 

Juridik “Justinian I” – Shkup; përfaqësues 

nga Komiteti i Helsinkit për të drejtat e 

njeriut në Republikën e Maqedonisë, OJQ 

“Analitika dhe “Eurotink”; deputetët nga 

Komisioni i Kuvendit për mbikëqyrje të 

punës së Drejtorisë për siguri dhe 

kundërzbulim dhe Agjencisë për zbulim, 

nga Komisioni për mbrojtje dhe siguri 

dhe nga Komisioni për mbikëqyrje të 

zbatimit të masës së veçantë hetuese për 

përgjim të komunikimeve nga ana e 

MPB, Drejtoria e policisë financiare, 

Drejtoria doganore dhe Ministria e 

Mbrojtjes; 12 përfaqësues nga MPB dhe (Lidhje me RRP, Pribe1, Pribe2)
TË ZBATOHET STRATEGJIA NACIONALE PËR LUFTËN KUNDËR 

TERRORIZMIT DHE STRATEGJIA PËR PARANDALIMIN E EKSTREMIZMIT TË 

DHUNSHËM 

2.6.1.Organizimi i trajnimit për anëtarët dhe zëvendësanëtarët e Komitetit Nacional 

për zbatimin e Strategjive Nacionale dhe Planeve Aksionale për parandalim të 

ekstremizmit të dhunshëm dhe luftës kundër terrorizmit 

02/2019 KNPEDHLKT Numri i anëtarëve dhe 

zëvendësanëtarëve të 

trajnuar të Komitetit Nacional 

për zbatimin e Strategjive 

Nacionale dhe Planeve 

Aksionale për parandalim të 

ekstremizmit të dhunshëm 

dhe luftës kundër terrorizmit (lidhje me Raportet e KE) (lidhje me IPA 2016- Building the

national capacities for fight

against terrorism and

radicalization and

implementation of the

National anti-terrorism strategy)
2.6.2. Vendosja e komunikimit strategjik për Komitetin Nacional dhe dokumentet 

strategjike

02/2019 KNPEDHLKT U vendos Komunikimi 

Strategjik 

(lidhje me IPA 2016- Building the

national capacities for fight

against terrorism and

radicalization and

implementation of the

National anti-terrorism strategy)
2.6.3. Mbajtja e mbledhjeve të punës me bashkësitë fetare përmes Komisionit për 

Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive Fetare dhe Grupeve Religjioze për zbatimin e 

Strategjive Nacionale

02/2019 KNPEDHLKT U realizuan mbledhjet e 

punës 

2.6.4.  Vendosja e ekspertizës profesionale për implikimet financiare të cilat dalin 

nga Planet Aksionale për parandalim të ekstremizmit të dhunshëm dhe luftës 

kundër terrorizmit

02/2019 KNPEDHLKT U vendos Ekspertiza 

Profesionale për implikimet 

financiare 
(lidhje me IPA 2016- Building the

national capacities for fight

against terrorism and

radicalization and

implementation of the

National anti-terrorism strategy)
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2.6.5. Mbajtja e mbledhjeve të punës me njësitë e vetëqeverisjes lokale në 

Republikën e Maqedonisë për zbatimin e Strategjive Nacionale në nivel lokal

02/2019 KNPEDHLKT U realizuan mbledhjet e 

punës 

Më 29.10.2018 në Qeverinë u nënshkrua 

Memorandum mirëkuptimi për projektin 

“Forcimi i rezistencës nga ekstremizmi i 

dhunshëm në komunitetet lokale në 

Maqedoni”. Në evenimentin mbajti 

fjalim koordinatori nacional i Komitetit, 

kryetarët e komunave, ministri i 

vetëqeverisjes lokale dhe ambasadorët e 

Mbretërisë së Bashkuar dhe Mbretërisë 

së Holandës. 

(lidhje me IPA 2016- Building the

national capacities for fight

against terrorism and

radicalization and

implementation of the

National anti-terrorism strategy)
2.6.6. Skicimi i gjendjes në terren në Republikën e Maqedonisë në aspekt të 

parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe luftës kundër terrorizmit

02/2019 KNPEDHLKT Përfundoi skicimi 

(lidhje me IPA 2016- Building the

national capacities for fight

against terrorism and

radicalization and

implementation of the

National anti-terrorism strategy)
2.6.7. Inicimi i bashkëpunimit rajonal me vendet e Ballkanit Perëndimor në fushën e 

parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe luftës kundër terrorizmit

12/2018 KNPEDHLKT  Fillimi i Iniciativës për 

bashkëpunim rajonal me 

vendet e Ballkanit 

Perëndimor në fushën e 

parandalimit të ekstremizmit 

të dhunshëm dhe luftës 

kundër terrorizmit

Iniciativa për bashkëpunim rajonal dhe 

strategji tanimë ka filluar dhe është 

vendosur bashkëpunim i mirë me vendet 

e Ballkanit Perëndimor. Është përgatitur 

edhe draft-version i planit të përbashkët 

me Republikën e Shqipërisë dhe 

Republikën e Kosovës. E njëjta duhet 

zgjeruar edhe me vendet tjera e Ballkanit 

Perëndimor dhe prandaj si aktivitet 

vazhdon edhe në vitet vijuese. 2.6.8. Hartimi i Raporteve Vjetore për zbatimin e Strategjisë për luftën kundër 

terrorizmit dhe Strategjisë për parandalim të ekstremizmit të dhunshëm

02/2019 KNPEDHLKT U hartua raporti 

(lidhja me IPA 2016- Building the

national capacities for fight

against terrorism and

radicalization and
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Afati: Institucioni 

përgjegjës:

Institucione 

pjesëmarrëse:

Indikatorë: Statusi: Koment:

TË ZVOGËLOHEN RREZIQET NGA POLITIZIMI PËRMES FUTJES 

SË KRITEREVE TË QARTA DHE TRANSPARENCË
(lidhja me IRP-në, Raporti i KE-së, Sigma raportet)

3.1.1. Përgatitja e analizës së zbatimit të LNA-së dhe LPSP-së   12/2018 MSHIA   AA; SIMK U përgatit Raporti nga Analiza dhe tezat për 

draft-ligjet

3.1.2. Përgatitja e raportit për emërimet dhe shkarkimet e 

funksionarëve me arsyetime, të bazuara në prova

2/2019 SP Raporti i përgatitur për emërimet dhe 

shkarkimet për vitin 2018

3.1.4 Krijimi i veglës elektronike të faqes së internetit të MSHIA-së për 

paraqitjen e presioneve në vendin e punës në periudhën 

parazgjedhore.

9/2018 MSHIA ISHP U krijua linku i faqes së internetit të MSHIA-së

Më 13 shtator 2018 në faqen e internetit të MSHIA 

(http://mioportal.mioa.gov.mk/?q = mk / eform / submit / prijava), u krijua 

një vegël elektronike ku mund të raportohej presion në vendin e punës (në 

pajtim me Ligjin për Mbrojtjen nga shqetësimi në vendin e punës).Ky 

mjet u vendos në prag të referendumit, dhe MSHIA i përcillte të gjitha 

denoncimet e ardhura tek autoritetet kompetente për veprime të 

mëtejshme

Raportimi i presioneve është anonim, por nëse personi 

që denoncon dëshiron të ndajë të dhënat personale, ato 

do të mbrohen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale, për të cilat janë ndërmarrë tashmë 

masat e duhura teknike dhe organizative. 

Mjeti do të vazhdojë të funksionojë për ciklet e 

ardhshme zgjedhore dhe do të aktivizohet në ditën e 

publikimit të Vendimit të shpalljes së zgjedhjeve

TË PROFESIONALIZOHEN STRUKTURAT E LARTA 

UDHËHEQËSE NË ADMINISTRATË 

3.2.1.  Përgatitja e draft-tekstit të Ligjit për shërbim të lartë udhëheqës 

(senior civil service)

2/2019 MSHIA    GP në përbërje të 

SP-së, MD-së, MF-

së

U hartua draft-teksti i Ligjit për shërbim të lartë 

udhëheqës.
MSHIA u qas drejt zhvillimit të konceptit të zbatimit të kategorisë së nëpunësve të lartë shtetëror. Me këtë ligj do të bashkohet procedura dhe do të përcaktohen kompetencat për përzgjedhjen dhe emërimin e VRS, i cili do të zëvendësojë dispozitat e ligjeve individuale (mbi 120). Me mbështetjen e SIGMA-s, u hartua një dokument politikash, dhe në koordinim me MSHIA u krijua një grup pune me përfaqësues nga institucionet relevante që do të punojnë në draftin e Ligjit për shërbimin e lartë menaxhues. Grupi i punës filloi punën e tij në mes të tetorit

Me këtë ligj do të unifikohet procedura dhe do të 

përkufizohen kompetencat për zgjedhjen dhe emërimin e 

VRS-së me çka do të zëvendësohen dispozitat e ligjeve 

të veçanta (mbi 120). 

3.2.2 Përgatitja e raportit të parë gjysmëvjetor për zbatim të 

Strategjisë për RAP-in (2018-2022) me Planin Aksional

10/2018 MSHIA U përgatit raporti i parë gjysmëvjetor Draft-raporti i propozuar është hartuar dhe do të dorëzohet te të gjitha 

palët e prekura për komente / propozime. Në mënyrë plotësuese, ky do 

të shqyrtohet edhe në kornizat e Sekretariatit dhe Këshillit për RAP-in.

Në përputhje me Sistemin e monitorimit, vlerësimin dhe 

raportim të Strategjisë së RAP-it me PA 2018-2022, si dhe në 

përputhje me Udhëzimet për monitorimin dhe raportimin e 

zbatimit të Strategjisë së RAP-it me PA, MSHIA mblodhi në 

mënyrë elektronike të dhënat e nevojshme nga institucionet 

që kryejnë aktivitetet e PA-së. 

(lidhje me SIGMA raportet, Strategjitë dhe PA të RAP-it 2018-

2022)

3. Reforma në administratën publike (RAP) dhe menaxhimi i mirë

Fokusi do të vihet në zbatimin e Strategjisë për RAP-in, më konkretisht masat në Planin Aksional (që dalin nga Strategjia përfundimisht në shkurt 2019) të cilat i adresojnë parregullsitë e përcaktuara në lidhje me politikat për selektimin dhe 

punësimin (personnel policies), në drejtim të depolitizimit të administratës publike.
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TË PËRFORCOHEN KAPACITETET E KOMISIONEVE PËR 

SELEKTIM GJATË PUNËSIMIT DHE AVANCIMIT 

3.3.1. Organizimi i trajnimeve për anëtarët e komisioneve për 

selektim. 

12/2018 MSHIA Numri i anëtarëve të trajnuar të komisioneve 

për selektim nëpër institucione.
Me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Shkup, MSHIA zhvilloi 

trajnime për kryerjen e një interviste të strukturuar bazuar në 

kompetencat për 50 zyrtarë administrativë që janë anëtarë të mundshëm 

të komisioneve për përzgjedhje, dhe që vijnë nga departamentet e 

menaxhimit të resurseve njerëzore

TË AVANCOHET ZBATIMI I PARIMIT PËR PËRFAQËSIMIN E 

DREJTË DHE ADEKUATË 

3.4.1.Analiza e zbatimit të deritanishëm të Metodologjisë për 

planifikimin e punësimeve në sektorin publik në pajtim me parimin e 

përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë dhe përgatitjen e propozimit për 

përmirësimin e saj.

2/2019 MSHIA SIMK Është përgatitur Analiza për zbatimin e 

deritanishëm të Metodologjisë për planifikimin 

e punësimeve në sektorin publik në pajtim me 

parimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë 

dhe përgatitjen e propozimit për përmirësimin 

e saj  

TË PËRFORCOHET EFIKASITETI NË SHËRBIMIN PUBLIK
(lidhje me Raportin e KE-së, SIGMA raportet, 

Strategjia e RAP dhe PA 2018-2022)

3.5.1 Skicimi i institucioneve dhe publikimi i Katalogut të 

institucioneve në faqen e internetit të MSHIA-së

11/2018 MSHIA U publikua Katalogu Hartimi i institucioneve u përfundua në shtator dhe u prezantua në 

Mbledhjen e 3-të të Këshillit të RAP-it 

3.5.2 Përgatitja e Planit Aksional për riorganizimin / optimizimin e 

organeve të administratës shtetërore, agjencive dhe shërbimeve 

inspektuese në nivel qendror

11/2018 MSHIA; Ministria;

 KI

U hartua PA Qeveria në mbledhjen e mbajtur më 30 tetor 2018 e miratoi Informatën për vendosjen e kornizës së zhvilluar institucionale koherente të organeve të administratës shtetërore, agjencive dhe shërbimeve inspektuese nga pushteti qendror me Propozim-planin aksional. Pas akceptimit të Informatës nga ana e Qeverisë së RM-së, MSHIA-ja do të formojë grup ndërresor të punës për të cilën do ta koordinojë procesin e realizimit të Planit Aksional.(lidhja me IPA 2017 Support for state and inspection 

services reorganisation)

3.5.3 Përgatitja e Propozim-klasifikimit dhe vendosjes së re 

organizative të organeve të administratës shtetërore, agjencive dhe 

shërbimeve inspektuese të pushtetit qendror 

2/2019 MSHIA   ministritë QRM akceptoi Informatë me Propozim-

klasifikimin dhe vendosjen e re organizative të 

organeve të administratës shtetërore, 

agjencive dhe shërbimeve inspektuese të 

pushtetit qendror

3.5.4 Mbajtja e debateve publike për Propozim-klasifikimin dhe 

vendosjen e re organizative të organeve të administratës shtetërore, 

agjencive dhe shërbimeve inspektuese të pushtetit qendror 

2/2019 MSHIA U organizuan debatet publike

TË AVANCOHET ZBATIMI I LPPA-SË
(lidhje me Raportin e KE-së, SIGMA raportet, 

Strategjia e RAP dhe PA 2018-2022)
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3.6.1. Hartimi i Analizës së zbatimit të deritanishëm të LPPA-së dhe 

përgatitja e propozimit me rekomandime dhe masa për avancimin e 

zbatimit të LPPA-së

10/2018 MSHIA   KSHPAMP, KSHM

IPK, BDI, MD

Është hartuar analiza për zbatimin e LPPA-së 

me propozim-masa për avancimin e zbatimit 

të saj.

Analiza e zbatimit fillestar të Ligjit për procedurën e përgjithshme 

administrative nga organet publike dhe organet e shkallës së dytë në 

Republikën e Maqedonisë. 

 


3.6.2. Zbatimi i trajnimit për të punësuarit të cilët do të angazhohen në 

menaxhim dhe mbajtja e pikës për informim në MSHIA  

9/2018 MSHIA Numri i trajnimeve të zbatuara të të 

punësuarve nëpër institucione
Me mbështetjen e SIGMA-s, nga një ekspert lokal u mbajtën tri trajnime 

themelore për LPPA-në për 4 punonjës të MSHIA-së, të cilët do të 

përbëjnë pikën për informim (dhënia e ndihmës dhe këshillave 

nëpunësve administrativë nga organet publike dhe palët e prekura në 

zbatimin praktik të LPPA-së). 

 

3.6.3. Vendosja e pikës për informim në MSHIA për sigurimin e 

këshillave praktike për organet publike për zbatim të LPPA-së 

12/2018 MSHIA Është vendosur pika për informim në MSHIA Në rrjedhë është vendosja e një vegle të veçantë elektronike për pyetje 

dhe përgjigje që dalin nga zbatimi praktik i LPPA-së dhe krijimi. 

3.6.4. Zhvillimi i kurikulumit për trajnim për zbatim të LPPA-së të 

dedikuar për nëpunësit administrativë të organeve publike dhe 

gjykatësit e gjykatave administrative. 

2/2019 MSHIA MD Është zhvilluar kurikulumi 

TË PËRMIRËSOHET SISTEMI PËR VENDIMMARRJE NË 

PROCEDURË ADMINISTRATIVE

3.7.1. Përgatitja e Udhëzimeve për zbatimin e LPPA-së në mbajtjen e 

procedurave deri në miratimin e akteve administrative 

10/2018 MSHIA Janë përgatitur udhëzimet

3.7.2. Përgatitja e Udhëzimeve për zbatimin e LPPA-së për delegimin 

e kompetencës për zgjidhjen në procedurë administrative dhe për 

miratimin e akteve administrative.

10/2018 MSHIA institucionet e 

sektorit publik

Janë përgatitur udhëzimet

TË ZBATOHEN OBLIGIMET NGA ORGANET E MARRËVESHJES 

PËR STABILIZIM DHE ASOCIM

(lidhje me rekomandime të KE-së, përgatitja e strukturave 

negociuese)
3.8.1. Organizimi i punëtorisë me kryesues dhe sekretarët e të gjitha 

trupave të MSA-së

11/2018 SÇE U organizuan punëtori

3.8.2. Përkufizimi i Udhëzimeve për përgatitjen e mbledhjeve dhe 

mekanizmit për ndjekjen e zbatimit të konkluzioneve nga të gjitha 

organet e MSA-së

11/2018 SÇE Janë përgatitur udhëzimet

3.8.3. Formimi i strukturës negociuese të RM-së me BE-në 11/2018 SÇE/ZKQRM ministri të asaj 

linje dhe 

pjesëmarrës tjerë

U formua strukturë me anëtarë kompetent dhe 

të motivuar



 Нацрт- План 18

Статус: 29.10.2018

Afati: Institucioni 

përgjegjës:

Institucione 

pjesëmarrëse:

Indikatorë: Statusi: Koment:

3.8.4.  Vendosja e mekanizmave për shpërblimin e anëtarëve të 

ekipeve për negociata të RM-së me BE-në

2/2019 SÇE/ZKQRM MF, MSHIA Mekanizëm i definuar

TË PLANIFIKOHEN DHE REVIDOHEN FINANCAT PUBLIKE NË 

MËNYRË PËRKATËSE (lidhja me raportet e KE-së - qasja e re, 

reformat në menaxhimin e financave publike, 

raportet SIGMA, IPA2 - Dokumenti aksionar)

3.9.1. Planifikimi i mjeteve financiare përkatëse në buxhetimin e 

ardhshëm për zbatimin e rekomandimeve të Raportit të KE-së për 

vendin dhe raportet dhe rekomandimet e tjera rrjedhëse

12/2018 MF SÇE dhe të gjithë 

shfrytëzuesit 

buxhetorë

U parapanë mjete në Buxhetet e 

shfrytëzuesve buxhetorë për vitin 2019

3.9.2.  Përgatitja e Draft-ligjit për buxhete 12/2018 MF U përgatit draft-ligji Qëllimi i kësaj mase është të forcojë 

buxhetimin afatmesëm dhe të vendosë reformë 

në procesin buxhetor duke zhvendosur afatin 

kohor në gjysmën e parë të vitit për të futur 

rregulla fiskale për të arritur: transparencë më 

të madhe dhe monitorim të përdorimit të 

fondeve buxhetore, parashikime afatmesme 

më realiste , procedura dhe përgjegjësi më të 

qarta në procesin e përgjithshëm dhe 

parashikueshmërinë e buxhetit

3.9.3. .Akceptim i Ligjit për buxhete 1/2019 QRM Ligji i akceptuar

3.9.4. .Miratim i Ligjeve për buxhete 2/2019 KRM Ligji i miratuar

3.9.4. Akceptimi i dokumentit „Politikat në kontrollin financiar të 

brendshëm publik në periudhën prej vitit 2019 deri në vitin 2021“ 

12/2018 MF MSHIA, ESHS, SP Në rrjedhë është harmonizimi i vërejtjeve nga 

SIGMA dhe DG NEAR
(lidhje me IPA 2018 support for the Public 

Finance management in drafting PIFC Policy 

Paper 2018-2020 and new Law on the system 

of internal controls in the public sector (PIC 

Law).
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TË PËRFORCOHET KAPACITETI PËR MBAJTJEN E HETIMEVE 

FINANCIARE

4.1.1. Formimi i njësive të veçanta të specializuara për hetimet financiare 2/2019 PPRM, MPB, 

DPF, DD

U formuan njësitë e specializuara për 

hetime financiare 
Sipas Strategjisë së hetimit Financiar, një njësi e 

posaçme e specializuar e PPRM-së do të krijohet në 

gjysmën e dytë të vitit 2019. (lidhje me raportet e KE, 

Pribe1, Pribe2, misionet e vlerësimit)

TË PËRFORCOHEN KAPACITETET E SEKSIONIT PËR 

PARANDALIMIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE SERIOZ 
 (lidhje me raportet e KE, Pribe1, Pribe2, misionet e 

vlerësimit)

4.2.1.Analiza e rekomandimeve të Misionit të Vlerësimit për korrupsion në 

nivel të lartë, krimit të organizuar dhe pastrimit të parave dhe inkorporimi i 

tyre në Planin për përforcimin kadrovik të Seksionit për parandalimin e 

krimit të organizuar dhe serioz

10/2018 MPB U përgatit analiza Analiza është përgatitur. Disa nga gjetjet e analizës janë 

përfshirë në Strategjinë për Forcimin e Kapaciteteve të 

menaxhimit të hetimeve financiare. Pjesët e mbetura do 

të përfshihen në Planin e ekipimit të kuadrove të 

Departamentit për shkatërrimin e krimit të organizuar 

dhe të rëndë, pas miratimit të Aktit të ri për 

Sistematizimin e vendeve të Punës në Ministrinë e 

Brendshme

4.2.2 Vendosja e Metodologjisë për prioretizimin e lëndëve të Seksionit 

për parandalimin e krimit të organizuar dhe serioz

2/2019 MPB U përgatit Metodologjia për 

prioretizimin e lëndëve të Seksionit 

për parandalimin e krimit të 

organizuar dhe serioz

(lidhje me IPA 2014 MK 14 IPA JH 0318 TWL 

Strengthening the capacities of the authorised bodies for 

fignt against crime) 

4.2.3. Përcaktimi i sistemit, organizimit dhe kompentencës së Seksionit 

për parandalimin e krimit të organizuar dhe serioz

2/2019 MPB U përgatit sistemi dhe organogrami i 

Seksionit për parandalimin e krimit të 

organizuar dhe serioz 

(lidhje me IPA 2014 MK 14 IPA JH 0318 TWL 

Strengthening the capacities of the authorised bodies for 

fignt against crime) 
4.2.4. Vendosja e kornizës për menaxhim me resurse njerëzore me kritere 

të përcaktuara për rekrutimin e kuadrit udhëheqës dhe themelor, me 

sistemin e masave për integritetin e të punësuarve në Seksionin për 

parandalimin e krimit të organizuar dhe serioz

2/2019 MPB Vendosja e kornizës për menaxhim 

me resurse njerëzore, janë përgatitur 

kriteret për rekrutim 

(lidhje me IPA 2014 MK 14 IPA JH 0318 TWL 

Strengthening the capacities of the authorised bodies for 

fignt against crime) 

TË PËRFORCOHEN KAPACITETET E QENDRËS KOORDINATIVE 

NACIONALE PËR KRIMIN E ORGANIZUAR (lidhje me raportet e KE, Pribe1, Pribe2, misionet e 

vlerësimit)

Fokusi do të vihet në ndërmarrjen e aktiviteteve në drejtim të mbajtjes së hetimeve proaktive, ngritjes së akuzave dhe miratimit të aktgjykimeve përfundimtare për rastet në lidhje me 

korrupsionin dhe krimin e organizuar, duke e përfshirë edhe në nivel të lartë.

4. Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit 
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4.3.1. Organizimi i trajnimeve për të punësuarit në Qendrën Koordinative 

Nacionale për Krimin e Organizuar

12/2018 MPB Numri i trajnimeve të organizuara; 

Numri i të punësuarve të trajnuar në 

QKNKO

(lidhje me IPA 2014 MK 14 IPA JH 0318 TWL 

Strengthening the capacities of the authorised bodies for 

fignt against crime) 

4.3.2 Hartimi i Analizës Tremujore të punës së QKN-së për Krimin e 

Organizuar

2/2019 MPB U përgatit Analiza dhe Raporti

QKK do të vazhdojë të përgatisë analiza tremujore dhe të 

dorëzimin e raporteve mbi aktivitetin e saj në Ministrinë 

e Brendshme dhe SÇE

4.3.3 Mbajtja e evidencës së besueshme për rastet e korrupsionit në nivel 

të lartë, që tregojnë avancim dhe efikasitet në ballafaqimin dhe ndjekjen e 

korrupsionit. 

2/2019 PPRM MD Të dorëzohen të dhënat për rastet e 

korrupsionit në nivel të lartë
Track-record është dorëzuar në materialet shtesë për 

nënkomitetin për Drejtësi dhe Punë të Brendshme, tetor 

2018.( Pjesa e track record të plotësohet me një 

përmbledhje të rasteve)
TË RIPËRKUFIZOHET STATUSI, PËRBËRJA DHE KOMPETENCAT E 

KSHPK-SË (lidhje me IRP, Raportet e KE, Pribe1, Pribe2)
4.4.1 Miratimi i Ligjit për parandalim të korrupsionit 11/2018 QRM MD Akceptimi i ndryshimeve të ligjit; 

Zgjedhja e anëtarëve të KSHPK-së; 

Futja e mekanizmave kontrolluese 

dhe bazave për përgjegjësinë e 

anëtarëve në rastin e mosveprimit 

ose keqpërdorimit të funksionit.

I dorëzuar në procedurë qeveritare më 31.10.2018.

Kompetenca e KSHPK-së është zgjeruar, janë aplikuar 

disa kompetenca të reja të KSHPK-së, ndër të cilat 

kompetenca e qartë dhe e saktë për monitorimin e 

financimit të partive politike; specifikohen detyrimet e 

organeve të tjera që duhet të veprojnë sipas kërkesave 

dhe propozimeve të KSHPK-së; parashikohet një përbërje 

e re e KSHPK-së; ndryshohen kushtet për emërimin e 

kryetarit dhe anëtarëve të KSHPK-së; procedura për 

përzgjedhjen e KSHPK-së ndryshon; përcaktohen bazat 

dhe procedurat për shkarkimin e KSHPK-së; është 

parashikuar kontrolli vjetor i pasurive të kryetarit dhe 

anëtarëve të KSHPK; ndryshon fusha e personave që 

kanë detyrimin të deklarojnë pasuri pronësore, dhe 

parashikohen dispozita në drejtim të efikasitetit dhe 

efektivitetit më të madh të kontrollit të pasurive dhe 

4.4.2 Sjellja e Ligjit për parandalim të korrupsionit 12/2018 KRM MD U miratuan ndryshimet e ligjit

TË AVANCOHET E DREJTA E QASJES SË LIRË TE INFORMATAT ME 

KARAKTER PUBLIK
(lidhje me IRP, Raportet e KE, Strategjia për reforma të 

RAP dhe PA 2018-2022)
4.5.1 Përgatitja e Analizës së ligjit ekzistues dhe analizës krahasuese me 

vendet e tjera.

10/2018 MD U përgatit analiza Një analizë e bazuar në dëshmi do të tregojë se në cilin 

drejtim do të lëvizin ndryshimet. (lidhja me IPA 2017 

Promoting transparency & accountability in public 

administration)

4.5.2  U akceptua Ligji për qasjen e lirë te informatat me karakter publik 1/2019 QRM MD Ligji i akceptuar

4.5.3 U miratua Ligji për qasjen e lirë te informatat me karakter publik 2/2019 KRM MD Ligji i miratuar
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TË ZBATOHEN GREKO REKOMANDIMET E RRETHIT TË KATËRT TË 

ZBATIMIT 

Ndryshimet në: Ligjin për Parandalimin e Korrupsionit; 

Ligji për Prokurorinë Publike, Ligji për Gjykatat dhe 

Ligji për Këshillin Gjyqësor janë gjithashtu rekomandime 

nga GREKO 

4.6.1 Miratimi i ndryshimeve dhe plotësimeve të Kodit Etik për deputetët 12/2018 KRM MD U miratuan ndryshimet dhe plotësimet 

e Kodit Etik
Përcaktimi i dispozitave për konfliktin e interesit dhe 

integritetit dhe shqiptimi i dënimeve / masave më serioze, 

përkundër paralajmërimit të paraparë në Ligjin për 

parandalimin e konfliktit të interesit

4.6.2 Akceptimi i ndryshimeve dhe plotësimeve të Kodit për etikën 

gjyqësore

2//2019 KGJRM MD

Parandalimi i konfliktit të interesave të gjyqtarëve, 

ndalimi i marrjes së dhuratave; mënyra e marrjes së 

dhuratave protokollare të fituara në vizita zyrtare, pritjet, 

manifestimet etj.;Shtrirja e fushëveprimit të Kodit në 

lidhje me të gjithë gjyqtarët në Republikën e Maqedonisë 

(jo vetëm të gjyqtarëve që janë anëtarë të Shoqatës së 

Gjyqtarëve); Zgjerimi i fushëveprimit të kodeksit dhe 

gjyqtarëve porotë

4.6.3 Akceptimi i ndryshimeve dhe plotësimeve të Kodit Etik për 

prokurorët publikë

2//2019 PPRM MD; Shoqata e 

Prokurorëve 

Publikë të RM-

së, Këshilli Etik.

Parandalimi i konflikteve të interesit; mënyra e marrjes së 

dhuratave protokollare të fituara në vizitat zyrtare, pritjet, 

manifestimet etj.






