
 

 
 

 

 

 

 

Të dhënat kryesore të grantit institucional DSP II GI - 10 zbatuar nga Lëvizja 
FOL 

Titulli i programit/ 
strategjisë: 

Institucione publike transparente dhe të përgjegjshme, si dhe shoqëri aktive në procesin e 
vendimmarrjes. 

Zbatuar nga: LËVIZJA FOL 

Qëllimi i programit/ 
strategjisë: Përmirësimi i legjislacionit, infrastrukturës institucionale dhe zbatimi i parimeve të qeverisjes së 

mirë nëpërmjet ndërgjegjësimit, angazhimin qytetar dhe përgjegjshmërinë publike. 

Rezultatet e pritura: 1. Ndikim i shtuar në rritjen e përformancës së institucioneve zbatuese të ligjit në prokurori 
dhe gjykata për të parandaluar, hetuar dhe gjykuar rastet korruptive.  

2. Ndikim i shtuar në ngritjen profesionalizmit, pavarësisë dhe integritet më i lartë i 
institucioneve të zbatimit të ligjit: prokurorisë dhe gjykatave.  

3. Nivel më i lartë i bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe pjesëmarrje më e madhe e 
shoqërisë civile në politikbërje. 

4. Ndikim i shtuar në përmiresimin e legjislacionit në fushën e prokurimit publik për 
efektivitiet dhe efikasitet më të lartë si dhe ndikim në uljen e korrupsionit në prokurimin 
publik. 

Aktivitetet Kryesore: 1. Monitorim i gjykatave dhe prokurorive themelore në lëndët e nivelit të lartë të korrupsionit 
2. Matja e performancës dhe efikasitetit të gjykatave dhe prokurorive themelore në lëndët e 

korrupsionit 
3. Raport periodik në baza tre mujore mbi nivelin e performances të Gjykatave dhe 

Prokurorive 
4. Organizimi i tryezave për punën e gjykatave dhe prokurorive në lëndët e korrupsionit 
5. Monitorimi i ligjit për prokurim publik dhe raporte periodike në baza tre mujore në lidhje 

me procesin e implementimit te prokurorimit elektronik 
6. Tryeza te rregullta në baza gjashtë mujore për implementimin e prokurorimit elektronik në 

Ministri të Infrastrukturës, Ministri të Zhvillimit Ekonomik dhe Ministri të Bujqësisë  
7. Publikim i raporteve përfundimtare për monitorimin e Strategjisë dhe legjislacionit relevant 

ne fushën e prokurorisë dhe gjykatave si dhe prokurorimit publik 

Shtrirja gjeografike: Kosovë 

Grupet e synuara: Gjykatat themelore dhe prokurorët, Qeveria, Ministria e Infrastrukturës, Ministria e Zhvillimit 
Ekonomik dhe Ministria e Bujqësisë. 

Buxheti i financuar 
nga DSP: 

89,999.88 € 

Kohëzgjatja: 21 muaj, 01/09/2016 – 31/05/2018. 

Drejtori ekzekutiv/ 
Personi përgjegjës 

Petrit Zogaj,  
Drejtor Ekzekutiv  
petrit@levizjafol.org 
+386(0)49 716 500 

Kontaktet e 
organizatës (adresa, 
e-mail, telefonat): 

Lëvizja FOL, Andrea Gropa Street 35, 10000 Prishtinë – Kosovë. 
info@levizjafol.org 
+386(0)49 131 542 

Webi dhe rrjetet 
sociale të projektit: 

www.levizjafol.org 
www.facebook.com/fol.levizja 
www.twitter.com/FOLMovement 
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