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Rezymeja përfundimtare 
 

 Në vitin 2014 organizatat qytetare (OQ) në Republikën e Maqedonisë kanë marrë pjesë me 
0,96% të PBV-së; kanë punësuar 0,38% të të punësuarve në shtet; kanë shpenzuar 9.875.892 euro për 
rroga dhe kontribute dhe 3.214.950 euro për honorarë dhe 4.716.287 euro për marrëveshje në vepër.1 
Në vitin 2013 numri i përgjithshëm i të punësuarve në sektorin qytetar në Maqedoni ka qenë 1.839 
persona.2 Në pjesën më të madhe organizatat qytetare mbështeten në angazhimin vullnetar dhe 
ballafaqohen me sfida në mbajtjen e fuqisë së punës. Sektori qytetar është i perceptuar si punëdhënës i 
vogël dhe i pasigurt, kurse ballafaqohet edhe me mungesën e  resurseve për marrje të kuadrove të reja 
dhe mbajtjen e stafit ekzistues. Ky dokument i analizon ligjet dhe politikat lidhur me mjedisin e 
punësimit në SQ në Maqedoni. Qëllimi i analizës është të japë kontribut në përparimin e mjedisit për 
punësim në SQ, kurse gjetjet e kësaj analize do t’i shërbejnë Matricës për ndjekje të mjedisit mundësues 
për zhvillim të shoqërisë qytetare.     

Nëpërmjet procesit metodologjik përkatës, analiza u kushton vëmendje dy segmenteve 
kryesore: 1) kornizës ligjore në domenin e marrëdhënieve të punës dhe 2) politikave për nxitjen e 
punësimit me theks të veçantë mbi masat aktive për punësim dhe qasja e tyre për organizatat qytetare 
si punëdhënës.  

Në pjesën më të madhe ligjet dhe politikat janë të zbatueshme për sektorin qytetar. Por, marrë 
në përgjithësi, gjatë krijimit të politikave, pothuajse nuk merren parasysh specifikat e punës së 
organizatave qytetare si edhe si do të ndikojë normativa mbi to. Edhe pse SQ-ja është punëdhënës i 
vogël në krahasim me sektorët e tjerë, megjithatë ai afron vende reale pune dhe ekziston potencial për 
zmadhimin e pjesëmarrjes së SQ-së si punëdhënës. Punësimet afatshkurtra në projekte në sektorin 
qytetar kanë gjithashtu vlerë të madhe sepse u mundësojnë punëtorëve të fitojnë shkathtësi specifike, 
integrim në tregun e punës dhe zhvillim të masave të buta të cilat janë të domosdoshme për punëtorët 
në të gjithë sektorët. Në këtë drejtim është e domosdoshme mbështetja përkatëse prej shtetit që të 
njihet dhe mbështetet punësimi në sektorin qytetar.  

Nuk ekzistojnë sfida të veçantë në raport me zbatimin e normativës ligjore për OQ-të. 
Megjithatë në Ligjin për Marrëdhënie Pune ekzistojnë disa paqartësi të cilat mund të shkaktojnë 
mëdyshje dhe sfida në punën e OQ-ve. Ligji për Punësim dhe Sigurim në rast të papunësisë në mënyrë 
përkatëse dallon se anëtarësimi në organet e SQ nuk lidhet me patjetër me punësim, por me 
kompensim  në para personit të papunësuar i ndërpritet nëse themelon person juridik që e prek të 
drejtën e shoqërimit dhe themelimit të OQ-së. Ekzistojnë interpretime të ndryshme operative, por 
mbetet e paqartë se a hyn dhe ku hyn sektori qytetar në marrëveshjen kolektive. Kjo në kombinim me 
mungesën e shoqërimit të punëdhënësve dhe punëtorëve në sektorin qytetar lind shumë mëdyshje 
rreth të drejtave dhe dispozitave specifike të cilat vlejnë për të punësuarit në këtë sektor, kurse 
zbatohen në marrëveshjet kolektive.   

1Velat, Dubravka. Hafner Ademi , Tanja. (edt.) “Report on Economic Value of the Non-Profit Sector in the Western Balkans and 
Turkey”, Balkan Civil Society Development Network (BCSDN), Published in Macedonia, December 2015 
2E dhëna e marrë nga Regjistri Qendror I RM-së  
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Strategjitë për punësim në RM janë të përqendruara kryesisht  në analizën e fuqisë së punës në 
sektorin privat. Si rrjedhim në RM ekziston një spektër programesh dhe masash për nxitjen e punësimit. 
Një pjesë e masave aktive për punësim janë në dispozicion edhe për OQ-të si punëdhënës. Në 
dokumentet për masat, në disa raste kjo nuk është e përcaktuar qartë.  Gjithashtu, duke pasur parasysh 
se janë krijuar para së gjithash për punëdhënësit e sektorit privat kushtet në këto masa në pjesën më të 
madhe nuk i marrin parasysh specifikat e punësimit në OQ që  shkakton ngurrim të OQ-ve të 
shfrytëzojnë pjesën më të madhe të masave.  

Me qëllim që të tejkalohen sfidat e identifikuara analiza rekomandon:  

• Përforcim të qasjes strategjike të shtetit gjatë së cilës do të njihen OQ-së si punëdhënës, kurse 
nga ana konceptuale dhe terminologjike do të dallohen sektori fitimprurës, jofitimprurës dhe 
publik. Kjo është e nevojshme të zbatohet në strategjitë, ligjet, marrëveshjet kolektive dhe 
masat.  

•  Ndryshime të kornizës ligjore dhe korrelacion i saj me Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet dhe 
Ligjin për Vullnetarizëm, si dhe përfshirje aktive të OQ-ve në zhvillimin e saj të ardhshëm.   

• Sigurim të hapjes së tërësishme të masave ekzistuese  për punësim për punëdhënësit e OQ-ve 
si dhe përcaktim më i saktë i qasjes në dokumentet dhe promovim aktiv i tyre para OQ-ve. 
Përshtatje e kushteve në masa në mënyrë që të përputhen me specifikat e sektorit qytetar.  

• OQ-të duhet t’i shqyrtojnë mundësitë për shfrytëzim të masave për transformim të 
angazhimeve me honorar në projekte në punësim formal.  

• Përfaqësimi aktiv i OQ-ve për zhvillim të kornizës juridike-politike në përputhje me nevojat e 
sektorit qytetar.  

• Ndërmarrje e aktiviteteve për prezantim të OQ-ve si punëdhënës dhe specifikat e tyre. Në 
suazat e kësaj, hapje e çështjes për shoqërim sindikal dhe përfaqësim të organizuar të sektorit 
qytetar si punëdhënës.    

Analiza është përgatitur nga Shoqata Konekt në suazat e projektit rajonal Acquis i shoqërisë 
ballkanike qytetare: Përforcimi i potencialit dhe kapaciteteve të organizatave qytetare për përfaqësim 
dhe lobim, i zbatuar nga BCSDN (Balkan Civil Society Development Network) dhe anëtarët e BCSDN-së, 
në partneritet me Qendrën Evropiane për Drejtësi Jofitimprurëse (QEDJ) dhe Rrjetin Evropian të 
Organizatave Qytetare Nacionale (RrEOQN), kurse është i mbështetur financiarisht nga Bashkimi 
Evropian. 
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Hyrja 

Ky dokument i analizon politikat lidhur me mjedisin e punësimit në organizatat qytetare në 
Maqedoni. Analiza është përgatitur nga Shoqata Konekt, në suazat e projektit Acquis të shoqërisë 
ballkanike qytetare: Përforcimi i potencialit dhe kapaciteteve të organizatave qytetare për përfaqësim 
dhe lobim i zbatuar nga Balkan Civil Society Development Network (BCSDN) dhe anëtarët e BCSDN-së, 
në partneritet me Qendrën Evropiane për Drejtësi Jofitimprurëse (QEDJ) dhe Rrjetin Evropian të 
Organizatave Qytetare Nacionale (RrEOQN), kurse është mbështetur financiarisht nga Bashkimi 
Evropian. Analiza dhe aktivitetet për promovim të saj ka për qëllim të japin kontribut në përparimin e 
mjedisit për punësim në sektorin qytetar.    

Informacionet e kësaj analize do t’i shërbejnë Matricës për ndjekje të mjedisit mundësues për 
zhvillim të shoqërisë qytetare, më konkretisht pjesa 2.3 që lidhet me politikat shtetërore dhe mjedisin 
juridik për punësim në organizatat qytetare. Kjo analizë është në dispozicion edhe në formë të 
dokumentit të shkurtër mbi politikat publike (policy brief) përkatësisht, për 1) aktivitetet që i dedikohen 
nxitjes së diskutimit midis palëve të prekura mbi politikat e punësimit lidhur me sektorin qytetar; dhe 2) 
ngritjen e vetëdijes mbi nevojat e ndryshimeve efektive të politikave në këtë sferë.   

Metodologjia 
 Kjo analizë bazohet në metodologji të përcaktuar konkretisht. Procesi i analizës zbatohet mbi 
mbledhjen e të dhënave parësore dhe dytësore. Analiza juridike dhe analiza e përmbajtjes së 
dokumenteve të cilat i përmbajnë politikat përkatëse (ligje, dokumente strategjike, plane operative, 
shpallje etj.) mundësuan vlerësim të kornizës juridike dhe politikave të cilat lidhen me organizatat 
qytetare në rolin e punëdhënësve. Për nevojat e analizës janë krijuar edhe hulumtimet e mëparshme në 
këtë domen të vendosura në bibliografi. Mbledhja e të dhënave nga burimet parësore mundësoi 
vlerësimin e aspekteve praktike sidomos në aspektin e shfrytëzimit të masave aktive për punësim nga 
organizatat qytetare. Për nevojat e analizave janë realizuara: 1) 8 intervista gjysmë të strukturuara me 
përfaqësues të institucioneve, organizatave të punëdhënësve, organizatave qytetare dhe palëve të tjera 
të prekura; 2) 1 grup i fokusit me përfaqësues të organizatave qytetare me përvoja dhe qëndrime të 
ndryshme në aspektin e shfrytëzimit të masave aktive për punësim. Lista e intervistave të zbatuara është 
në shtojcë të këtij dokumenti.  

 Intervistat me përfaqësuesit e palëve të ndryshme të prekura siguruan të dhëna të rëndësishme 
mbi: 1) shkaqet e mospasjes qasje te pjesa më e madhe e masave për punësim për organizatat qytetare; 
2) qëndrimet në lidhje me situatën ekzistuese; 3) mundësitë dhe vullnetin për zhvillim të ardhshëm të 
politikave dhe masave. Grupi i fokusit me përfaqësuesit e organizatave qytetare siguroi informacione 
për përcaktimin e: 1) nevojave të organizatave qytetare si punëdhënës; 2) sfidave dhe problemeve 
kryesore të sektorit nga aspekti i punëdhënësit; 3) rekomandime për zhvillim të ardhshëm të politikave 
dhe masave.  

Të dhënat kualitative të marrë nga mjetet e përdorura kanë sjellë përfundimet dhe 
rekomandimet në këtë dokument. Me qëllim të ndikimit konkret dhe shpërndarjes së përfundimeve të 
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kësaj analize, ky dokument është në dispozicion edhe në formë të shkurtër të prezantuar para palëve të 
prekura dhe i njëjti është shpërndarë. 

Konteksti  
Qëndrueshmëria e fuqisë punëtore luan rol të rëndësishëm mbi zhvillimin e sektorit qytetar. 

Hulumtimet në suazat e CIVIKUS: Indeksi i shoqërisë qytetare në RM dëshmon se një pjesë e madhe e 
organizatave qytetare OQ në vitin 2011 (77%) kanë pasur fuqi pune ku mbi 25% janë vullnetarë. Kjo e 
dhënë në hulumtimin e CIVIKUS është përcaktuar si e dhënë e “bazës së paqëndrueshme të resurseve 
njerëzore”. Mandej, 88,5% e organizatave të përfshira në këtë analizë punojnë vetëm në bazë vullnetare 
dhe nuk kanë të punësuar.3 Të dhënat e të njëjtës analizë  të bërë në vitin 2015 në ekzemplar prej 203 
organizatash dëshmojnë se 91% kanë mbi 25% vullnetarë në lidhje me të punësuarit.4 Në vitin 2013 
numri i përgjithshëm i të punësuarve në sektorin qytetar në Maqedoni është 1.839.5 Krahasuar me të 
dhënën e vitit 2009 kur ka pasur 2.424 të punësuar në sektorin jofitimprurës prej të cilëve 2.079 në 
shoqata dhe fondacione, vërehet rënie e numrit të të punësuarve në sektorin qytetar.6  Nga aspekti i 
numrit të përgjithshëm të personave që i punëson mund të nxirret përfundimi se sektori qytetar është 
punëdhënës i vogël në krahasim me sektorët e tjerë. Mandej, sektori qytetar angazhon aktivisht në punë 
persona në baza të tjera. Raporti më i ri dhe i pari mbi vlerën ekonomike të sektorit7 dëshmon se sektori 
qytetar merr pjesë me 0,96% në PBV; punëson 0,38% të të gjithë të punësuarve në shtet; në vitin 2014 
ka shpenzuar 9.875.892 euro për rroga dhe kontribute, 3.214.950 euro për honorarë dhe 4.716.287 euro 
për marrëveshje në vepër. Të ardhurat e organizatave qytetare në të shumtën e rasteve vijnë nga 
grantet dhe donacionet (mesatarisht 68% në vitin 2014)8 dhe varësia e tillë e resurseve të cilat më 
shpesh janë nga donacionet e huaja ndikon drejtpërdrejt mbi qëndrueshmërinë e fuqisë së punës.   

Mjetet hulumtuese të përdorura për nevojat e kësaj analize (shiko Metodologjia)  i identifikuan këto 
sfida me të cilat ballafaqohen organizatat qytetare si punëdhënës:  

• Organizatat qytetare  perceptohen si punëdhënës i vogël, i pasigurt dhe jostabil nga 
institucionet. Përvojat e organizatave qytetare flasin se nj; perceptim të tillë kanë edhe një pjesë 
e të punësuarve potencialë në këtë sektor.9 Sektori qytetar nuk është punëdhënës atraktiv për 
të rinjtë në krahasim me sektorin e biznesit dhe të administratës. 10  

3 Klekovski, s., Stojanova, D., Jakovleska, G., Nuredinoska, E. “Rrugë e gjatë drejt një angazhimi më të madh 
qytetar: raport analitik”,  Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar – CIVIKUS: Indeksi i Shoqërisë 
qytetare në Republikën e Maqedonisë, Shkup, 2011.  
4 Të dhënat parësore sipas Pyetësorit për ndjekjen e mjedisit mundësues për zhvillim të shoqërisë qytetare në 
Maqedoni për 2015, QMBN, 2015 
5 E dhënë nga Regjistri Qendror i RM-së.    
6 Ibid. Supranote:1 (Види 1) 
7 Velat, Dubravka. Hafner Ademi , Tanja. (edt.) “Report on Economic Value of the Non-Profit Sector in the Western 
Balkans and Turkey”, Balkan Civil Society Development Network (BCSDN), Published in Macedonia, December 2015 
8 Ibid. 
9 Këto perceptime dhe qëndrime janë shprehur nga individë të përfshirë në fazën e mbledhjes së të dhënave për 
këtë analizë nëpërmjet grupit të fokusit, intervistave dhe konsultimeve (shiko Metodologjia).  
10 Për dëshmi kuantitative shiko: Mladite na pazarot na trudot, Reaktor – Istrazhuvanje vo Akcija, 2012, Gjendet në: 
http://rodovreactor.mk/media/publications/Mladite_na_pazarot_na_trud_2012.pdf   
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• Sektori qytetar ballafaqohet me probleme që të sigurojë punësim të qëndrueshëm për shkak të: 
punës së zakonshme në cikle projekti; sfidave në sigurimin e “mjeteve të palidhura” dhe 
kursimeve që do të shfrytëzoheshin për mbulimin e greminës (rroga për të punësuarit) midis dy 
projekteve; shkurtimeve të granteve institucionale; strukturës së financimit etj.  

• Sektori qytetar ballafaqohet me mungesën e resurseve për tërheqjen e kuadrit të ri si dhe për 
mundësimin e procesit të vazhdueshëm të mësimit në vendin punës dhe investimin në trajnimin 
e të punësuarve. Këto procese janë shumë të rëndësishme për shkak të specifikës së veprimit të 
organizatave sidomos në aspektin e ndërtimit të punëtorive më cilësore të programeve.   
 

Analiza e kornizës ligjore në domenin e marrëdhënieve të punës  
Ishte analizuar korniza ligjore si dhe dispozitat e tjera që lidhen me punësimin, marrëdhëniet e 

punës dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve në sektorin qytetar. Më poshtë janë dhënë aspektet e 
rëndësisë së shoqatave dhe fondacioneve. 

Ligji për Marrëdhënie Pune: A jemi punëdhënës? 

Ligji për Marrëdhënie Pune11 i rregullon marrëdhëniet e punës midis punëtorëve dhe 
punëdhënësit të cilat vendosen me lidhjen e marrëveshjes së punës. Ligji është i zbatueshëm për 
subjektet me seli apo vendqëndrim në RM dhe tek ta ka punëtorë të punësuar. Në dispozitat e veta të 
përgjithshme, ligji ofron përcaktim të gjerë të termit “punëdhënës” i cili nënkupton person fizik dhe 
juridik, si dhe subjekt tjetër (organ i pushtetit shtetëror, organ i Njësisë së Pushtetit Lokal, njësi të 
shoqatës së huaj, përfaqësi diplomatike dhe konsullore), të cilët punësojnë punëtorë në bazë të 
marrëveshjes për punësim. Në dispozitat e përgjithshme ligji e shqyrton edhe mbrojtjen nga lloje të 
ndryshme të diskriminimit, shqetësimit dhe mobingut. Ligji e përcakton procedurën e lidhjes së 
marrëveshjes për punësim si edhe formën dhe përmbajtjen e marrëveshjeve për punësim. Mandej, ky 
ligj i rregullon; të drejtat dhe detyrat e të dyja palëve të dakorduara duke i trajtuar në kapituj të veçantë 
të drejtat dhe detyrat e punëdhënësit dhe të punësuarit ; stazhin përgatitor; stazhin vullnetar dhe punën 
provë; anulimin e marrëveshjes së punës; pagimin e punës; orarin e punës; pauzat dhe pushimet; 
kompensimin e dëmit;  mbrojtjen e veçantë dhe dispozitat e veçanta për kategoritë e ndryshme të 
lëndueshme të punëtorëve; realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave; obligimet dhe përgjegjësitë prej 
raportit të punës; zgjidhjen paqësore të konteksteve kolektive dhe personale. Ligji përmban dispozita të 
veçanta që lidhen me organizatat sindikale dhe shoqatat e punëdhënësve dhe i shqyrton edhe 
marrëveshjet kolektive duke e përcaktuar kuptimin dhe rëndësinë e tyre që është analizuar edhe më 
poshtë. Greva; roli i Këshillit Ekonomik-Social; puna e fëmijëve nën 15 vjet, nxënësve dhe studentëve; 
mbikëqyrja inspektuese; dhe dispozitat kundërvajtëse janë trajtuar veçmas në këtë Ligj.  

   
 
 
 

11 Ligji për Marrëdhëniet e Punës (teksti i pastruar), “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 167/2015 
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Gjetjet kryesore 
   

Edhe pse ligji nuk u referohet veçanërisht OQ-ve është i qartë zbatimi i tij për sektorin qytetar. 
Ky ligj nuk ka dispozita të veçanta që lidhen me organizatat qytetare dhe nuk përfshin trajtim të veçantë 
lidhur me mjedisin për punësim për OQ-të. Ligji bën dallim sipas madhësisë së subjekteve ku si 
“punëdhënës më i vogël” nënkuptohet punëdhënës i cili punëson deri në 50 punëtorë. Sipas 
informacioneve në dispozicion prej hulumtimeve të fundit anketuese në sektorin qytetar, numri i të 
punësuarve në organizata të veçanta qytetare nuk e tejkalon 50.12 Mandej në vitin 2014 numri më i 
madh i të punësuarve në subjektet e regjistruara në përputhje me Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet 
është 4913. Si rrjedhim, në kategorinë punëdhënës më të vegjël futet numri më i madh i subjekteve të 
regjistruara në përputhje me  Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet14. Lehtësimet që i ofron ligji për 
punëdhënësit më të vegjël janë paraparë në nenin 19 i cili përcakton lirim prej obligimit për miratim të 
aktit për përcaktim të kushteve të veçanta për ushtrim të punës në çdo vend të veçantë të punës. Gjatë 
analizës së Ligjit nuk janë identifikuar barriera të veçanta që do ta vështirësonin zbatimin e tij nga OQ-të.  

Në disa dispozita të ligjit ka paqartësi të cilat mund të shkaktojnë mëdyshje dhe sfida në punën e 
organizatave qytetar:  

 Në lidhje me nenin 61 që ka të bëjë me stazhin vullnetar është e nevojshme të bëhet dallimi i 
termeve që të anashkalohet ngatërrimi me termin “vullnetar” në përputhje me Ligjin për 
Vullnetarizëm. Domethënë, dispozita në nenin 61 lidhet me stazhin i cili është i domosdoshëm 
për të dhënë provimin profesional ose ushtrimin e pavarur të një veprimtarie të caktuar dhe i e 
tillë në thelb dallon krejtësisht prej përkufizimeve për vullnetarizëm dhe vullnetar në përputhje  
me Ligjin për Vullnetarizëm. Dallimi i tillë në terminologji është theksuar në Ligjin për 
Vullnetarizëm15. Por, duke pasur parasysh se shumë punëdhënës dhe punëtorë nuk e njohin 
Ligjin për Vullnetarizëm, në praktikë ndodh ngatërrim i termeve që e vështirëson promovimin e 
shpirtit të vërtetë të vullnetarizmit. Në këtë drejtim duhet të shqyrtohet mundësia që të bëhet 
korrigjim i terminologjisë në nenin 61 dhe për shembull termi “vullnetar” të zëvendësohet me 
termin “stazhier”, kurse “stazhi vullnetar” me “stazh të obligueshëm”.  

 Ligji për Marrëdhënie Pune e normon mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve në rastin e 
transferimit të një shoqërie tregtare, përkatësisht nëse një shoqëri tregtare bashkohet me një 
shoqëri tjetër ose transformohet dhe nuk ekziston më si subjekt juridik. Në krahasim me këtë, 
Ligji për Shoqatat dhe Fondacionet e ndalon  transformimin, por ka dispozita për shoqërim, 
bashkim dhe ndarje të organizatave, por në Ligjin për Marrëdhëniet e punës nuk është 
reflektuar procedura përkatëse për raste të tilla dhe të drejtat e punëtorëve në raste të tilla.  
   

12 Të dhënat parësore të Pyetësorit për ndjekje të mjedisit mundësues për zhvillim të shoqërisë qytetare në 
Maqedoni për vitin 2015, QMBN 2015  
13 E dhënë nga Regjistri Qendror, 2014 
14 Ligji për  Fondacione dhe Shoqata , “Gazeta Zyrtare e RM-së” nr.52/2010 dhe 135/2011 
15 Ligji për Vullnetarizëm, “Gazeta Zyrtare e RM-së” nr.85/07, 161/08, 147/15. Neni 3. Vullnetarizmi, sipas këtij ligji 
nuk nënkupton kryerje të stazhit të vullnetarit, në përputhje me Ligjin për Marrëdhënie Pune.  
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Rëndësia e marrëveshjes kolektive për OQ-të: A kemi tonën? 

Realizimi i të drejtave të punësuarve dhe pozita e tyre rregullohet me ligj dhe me marrëveshje 
kolektive në përputhje me nenin 32 të Kushtetutës së RM-së. Në përputhje me Ligjin për Marrëdhënie 
pune (neni 204) në RM lidhen: 1) marrëveshja e përgjithshme kolektive për sektorin privat në fushën e 
ekonomisë dhe 2) marrëveshja kolektive e përgjithshme për sektorin publik. Mandej ky ligj përcakton, 
përkufizon se: marrëveshja e përgjithshme kolektive për sektorin publik në RM ka të bëjë me organet e 
pushtetit shtetëror, institucionet publike, entet, agjencitë, organizatat dhe personat e tjerë juridike të 
sektorit publik që punësojnë punëtorë dhe financohen nga Buxheti i RM-së; 2) marrëveshja e 
përgjithshme kolektive për sektorin privat nga fusha e ekonomisë është e obligueshme për 
punëdhënësit dhe punëtorët në sektorin privat. (shiko nenin 2014 dhe 205 të LMR-së). Neni 208 i Ligjit 
për Marrëdhënie Pune thekson se marrëveshja kolektive i obligon të gjithë personat të cilët kanë lidhur 
marrëveshje dhe të gjithë personat të cilët në kohën e lidhjes së marrëveshjes kolektive kanë qenë apo 
janë bërë anëtarë të shoqatave të cilat kanë lidhur marrëveshje kolektive. Marrëveshja kolektive i 
obligon edhe të gjithë personat të cilët i janë qasur marrëveshjes kolektive dhe të gjithë personave të 
cilët janë bërë anëtarë të shoqatave të cilat e kanë nënshkruar marrëveshjen. Nënshkruesit e 
marrëveshjes janë Organizata e Punëdhënësve të Maqedonisë dhe Bashkimi i Sindikatave të 
Maqedonisë.  

Gjetjet kryesore 

Në organizatat e punëdhënësve nuk është paraqitur dhe nuk është anëtarësuar sektori qytetar. 
Në aspektin e vlefshmërisë dhe zbatimit të marrëveshjeve kolektive të përgjithshme interpretimi është i 
gjerë, përkatësisht: “marrëveshjet e përgjithshme kolektive janë të zbatueshme për të gjithë punëtorët 
dhe punëdhënësit në vend, pa marrë parasysh se a janë apo nuk janë ata nënshkrues të marrëveshjes.”16 
Lidhur me rëndësinë e marrëveshjeve kolektive për sektorin qytetar nëpër procesin e analizës është 
identifikuar se ekzistojnë interpretime operative të ndryshme nga palët e prekura të cilat nuk janë të 
përputhura. Nuk është e qartë se a futet dhe në cilën marrëveshje kolektive bën pjesë sektori qytetar.  

Për ilustrim, një nga qëndrimet është se marrëveshja kolektive për sektorin privat nga fusha e 
ekonomisë vlen edhe për shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet, d.m.th. për subjektet me veprimtari 
me shifër kryesore të të ardhurave 94.99: Veprimtari të organizatave të tjera në bazë të anëtarësimit të 
përmendur në vend tjetër. Në këtë rast, rregullimi i kësaj materie në dokument që lidhet me “sektorin 
privat” dhe ekonominë është qasje jokompetente sepse nuk u përgjigjet specifikave të punës së OQ-ve. 
Nga ana tjetër, sindikata e vetme e cila e thekson përfaqësimin e shoqatave të qytetarëve është 
Sindikata e Punëtorëve të Administratës, Gjyqësorit, Organizatave Shoqërore dhe Shoqatave të 
Qytetarëve. Ajo dëshmon se ekziston numër i vogël, i parëndësishëm i anëtarësimit të shoqatave dhe 
fondacioneve (rreth 2 subjekte) në këtë sindikatë pa përfaqësim në organet, kurse reprezentativiteti i 
kësaj sindikate në nivel të fushës përkatësish njësisë në sektorin publik është vetëm për: veprimtari 

16 “Programi Nacional për Punë të Devotshme 2015-2018” , Organizata Ndërkombëtare e Punës dhe Qeveria e RM-
së, f.9, gjendet në: http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/nacionalna_programa_pristojna_rabota.pdf  
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administrative, ndihmëse dhe shërbyese.17 Marrëveshja e fundit kolektive që u referohet shoqatave të 
qytetarëve është Marrëveshja Kolektive për Organizatat Shoqërore dhe Shoqatat e qytetarëve në 
Republikën e Maqedonisë e 23.10.1995. Kjo marrëveshje e merr si bazë Marrëveshjen Kolektive të 
Përgjithshme që ishte në fuqi në atë kohë për shërbimet publike, ndërmarrjet publike, organet 
shtetërore, organet e pushtetit lokal dhe personat e tjerë juridikë të cilët kryejnë veprimtari 
joekonomike (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 39/94) përkatësisht dispozitivi e merr validitetin nga një 
marrëveshje kolektive me afat të kaluar. Edhe pse neni 228 paragrafi 2 i Ligjit për Marrëdhënie Pune, që 
është tani në funksion, thekson se nëse me marrëveshjen kolektive nuk është përcaktuar ndryshe, pas 
përfundimit të afatit kur është lidhur marrëveshja kolektive, dispozitat e tij edhe mandej zbatohen 
derisa të bëhet marrëveshje e re kolektive, validiteti dhe implementimi i këtij dokumenti është i 
diskutueshëm, kurse qasja e rregullimit të kësaj materie është vjetërsuar duke pasur specifikat e 
ndryshuara në sektorin qytetar si edhe normativën juridike në këtë domen. Përsëri, edhe në këtë rast, 
rregullimi i problematikës së sektorit qytetar në marrëveshje kolektive lidhur me sektorin publik është 
jokompetente.  

Paqartësitë lidhur me rregullimin e marrëveshjeve të punës nëpërmjet marrëveshjeve kolektive 
lidhur me organizatat qytetare si punëdhënës lidhen me faktin se sektori qytetar dhe aftësitë e tij nuk 
merren parasysh. Është e nevojshme hapja e kësaj çështjeje nga punëdhënësit e sektorit qytetar dhe 
dialogu me palët relevante si Këshilli Ekonomik-Social, organizatat e punëdhënësve dhe sindikatave.  

Ligji për Punësim dhe Sigurim në Rastin e Papunësisë  

Ligji për Punësim dhe Sigurim në Rast të Papunësisë18 i rregullon çështjet për shkëmbim të 
punës, të drejtave dhe obligimeve të punëdhënësve, personave të papunësuar, personave të tjerë të 
cilët kërkojnë punë dhe shtetit, në lidhje me punësimin dhe sigurimin e rastit të papunësisë dhe çështjet 
e tjera me rëndësi për punësimin.  

Ligji e përcakton punën e Agjencisë së Punësimit në Republikën e Maqedonisë dhe shërbimet që 
i ofron ajo në tregun e punës në domenin e: shërbimeve të shkëmbimit të punës për punëdhënësit; 
këshilla për punëdhënësit mbi ligjet dhe dispozitat e tjera dhe zbatimi i tyre; trajnimit, rikualifikimit dhe 
kualifikimit; këshillimit të punëdhënësve për punësim të personave të papunësuar me kushte të 
përshtatshme; përcaktimit të marrëdhënieve të agjencisë me punëdhënësit; kushteve të shkëmbimit të 
punës së personave të papunësuar dhe personat e tjerë që kërkojnë punë; orientimi profesional i të 
papunësuarve dhe personave të tjerë të cilët kërkojnë punë; dhe ndërmjetësimit gjatë punësimit. 
Mandej, Ligji e rregullon evidencën e punëdhënësve dhe të personave të papunësuar duke e normuar 
procesin e evidencës, mënyrën e mbajtjes së saj dhe bazat për fshirje nga evidenca. Pastaj, Ligji shqyrton 
sigurimin në rast të papunësisë duke i përcaktuar bazat e përdorimit të kësaj të drejte, lartësinë e 
kompensimit dhe kohën për të cilën paguhet. Janë përcaktuar edhe kushtet për organizim të punës 

17 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Vendim për përcaktim të reprezentativitetit të sindikatës në nivel të 
degës përkatësish njësisë në sektorin publik, nr. 08-7457/3 од 02.06.2014 год.  
18 Ligji i Punësimit dhe Sigurimit në Rast të Papunësisë (teksti i spastruar), “Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 112/2014 
dhe Ligji për Ndryshim dhe Punësim të Ligjit për Punësim dhe Sigurim në Rast të Papunësisë, “Gazeta Zyrtare e RM-
së” nr. 113/2014, 154/2015, 147/2015, 129/2015 dhe 56/2015 
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publike dhe kompensimit në të holla për nxitje të saj, kurse për organizues janë përcaktuar njësitë e 
pushtetit lokal dhe punëdhënësit e interesuar të sektorit publik. Është normuar menaxhimi, udhëheqja, 
mbikëqyrja dhe financimi i Agjencisë për Punësim në RM. 

 Ndryshimet e Ligjit (113/2014, 56/2015, 129/2015 147/2015 154/2015) lidhen me: ndryshimet 
teknike; ndryshimet në dispozitat ndëshkuese dhe kundërvajtëse;  plotësime lidhur me masat për 
punësim të projekteve “Maqedonia punëson” (të elaburuara më poshtë në këtë dokument). Ndryshimet 
në këtë ligj nga shtatori 2015 lidhen me lirimin nga pagimi i kompensimeve për sigurim social të obliguar 
për person i cili do të punësohet për shkëmbim të punëtores e cila shfrytëzon leje lindjeje nga puna për 
periudhën që zgjat leja e lindjes.  

Gjetjet kryesore 

Ligji nga ana terminologjike jep përkufizim të  përgjithshëm për punëdhënësit duke mos bërë 
klasifikim dhe dallim midis tyre. Ligji i numëron shoqatat dhe fondacionet si pjesëmarrës në 
marrëdhëniet juridike dhe në zbatimin  e punëve nga shkëmbimi i punës (neni 3-6). Mandej, Ligji i 
reflekton specifikat e sektorit qytetar gjatë përkufizimit të personit të papunësuar. Domethënë, në 
përputhje me nenin 53 paragrafi 4 zëri 3 “si person i papunësuar në kuptimin e këtij Ligji nuk 
konsiderohet person i cili është pronar, themelues apo drejtues i shoqërisë tregtare dhe ndonjë person 
tjetër juridik apo është anëtar i organit udhëheqës, përkatësisht person i autorizuar në shoqërinë 
tregtare dhe person tjetër juridik, përveç se në shoqata dhe fondacione”. Megjithatë, Ligji nuk e bën këtë 
dallim në nenin 77 ku, midis të tjerash, përcaktohet edhe se e drejta e kompensimit në të holla personit 
të papunësuar i ndërpritet nëse themelon shoqatë tregtare, ndërmarrje apo person tjetër juridik. 
Përcaktimi i tillë i përgjithshëm hap mundësi për prekje në të drejtën e shoqërimit dhe themelimit të 
shoqatave, përkatësisht nuk korrespondon juridikisht me dispozitat e Ligjit për Shoqata dhe Fondacione. 
Për nevojën e ndryshimit të këtij ligji në këtë aspekt është treguar nga disa shoqata. Formimi i shoqatës 
si subjekt joprofitabil nuk duhet të jetë bazë e përfundimit të kompensimit në të holla për shkak të 
papunësisë. Mandej, në nenet e përmendura 53 dhe 77 është e nevojshme të parashikohet edhe 
mundësia që personi të jetë vullnetar dhe gjatë vullnetarizmit dhe marrjes së kompensimit për 
vullnetarizëm në përputhje me Ligjin për Vullnetarizëm kjo të mos jetë shkak për ndalim të kompensimit 
në të holla për shkak të papunësisë (siç është përcaktuar edhe në vetë Ligjin për Vullnetarizëm).   

Ndryshimet e kryera në Ligj që lidhen me projektin “Maqedonia punëson” janë elaboruar më 
poshtë lidhur me masat aktive për punësim. Ndryshimi që lidhet me vendosjen e çlirimit prej pagimit të 
kontributeve të sigurimit të obliguar social për person i cili do të punësohet për zëvendësim për 
punëtore e cila shfrytëzon lejen e lindjes për periudhën sa zgjat leja e lindjes në praktikë nuk mund të 
zbatohet nga punëdhënësit e sektorit qytetar. Kjo mundësi u dedikohet vetëm punëdhënësve të sektorit 
privat.  

 

 

 

11 
 



Ligji për Punësim të Personave me Invaliditet   

Në lidhje me punësimin e personave me aftësi të kufizuara, Ligji për Punësim të Personave me 
Invaliditet19  është i hapur për të gjithë punëdhënësit duke përfshirë edhe sektorin qytetar. Ligji siguron 
lehtësime financiare dhe lehtësime të tjera për punëdhënësit të cilët punësojnë persona me aftësi të 
kufizuara midis të cilat hyjnë:                                      

• Mjete pa kthim (grante) për punësim të personave me aftësi të kufizuar në shumë prej 20 
rrogash mesatare neto në Republikën e Maqedonisë në vitin e kaluar, përkatësisht 40 rroga 
mesatare neto nëse personi ka 90 deri në 100% dëmtim të shikimit ose përdor karrocë 
invalidi. 

• Mjetet për adaptim në vendin e punës deri në 100.000 denarë. Këto fonde mund të 
përdoren përsëri për ndryshime në procesin teknologjik të punëdhënësit ose ndryshim në 
aftësinë e kufizuar të të punësuarit.  

• Furnizimi me pajisje i cili është objekt i kritereve të veçanta dhe akteve nënligjore të 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.  Ato mund të jenë me vlerë deri në 200 rroga 
mesatare neto në varësi nga numri i të punësuarve.  

• Lirimi prej sigurimit shëndetësor dhe pensional për personin e punësuar me aftësi të 
kufizuara. Në këtë rast, mjetet sigurohen nga Buxheti i shtetit.  

• Lirim prej tatimit personal për personin e punësuar që ka aftësi të kufizuara.                
 

Gjetjet kryesore 

Nuk ekzistojnë barriera për zbatimin e ligjit nga organizatat qytetare. Në kuptim të zbatimit të këtij ligji, 
analizat e mëparshme dhe përvojat e organizatave qytetare që punojnë në këtë temë dëshmojnë se 
nevojitet senzibilizim dhe edukim i punëdhënësve që ta dallojnë potencialin për punësim të personave 
me aftësi të kufizuara si dhe të zmadhojnë informimin mbi masat ligjore dhe mundësitë për shfrytëzim 
të tyre, në mënyrë të përgjithshme, prej punëdhënësve dhe prej OQ-ve.   

 

Analiza e politikave për nxitje të punësimit  
 

Dokumenti themelor strategjik lidhur me politikat e tregut të punës dhe nxitjes së punësimit 
është Strategjia Nacionale për Punësim në Republikën e Maqedonisë.20 Strategjia e analizon gjendjen e 
punës në aspektin e: kontekstit makroekonomik; lëvizjet në tregun e punës dhe identifikimin e sfidave; 
politikat ekzistuese për punësim; kornizës makroekonomike për punësim; analizave të sektorëve etj. Si 
rrjedhim Strategjia i identifikon sfidat dhe vendos qëllime strategjike. Në bazë të këtij dokumenti janë 

19 Ligji për Punësim të Personave Invalidë “Gazeta Zyrtare e RM-së” 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 
29/2007, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009 dhe 136/2011 
20 Strategjia Nacionale e Punësimit e Republikës së Maqedonisë 2015 dhe 2016-2020, Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale   
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përpiluar planet nacionale aksionare21 si edhe planet operative për programe aktive dhe masa për 
punësim22. Këto dokumente operative i përcaktojnë konkretisht programet dhe masat për nxitjen e 
punësimit duke i përcaktuar resurset në dispozicion dhe institucione përgjegjëse dhe trupat për 
realizimin e tyre si edhe kornizën kohore dhe dinamikën e zbatimit.  

Gjetjet kryesore 

Në këtë strategji nuk parashikohen drejtime dhe qëllime të veçanta për përmirësim të gjendjes 
me punësimin në sektorin qytetar na RM. Strategjitë nacionale për punësim të RM-së janë përqendruar 
në analizën e fuqisë së punës në sektorin privat dhe nuk përfshijnë të dhëna në lidhje me specifikat e 
punëdhënësve të sektorëve të ndryshëm. Mungon një shqyrtim i veçantë për sektorin qytetar, përveç se 
theksohet mundësia OQ-të në mënyrë të decentralizuar të sigurojnë shërbime sociale siç është 
përcaktuar me Ligjin për Mbrojtjen Sociale të vitit 2009.  

Plani Nacional Aksionar për Punësim në Republikën e Maqedonisë 2014-2015 parashikon 
pjesëmarrje të “odave, shoqatave dhe organizatave të veprimtarisë” në disa masa dhe drejtime. Në 
drejtimet që lidhen me zhvillimin e fuqisë së kualifikuar të punës në përputhje me nevojat e tregut të 
punës dhe përmirësimit të kontributit të këtyre odave, shoqatave dhe organizatave të veprimit janë 
dhënë si grupe qëllimore dhe institucionet përgjegjëse në disa masa/projekte. Në drejtimin lidhur me 
përparimin e inkluzionit social dhe luftës kundër varfërisë është dhënë përfshirja e sektorit qytetar në 
miratimin e Ligjit për Sipërmarrje Sociale.23 Analiza e dokumentit dëshmoi se shoqatat janë përcaktuar si 
pjesë e palëve të prekura në përgatitjen e drejtimeve dhe aktiviteteve që dalin nga ky dokument, por 
nuk janë parashikuar si shfrytëzues të këtyre politikave, përkatësisht si punëdhënës.   

Masa aktive: qasje e OQ-ve si punëdhënës  

Masat aktive për punësim janë përshkruar më konkretisht në planet operative vjetore për 
programe aktive dhe masa për punësim dhe shërbime në tregun e punës. Ato përfshijnë: masa për 
zhvillim të sipërmarrjes, vende pune të subvencionuara të cilat në pjesën më të madhe përfshihen me 
projektin “Maqedonia punëson”; trajnime; punë të dobishme në komunë; programe-pilot dhe shërbime 
për punësim. Ky dokument e analizon qasjen te këto masa për organizatat qytetare si punëdhënës. 
Përfundimet për qasjen te këto masa nga OQ-të bazohen në analizën e planeve operative dhe 
dokumenteve lidhur me to (shpallje publike, lajmërime etj.), si dhe në intervistat dhe konsultimet me 
përfaqësuesit e institucioneve të projektit “Mbështetje për punësim të të rinjve, të papunësuarve 
afatgjatë dhe grave (III)” dhe me përfaqësuesit e organizatave qytetare. Qasja e tillë mundësoi të merret 
parasysh gjendja në teren në krahasim me terminologjinë formale në planet operative, shpalljet etj.  

 

21 Plani Nacional Aksionar i Punësimit i Republikës së Maqedonisë, 2014-2015, Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale 
22 Plani operativ i programeve aktivi dhe masave për punësim 2016,2015,2014, Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale 
23 Shih Drejtimi 8 dhe 9 (masa/projekt 8,10,16 и 17) dhe drejtimi 10 (masa 13) e Planit Nacional Aksionar të 
Punësimit të Republikës së Maqedonisë 2014-2015, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale 
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A) Shërbimet për punësim 

Shërbimet për punësim i ofron Agjencia e Punësimit në RM (APRM) dhe në pjesën më të madhe 
u dedikohen personave të papunësuar. Shërbimet për punëdhënësit përfshijnë dorëzim të 
informacioneve, këshillimeve dhe dhënien e drejtimeve për shërbimet dhe programet që janë në 
dispozicion në APRM, këshilla për punësim, këshilla nga fusha e legjislacionit të punës, pjesëmarrje në 
panaire për punësim etj. Mandej APRM-ja ofron këshillime dhe ndihmë për punëdhënësit gjatë 
identifikimit dhe punësimit të punëtorëve (përshkrim dhe formulim të vendit të punës dhe përzgjedhje 
primare të kandidatëve për punë dhe organizim të intervistave për punësim). Ky shërbim përfshin 
këshillim dhe ndihmesë të punëdhënësve gjatë kërkimit të kandidatëve për vendet e lira të punës nga 
evidenca e personave të papunësuar, zbatim të parapërzgjedhjes, dërgim te punëdhënësi për intervistë 
për punësim etj. 

Gjetjet kryesore 

Shërbimet për punësim të cilat i ofron Agjencia e Punësimit në RM në pjesën më të madhe u 
dedikohen personave të papunësuar, por edhe për punëdhënësit. Organizatat qytetare si punëdhënës 
(subjekt juridik) mund t’i përdorin shërbimet për ndërmjetësim gjatë punësimit dhe informimit. 
Ndërmjetësimin gjatë punësimit e zbaton Qendra e Punësimit në njësinë ku gjendet selia e 
punëdhënësit. Qendra e Punësimit e zbaton ndërmjetësimit pas marrjes së Kërkesës për ndërmjetësim 
nga punëdhënësi.  

B) Punësim i subvencionuar: Projekti “Maqedonia punëson”   

Projekti “Maqedonia punëson” është pjesë e integruar e masave aktive për punësim dhe 
përfaqëson punësim të subvencionuar për personat e papunësuar nëpërmjet lirimit prej pagimit të 
kontributeve dhe tatimit personal të të hyrave. Masat janë pjesë e Planit Operativ, kurse gjithashtu 
zbatohen në përputhje me ndryshimet e Ligjit për Punësim dhe Sigurim në Rast të Papunësisë. 
Nëpërmjet këtyre masave punëdhënësit mund të punësojnë me lehtësime: 

1. Persona deri në 35 vjet, të cilët paraprakisht nuk kanë pasur marrëdhënie pune ose të cilët 
kanë pasur marrëdhënie pune, por para punësimit në përputhje me masën kanë qenë të 
papunësuar minimum tre muaj.   

Në maj masa parashikon lirim prej pagimit të kontributeve të sigurimit të obligueshëm social 
dhe tatimit personal të të hyrave, për këtë grup në afat prej 3 vjetësh që nga dita e punësimit, kurse 
punëdhënësi në këtë rast është i obliguar ta mbajë personin edhe 1 vit pas përfundimit të periudhës për 
të cilën është i çliruar prej pagimit të kontributeve dhe tatimit personal të të ardhurave.   

2. Persona të papunësuar nga 35 deri në 50 vjet, të cilët në 15 vitet e fundit kanë qenë të 
papunësuar minimum 10 vjet dhe minimum tre muaj para punësimit nuk kanë pasur 
marrëdhënie pune.    

Në këtë rast masa parashikon çlirim prej pagimit të kontributeve prej sigurimit social të obliguar 
në afat prej 5 vjetësh nga dita e punësimit, kurse punëdhënësi në këtë rast është i obliguar ta mbajë 
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personin edhe 1 vit pas përfundimit të periudhës për të cilën është i çliruar prej pagimit të kontributeve 
dhe tatimit personal të të ardhurave. 

3. Persona të papunësuar mbi 50 vjet. 
4. Persona të papunësuar nga kategori të ndryshme të lëndueshme.  

Punëdhënësi i cili do të punësojë prej këtyre dy grupeve është i lirë prej pagimit të kontributeve 
të sigurimit social të obliguar në afat prej 5 vjetësh nga dita e punësimit, kurse punëdhënësi mandej nuk 
ka obligime.  

Gjetjet kryesore 

Të dhënat nga kjo analizë dëshmojnë se masat në suazat e Maqedonia punëson janë të 
përshtatshme për t’u shfrytëzuar nga shoqatat dhe fondacionet. Në përcaktimin e këtyre masave në 
planin Operativ për Programe Aktive dhe Masa për Punësim dhe Shërbime të Tregut të Punës për vitin 
2016 përdoret termi “punëdhënës nga sektori privat”.24 Në praktikë OQ-të i shfrytëzojnë këto masa, 
kurse APRM-ja i vlerëson kërkesat e tyre si të përshtatshme. Interes nga sektori qytetar ekziston, por 
gjithashtu edhe ekziston edhe shqetësimi për plotësim të  masave. Domethënë si kusht për shfrytëzim 
të këtyre masave është të mos zvogëlohet numri i të punësuarve për të gjithë periudhën për të cilën 
përdoren lehtësimet e masës, përveç se në rast të vdekjes apo pensionimit. Gjithashtu, punëdhënësi 
është i obliguar të mos e zvogëlojë numrin e të punësuarve për të cilët nuk përdoret ky lehtësim për të 
gjithë periudhën për të cilën përdoren lehtësimet e masës, përveç se në rast të vdekjes apo pensionimit.  

Për një pjesë të kategorive pas përfundimit të punësimit të subvencionuar punëdhënësi duhet ta mbajë 
të punësuarin edhe një vit. Mandej përdorimi i termit “sektor privat” krijon mëdyshje te shfrytëzuesit 
potencialë, punëdhënësit e sektorit qytetar të cilët e parashtrojnë ende pyetjen: A vlen kjo për ne? Me 
dorëzimin a aplikimeve të para nga organizatat qytetare dhe pranimin dhe shfrytëzimin e tyre në nivel 
operativ vërtetohet edhe dispozicioni i tyre. Ekzistojnë shembuj të organizatave qytetare të cilat e 
shfrytëzojnë masën punësim të rinjve deri në 29 vjet (për shembull “Mlladi Info” e përdor këtë masë 
prej vitit 2014, kurse ajo është shfrytëzuar edhe nga BOGM-ja dhe Instituti për Demokraci) e cila më 
vonë bëhet pjesë e pakos së integruar, “Maqedonia punëson”. Përdoruesit e këtyre masave nuk 
identifikojnë pengesa administrative të cilat do t’ua bënin të pamundur përdorimin.  

C) Trajnim te një punëdhënës i njohur  

Në suazat e masës punëdhënësi aplikon me program për trajnim. Punëdhënësve që do t’u 
miratohet do t’u dërgohen kandidatë për intervista në përputhje me nevojat dhe kërkesat e 
punëdhënësve ose punëdhënësit mund të propozojnë kandidatë të preferuar të cilët i plotësojnë 
kushtet e grupit qëllimor dhe janë në përputhje me kërkesat e punëdhënësit. Në fund të çdo muaji, sipas 
tabelës mujore të dorëzuar paraprakisht për prezencë të kandidatëve, APRM-ja çdo kandidati të 
përfshirë në trajnim do t’i japë kompensim të të holla prej 6236 denarësh (ku përfshihet dhe sigurimi në 

24 Terminologjia e tillë është në përputhje me terminologjinë të cilën e përcakton edhe Ligji për Punësim dhe 
Sigurim në rast të papunësisë përkatësisht ndryshimet e tij (Shih: Ndryshime të Ligjit, “Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 
56/2015 neni 98). 
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rast të fatkeqësisë gjatë punës dhe tatimi personal). Në fund të trajnimit punëdhënësve do t’u paguhen 
shpenzime për mentorim dhe për materiale me vlerë nga 4000-25000 denarë në varësi të numrit të 
kandidatëve/të papunësuarve që kanë marrë pjesë në programin për trajnim. Kushtet për shfrytëzim të 
kësaj mase përfshijnë: punëdhënësi t’i ketë shlyer të gjitha pagimet për rroga dhe kompensime për të 
gjithë të punësuarit para fillimit të procesit për aplikim të masës; numri i kërkuar i personave të 
papunësuar të mos e tejkalojë numrin e të punësuarve në kompani; kushtet për zbatim përkatës të 
trajnimit. Punëdhënësi ka për detyrë të punësojë minimum 50% të kandidatëve të angazhuar në trajnim 
pas përfundimit të tij dhe nuk mund ta zvogëlojë numrin e të punësuarve të tjerë të cilët janë me 
marrëveshje pune për periudhë të pacaktuar në një periudhë prej gjashtë muajsh. Nëse numri i 
kandidatëve të përfshirë në trajnim është 1 atëherë punëdhënësi ka obligim ta punësojë atë kandidat 
pas përfundimit me sukses të trajnimit. Punëdhënësi është i obliguar që t’i mbajë në punë kandidatët e 
trajnimit minimum 6 muaj. Ekzistojnë kushte të veçanta për evidencë dhe lajmërim.   

Gjetjet kryesore    

Masa trajnim te një punëdhënës i njohur është në dispozicion që të shfrytëzohet nga 
punëdhënësit e sektorit qytetar. Nga projekti IPA-BE “Mbështetje për punësim e të rinjve, të 
papunësuarve për një kohë të gjatë dhe grave (II)” informuan për një shfrytëzim të dobët të kësaj mase 
prej sektorit qytetar. Në vitin 2015 është identifikuar vetëm një rast ku shoqata e qytetarëve e ka 
shfrytëzuar këtë masë.  

Vihet re se në shpalljet publike të masës shpallur më 20.03.201525 përdoret termi 
“punëdhënës”, por në shpjegimin e procedurës është theksuar se: “Të gjitha firmat do të informohen 
për rezultatet e përzgjedhjes.” Komunikimi i tillë krijon mëdyshje te organizatat dhe e parashtrojnë 
përsëri pyetjen: Çfarë vlen për ne?   

C) Trajnim te një punëdhënës i njohur me punësim të subvencionuar  

Në suazat e kësaj mase punëdhënësi dorëzon plan/program për trajnim sipas një ekzemplari të 
përgatitur paraprakisht. Përparësi kanë këto kategori të papunësuarish: persona në moshë 50-55 vjet; 
persona me arsim tetëvjeçar edhe më pak; të rinj deri në moshë 29 vjet me arsim tetëvjeçar; të 
papunësuar për një kohë të gjatë; shfrytëzues të ndihmës sociale dhe persona nga kategoritë e 
lëndueshme të popullatës të ballafaquar me barrierat e tregut të punës. Punëdhënësi i interesuar që të 
marrë pjesë në këtë masë, nuk lejohet ta zvogëlojë numrin e të punësuarve të tjerë të cilët janë me 
marrëveshje pune për periudhë të pacaktuar në një periudhë prej gjashtë muajsh para publikimit të 
shpalljes publike deri në lidhje të marrëveshjes për subvencionim. Trajnuesit marrin 6.200,00 denarë në 
muaj, ku përfshihet sigurim në rast të fatkeqësisë gjatë punës dhe sëmundjes profesionale. Pas 
përfundimit të trajnimit në vendin e punës, punëdhënësi është i obliguar t’i punësojë të gjithë personat 
e trajnuar dhe për këtë do të marrë subvencione për punësim në formë të mbështetjes financiare për 
pagë bruto në shumë prej 19.000,00 denarësh në muaj për periudhë prej 6 muajsh me marrëdhënie të 
plotë pune, prej të cilave 14.000,00 denarë për personin e papunësuar dhe 5.000,00 denarë i mban 
punëdhënësi si kompensim për shpenzimet e kryera për përgatitjen e personit në procesin e punës. 

25 http://www.avrm.gov.mk/content/Proekti/Merka%201.2/MKD%20Public%20Announcement%2020.3.2015.pdf  
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Punëdhënësi ka obligim ta mbajë në punë punëtorin e subvencionuar në 12 muajt në vijim dhe të mos e 
zvogëlojë numrin e të punësuarve në kohë të pacaktuar. Kushtet të detajuara, të drejtat dhe obligimet 
do të rregullohen me lidhje të marrëveshjes midis Agjencisë për punësim në RM, punëdhënësve dhe 
kandidatëve.    

Gjetjet kryesore    

Nga projekti IPA-BE “Mbështetje për punësim e të rinjve, të papunësuarve për një kohë të gjatë 
dhe grave (II)” vërtetuan se për masën “Trajnim te një punëdhënës i njohur me punësim të 
subvencionuar” mund të aplikojnë edhe organizatat qytetare. Shpallja e fundit publike për këtë masë 
më 23.2.2015 është e hapur për të gjithë punëdhënësit dhe është e hapur deri në fund të vitit 2015. 

Ç) Puna praktike  

Plani operativ për programe aktive për masa për punësim dhe shërbime në tregun e punës për 
vitin 2016 në kornizat e praktikumit përcakton dy masa. Masa e parë: 3.7a Puna praktike 1 përfshin 
organizim të punës praktike për persona mbi 29 vjet për të cilën është garantuar kompensim në të holla 
janë parashikuar kushtet midis të cilave numri i praktikantëve të mundshëm që mund të angazhohet në 
raport me numrin e të punësuarve te punëdhënësi. Masa e dytë siç është përcaktuar nga Plani Operativ 
2016 përcakton se kompensimi në të holla është përzgjedhje e punëdhënësit përkatësisht i njëjti e 
përcakton dhe e paguan këtë shpenzim.          

Gjetjet kryesore 

Pamundësi për qasje te  masa për nxitjen e punës praktike është theksuar formalisht në vitin 
2014. Domethënë në shpalljen publike26 më 17.02.2014 është theksuar se: “Programi për punë praktike 
nuk i përfshin punëdhënësit e institucioneve publike, shtetërore, njësitë e pushtetit lokal dhe Qytetin e 
Shkupit, organizatat joqeveritare dhe shoqatat e qytetarëve”. Vitin tjetër, edhe pse në Planin Operativ 
për programe  aktive për masat e punësimit dhe shërbimeve të tregut të punës për vitin 2015 thuhet se 
në suazat e masës 4.6: Punë praktike: “Të drejtë pjesëmarrjeje kanë vetëm punëdhënësit e sektorit 
privat”27, në suazat e shpalljes publike28 më 24.02.2015 është shpjeguar se: “pjesëmarrja e organizatave 
joqeveritare është e pranueshme” në kushte të caktuara midis të cilave shkruhet: të paktën një person të 
punësuar; në Statutin e organizatës të jetë  përcaktuar ndonjë prej fushave të veprimit: barazia gjinore, 
dhuna familjare dhe mbrojtja e viktimave nga dhuna familjare; mundësi të barabarta; antidiskriminin; 
mbrojtja e fëmijëve dhe socializimit të popullatës rome. Në praktikë masat për punë praktike përdoren 
prej organizatave qytetare nën kushte të caktuara.  

  

 

26 http://www.avrm.gov.mk/content/Oglasi%20AM/JavenOglasPraktikanstvoRabotodavac_27.02.2014.pdf   
27 Shiko: Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Plani Operativ f. 41 
28http://www.avrm.gov.mk/content/Proekti/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%201.1/29.09%20Public_
Announcement_Sub-C1.1_MK_F.pdf 
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Masa aktive: qasja e OQ-ve si zbatues  

Në suazat e masave që janë për trajnimet në përputhje me nevojat e tregut të punës 
mundësohet proces i certifikimit të personave juridikë që do t’i zbatojnë ato. Nga Qendra për Arsim të të 
Rriturve informuan se aplikimi është i pamundshëm për organizatat qytetare dhe është në dispozicion të 
firmave me veprimtari prej 85,59. – Tjetër arsimi, nuk është përmendur në vend tjetër. Organizatat 
qytetare, nuk është përmendur në vend tjetër. Organizatat qytetare që kanë theksuar interes janë 
këshilluar të hapin subjekt biznesi nëse dëshirojnë të aplikojnë me programin për certifikim.  

 

Përfundime dhe rekomandime 
 Organizatat qytetare janë punëdhënës të denjë për mbështetje. Në vitin 2014 sektori qytetar ka 
shpenzuar 9.875.892 EURO për rroga dhe kontribute , kurse 80% shtesë e kësaj shume për honorarë dhe 
marrëveshje për vepra. Sektori ofron vende pune reale dhe ekziston vende pune dhe ekziston potencial 
punëtorët me honorarë të kalojnë në të punësuar me kohë të caktuar nëse ekziston mbështetje në 
raport me të kompensimet për punësim. Edhe punësimet afatshkurtra nëpër projekte në sektorin 
qytetar kanë vlerë sepse u mundësojnë të punësuarve të marrin shkathtësi specifike, integrim në tregun 
e punës dhe zhvillim të shkathtësive të buta të cilat janë të domosdoshme në të gjithë sektorin. Drejtimi 
strategjik i shtetit kah qëndrueshmërisë së organizatave qytetare është shumë i rëndësishëm në aspekt 
të afatit të mesëm dhe të gjatë duke pasur parasysh tërheqjen shkallë-shkallë të donatorëve të huaj që e 
hap nevojën  për e qëndrueshmërisë së sektorit në sektorin e resurseve lokale.   

Përfundimi në raport me kornizën ligjore 

Korniza ligjore në domenin e marrëdhënieve të punës në përgjithësi lidhet me të gjithë 
punëdhënësit. Nuk ekzistojnë barriera për zbatim dhe shfrytëzim të kornizës ligjore nga organizatat 
qytetare. Rregullativa nuk përfshin trajtim të veçantë për punëdhënësit me karakter jofitimprurës. Në 
afat të gjatë, nevojitet të shqyrtohet mandej nevoja për një dallim të tillë  që do të mund të 
kontribuonte në lehtësimin e kushteve për punësim në këtë sektor sidomos në aspektin e fleksibilitetit 
në angazhimet për punësim.  

Në përputhje me gjetjet kryesore në këtë analizë, është e nevojshme intervenim në nenet 53 
dhe 77 të Ligjit për Punësim dhe Sigurim në rast të papunësisë për mundësim të të drejtës për shoqërim 
në përputhje me Ligjin gjatë së cilës personi i papunësuar nuk do ta humbë të drejtën e kompensimit në 
të holla. Mandej, nevojitet edhe harmonizimi i këtyre  neneve me Ligjin për Vullnetarizëm, si dhe dallim 
terminologjik i stazhimit dhe punës vullnetare. Për këtë qëllim, ekziston nevoja për përfshirje më aktive 
të organizatave qytetare në proceset e ardhshme të ndryshimit të normativës ligjore e cila lidhet me 
marrëdhëniet e punës me qëllim që të sigurohet dallim i specifikave të subjekteve të bazuara në 
përputhje me Ligjin për Shoqatat Qytetare dhe Fondacionet.   

Marrëveshjet kolektive lidhen me sektorin privat të ekonomisë dhe me sektorin publik duke mos 
e dalluar sektorin qytetar si punëdhënës. Terminologjia e marrëveshjes kolektive të përgjithshme 
dëshmon se nuk ekziston dallimi dhe trajtimi i veçantë i punëdhënësve nga sektori qytetar. Nuk ekziston 
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organizatë proaktive e cila e përfaqëson sektorin qytetar si punëdhënës në vazhdimësi apo që t’i 
përfaqësojë të punësuarit në sektorin qytetar në mënyrë të rregulluar dhe të rregullt. Mandej, sektori 
qytetar nuk është aktiv në përfaqësimin në këtë domen dhe prandaj nuk njihet si aktor relevant. 
Paqartësitë lidhur me rregullimin e marrëveshjeve të punës nëpërmjet marrëveshjeve kolektive lidhur 
me organizatat qytetare si punëdhënës janë për arsye se sektori qytetar dhe aftësitë e tyre nuk merren 
parasysh. Është e nevojshme hapja e kësaj çështjeje nga punëdhënësit e sektorit qytetar dhe dialogut 
me palët relevante si Këshilli Ekonomik-Social, organizatat e punëdhënësve dhe sindikatave.      

Përfundimet në lidhje me politikat për nxitjen e punësimit  

 Dokumentet strategjike lidhur me politikat për punësim në RM nuk përcaktojnë një trajtim të 
veçantë për sektorin qytetar si punëdhënës. Mandej, dokumentet strategjike nuk i marrin parasysh 
gjendjet e punësimit në sektorin qytetar, si dhe nevojat dhe specifikat e sektorit jofitimprurës si 
punëdhënës. Dokumentet strategjike është e nevojshme të përmbajnë të dhëna edhe për sektorin 
qytetare dhe anketat ekzistuese dhe ato të ardhshme mbi nevojën e shkathtësive në tregun e punës 
duhet ta përfshijnë edhe sektorin qytetar si punëdhënës.  

Nuk ekziston masë specifike për punëdhënësit e sektorit qytetar e cila do t’i reflektonte si duhet 
nevojat e tyre. Dizajni i masave për punësim përputhet me sektorin ekonomik dhe pjesa më e madhe e 
masave u dedikohen atyre. Kushtet e masave për punësim të subvencionuar për mbajtjen e të 
punësuarve në një afat më të gjatë pas përfundimit të mbështetjes e vështirësojnë shfrytëzimin e tyre 
nga organizatat qytetare duke pasur parasysh se OQ-të në pjesën më të madhe financohen nga projekte, 
por planifikimi në afat të gjatë  është vështirësuar. Nga ana tjetër ekziston një spektër aktivitetesh aktive 
për punësim dhe hapje të bizneseve. Është e nevojshme mbështetja e sektorit qytetar në zhvillim të 
potencialit të vet si punëdhënës dhe krijimin e fuqisë punëtore të qëndrueshme nëpërmjet masave 
konkrete.   

Nuk ekziston një dallim terminologjik përkatës në përshkrimet zyrtare të masave si dhe drejtim i 
qartë i masave për sektorin qytetar. Nuk ka konzistencë midis terminologjisë dhe planeve operative dhe 
dokumenteve që lidhen me zbatimin, si për shembull shpalljet publike. “Loja e tillë me fjalë” është 
barrierë dhe nuk e prezanton qasjen ndaj sektorit qytetar përkatësisht e demotivon shfrytëzimin e 
masave të sektorit qytetar duke e hapur çështjen: Çfarë vlen për ne.    

Edhe pse mungojnë të dhëna zyrtare, u identifikua interes i dobët nga organizatat qytetare për 
shfrytëzim të masave. Kjo ndodh: për shkak të nivelit të ulët të informimit të sektorit qytetar; 
komunikimit jo të përhershëm në dokumentet strategjike që indikon mosqasje te masat; kushte të cilat 
nuk përputhen me punën e organizatave qytetare dhe janë të rrezikshme për plotësim.   

Nevojitet hapja e masave për të gjithë llojet e punëdhënësve. Për shembull, lirimi nga pagimi i 
kontributeve për sigurim të obliguar social për personin që do të punësohet në vend të të punësuarës që 
shfrytëzon lejen e lindjes për një periudhë kohe sa zgjat ajo leje, është e nevojshme të jetë në 
dispozicion edhe të OQ-ve dhe jo vetëm për punëdhënësit e sektorit privat.  
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Mandej, është e nevojshme të mundësohet përfshirje pa pengesë e sektorit qytetar në zbatimin 
e masave si dërgues i shërbimeve në mënyrë të barabartë  edhe për subjektet e tjera.  

 
Rekomandime 
 
Rekomandime për ligjvënësin, marrësit e vendimeve dhe institucionet 
  

• Është e nevojshme një qasje strategjike për përforcim të pozitës së OQ-ve si punëdhënës dhe 
të merren parasysh specifikat e financimit dhe punësimit në këtë sektor. Për këtë qëllim 
marrësit e vendimeve, ligjvënësi dhe institucionet është e nevojshme ta njohin sektorin qytetar 
si punëdhënës të denjë për mbështetje. Qëllimi i politikave për mbështetje të sektorit qytetar 
duhet të formulohen në drejtim të: 1) rritjes së punësimit në OQ; dhe 2) përfshirje të OQ-ve si 
punëdhënës në rrjedhat kryesore të tregut të punës.  

• Terminologjia dhe dallimi konceptues midis punëdhënësve të sektorit fitimprurës, 
jofitimprurës dhe publik janë të domosdoshme për dallim të nevojave dje specifikave të tyre. 
Dokumentet strategjike është e nevojshme të përfshijnë analizë të nevojave të të tre sektorëve.  

• Është e nevojshme të sigurohet transparencë e tërësishme e masave aktive ekzistuese  për 
punësim për punëdhënësit e sektorit qytetar. Sigurimi i kushteve të përshtatshme për punësim 
në organizatat qytetare mund të arrihet nëpërmjet: 1) sigurimit të kushteve të përshtatshme 
për organizatat qytetare në suazat e shpalljeve ekzistuese që mund të përfshijë: përjashtim prej 
kushteve për mbajtjen e numrit të të punësuarve në situata të ndërprerjes së burimit ekzistues 
financiar; hapje të tërësishme të masës për praktikant për të gjitha OQ-të në vend të vendosjes 
së kushteve të veçanta që lidhen me karakteristikat e statutit të OQ-ve; 2) dizajnim i masës së 
veçantë për sektorin qytetar në përputhje me nevojat e tyre si punëdhënës.  

• Mundësitë e tanishme që janë në dispozicion për shfrytëzim të masave nga subjektet e 
formuara në përputhje me Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet duhet të përcaktohen saktë dhe 
qartë dhe kjo të reflektohet në dokumentet strategjike si dhe në nivel operativ sidomos te 
shpalljet publike.  

• Institucionet ta nxitin shfrytëzimin e masave nga sektori qytetar nëpërmjet komunikimit aktiv 
dhe aktiviteteve dedikuar prezantimeve të mundësive para organizatave qytetare.  

• Të bëhen ndryshime në Ligjin për Punësim dhe Sigurim në Rast të Papunësisë ku do të theksohet 
qartë se formimi i shoqatës si subjekt jofitimprurës nuk do të jetë bazë për ndalim të 
kompensimit në të holla për shkak të papunësisë në përputhje me Ligjin për Shoqatat dhe 
Fondacionet si dhe në përputhje me Ligjin për Vullnetarizëm.  

• Përfshirje aktive e sektorit qytetar në proceset për ndryshimet e ardhshme të normativës 
 ligjore e cila lidhet me marrëdhëniet e punës do të sigurojë njohje të specifikave të subjekteve 
 të themeluara në përputhje me Ligjin për Shoqata dhe Fondacione. 
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Rekomandime për organizatat qytetare 

• Sektori qytetar është e nevojshme të informohet më saktësisht për mundësitë që janë në 
dispozicion dhe të t’i shfrytëzojë mekanizmat në dispozicion për mbështetje në punësim. 
Sidomos duhet të shqyrtohen mundësitë për shfrytëzim të masave për transformim të 
angazhimit me honorar  të projektit në punësimin formal me orar të përcaktuar apo të 
papërcaktuar.  

• Është e nevojshme organizatat qytetare të përcaktojnë dhe të ndërmarrin aktivitete për 
përfaqësimin e masave të reja aktive për punësim apo ripërcaktim të atyre ekzistuese në 
përputhje me nevojat e tyre. 

• Nevojitet prezantim i sektorit qytetar si punëdhënës. Për këtë qëllim është e nevojshme në 
suazat e sektorit të shqyrtohen mundësitë e analizimit dhe përcaktimit të përbashkët të 
nevojave të sektorit si punëdhënës si edhe të përgatiten aktivitete të përbashkëta për 
përparimin e sektorit si punëdhënës nëpërmjet shkëmbimit të përvojave në administrimin me 
resurset njerëzore dhe marrëdhëniet e punës. Gjithashtu nevojiten aktivitete për përfaqësim 
për kushte më të mira për punësim në sektorin qytetar që në emër të sektorit do t’i zbatonte 
struktura organizative (organizata ose rrjeti) që do ta përfaqësojë sektorin qytetar si 
punëdhënës.  

• Është e nevojshme të punësuarit në organizatat qytetare ta dallojnë nevojën për shoqërim 
sindikal dhe të formojnë sindikatë e cila do t’i përfaqësojë të drejtat e punëtorëve dhe do të 
përcaktojë rend të veçantë të tyre nëpërmjet rregullimit të marrëdhënieve midis punëtorëve 
dhe punëdhënësve në këtë sektor. Në këtë mënyrë do të sigurohet ndarje e specifikave të 
sektorit qytetar dhe veprimtaria e tij prej të tjerave. Punëdhënësit në OQ duhet t’i nxitin 
iniciativat e tilla të të punësuarve. 

• Përfaqësim aktiv i sektorit qytetar dhe nevojave të tij gjatë ndryshimeve të ardhshme 
normativës ligjore lidhur me marrëdhëniet e punës dhe politikave në këtë domen.   
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Lista e intervistave dhe grupeve të fokusit 
 

Gjatë mbledhjes së të dhënave për këtë analizë janë kryer analiza gjysmë të strukturuara dhe grupe të 
fokusit me përfaqësuesit në institucionet dhe organizatat e mëposhtme.  

(renditja kronologjike) 

• Ministria e Punës dhe Politikës Sociale;   
• Grupe të fokusit me 6 organizata qytetare: Instituti për Demokraci, Societas Civilis,  Finace Think, 

Ambasada e Parë e Fëmijëve në Botë Megjashi, HOPS, Mladi info dhe BOGM;  
• Polio Plus;  
• Këshilli Nacional për Sipërmarrje dhe Konkurrencë në Republikën e Maqedonisë – KNSK i RM-së;  
• Agjencia e Punësimit e RM-së;   
• IP Qendra për Arsim të të Rriturve;  
• Organizata e Punëdhënësve në Maqedoni;   
• BE- Projekti IPA “Mbështetje për punësim e të rinjve, të papunësuarve për një kohë të gjatë dhe 

grave (II)”; 
• Sindikata e të Punësuarve prej Administratës, Organeve Gjyqësore dhe Shoqatat e Qytetarëve 

në Republikën e Maqedonisë.             
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