
 
 

 
 
 
Shoqata Konekt Shkup 
Nikica Kusinikova 
Viktor Mirçevski 
Përkthimi nga maqedonishtja: Jordana Shemko 
 
Shkup, nëntor 2015 

Sektori qytetar – punëdhënës i padukshëm 
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Ky dokument i shkurtër mbi politikat 
lidhur me mjedisin për punësim në 
organizatat qytetare (OQ) në Maqedoni 
bazohet në Analizën e përgatitur nga Shoqata 
Konekt e cila nëpërmjet metodologjisë 
përkatëse lidhet me dy segmente kryesore:  

1) korniza ligjore në domenin e 
marrëdhënieve të punës; dhe 

2) politikat për nxitjen e punësimit me 
theks të veçantë mbi masat aktive të 
punësimit dhe qasjen e tyre për 
organizatat qytetare si punëdhënës.  

Analiza është përgatitur në bazë të 
desktop-analizës mbi ligjet dhe politikat; 
hulumtimet e mëparshme në këtë domen; 
intervistat me palët e prekura; dhe grupin e 
fokusuar te përfaqësuesit e OQ-ve.    

Analiza ka për qëllim të kontribuojë mbi 
përparimin e mjedisit për punësim në OQ. 
Gjetjet kryesore i shërbejnë Matricës për 
Ndjekje të Mjedisit Mundësues për Zhvillim të 
Shoqërisë Qytetare. Rekomandimet e dala 
nga ky dokument është e nevojshme të 
shfrytëzohen nga ligjvënësi, marrësit e 
vendimeve, institucionet dhe shoqatat e 
qytetarëve.  
 

Konteksti 
 
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. Në rrethana të tilla, është e 
nevojshme mbështetje nga shteti për 
punësim në OQ duke u përforcuar kështu 
qëndrueshmëria e sektorit, sidomos nëse 
merret parasysh tërheqja e donatorëve të 
huaj.   
 
 
 
 
 
 
 

1Velat, Dubravka. HafnerAdemi , 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 

Acquisi shoqërisë ballkanike qytetare: Përforcimi i 
potencialit dhe kapaciteteve të organizatave qytetare për 
përfaqësim dhe lobim 
 

Projekti është financuar nga Bashkimi Evropian. 
 

Vlera ekonomike e sektorit qytetar (2014)1 
 

0,96 %e PBV-së; 
0,38% të të punësuarve në RM; 

 
rroga dhe kontribute: 9.875.892€ 

      +             honorarë: 3.214.950€ 
marrëveshje në vepër: 4.716.287€ 

-------------------------- 
= 17.807.129 € 

 
Numri i të punësuarve në vitin 2013 - 
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Analiza e kornizës ligjore dhe 
institucionale për punësim në OQ
 

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.  

 
Korniza ligjore 
Nuk ekzistojnë sfida të veçantë në 

raport me zbatimin e normativës ligjore për 
OQ-të. Megjithatë në Ligjin për Marrëdhënie 
Pune ekzistojnë paqartësi të cilat mund të 
shkaktojnë paqartësi dhe sfida në punën e 
OQ-ve. Ligji për Marrëdhënie Pune e normon 
mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve në 
rastet kur një shoqëri tregtare bashkohet me 
një tjetër ose nuk funksionon më si subjekt 
juridik. Për krahasim, në Ligjin për Shoqatat 
dhe Fondacione ndalohet transformimi, por 
ka edhe 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. Është e 
nevojshme të bëhet dallimi përkatës në 
termin “stazh vullnetar” të këtij ligji dhe te 
Ligji për Vullnetarizëm. Ligji për Punësim dhe 
Sigurim në Rast të Papunësisë  bën dallimin 
përkatës (neni 53) se pjesëmarrja në organet 
e OQ-ve nuk lidhet me patjetër me punësim, 
por kompensimi në të holla personit të 
papunësuar i ndërpriten nëse themelon 
person juridik (neni 77) që e tangon të drejtën 
e formimit të shoqatave dhe themelimin  e 
OQ-ve dhe korrespondon me dispozitat e 
Ligjit për Shoqata dhe Fondacione. Ndryshimi 
i fundit i kryer në vitin 2015 për lirim prej 
pagimit të kontributeve prej sigurimit social të 
obligueshëm për personin që do të punësohet 
për zëvendësim të të punësuarës e cila 
shfrytëzon lejen e lindjes për periudhën deri 
sa zgjat leja e lindjes, në praktikë nuk mund të 
zbatohet nga punëdhënësit e sektorit qytetar. 
Kjo mundësi u dedikohet punëdhënësve në 
sektorin privat.   

 
 

Ligji për Punësim të Personave me 
Invaliditet është i hapur për të gjithë 
punëdhënësit duke përfshirë edhe sektorin 
qytetar. Ligji siguron beneficione financiare 
dhe të tjera për punëdhënësit të cilët 
punësojnë persona me aftësi të kufizuara. 
Përvojat dhe analizat e mëparshme të OQ-ve 
që punojnë në këtë temë dëshmojnë mbi 
sensibilizimin dhe edukimin e nevojshëm për 
punëdhënësit duke përfshirë edhe OQ-të, që 
ta dallojnë potencialin për punësim të 
personave me aftësi të kufizuara si edhe të 
rritet informimi mbi masat ligjore dhe 
mundësitë për shfrytëzimin e tyre.   
 
Marrëveshja kolektiva: A kemi tonën? 

Në aspektin e rëndësisë dhe zbatimit 
të marrëveshjeve kolektive interpretimi është 
i gjerë: “marrëveshjet e përgjithshme 
kolektive janë të zbatueshme për të gjithë 
punëtorët dhe punëdhënësit në shtet, pa 
marrë parasysh a janë ata apo jo anëtarë të 
nënshkruesve të marrëveshjes.“3 Analiza 
dëshmoi se ekzistojnë interpretime operative 
që nuk përputhen me aktorët e tanguar në 
lidhje me rëndësinë e marrëveshjeve 
kolektive për sektorin qytetar. Nuk është e 
qartë se a futet dhe në cilën marrëveshje 
kolektive futet sektori qytetar.  Rregullimi i 
kësaj fushe në dokument që lidhet me 
“sektorin privat” dhe “ekonomik” është një 
qasje e papërshtatshme sepse nuk përputhet 
me specifikat e punës së OQ-ve. Marrëveshja 
e fundit kolektive që u referohet shoqatave të 
qytetarëve është Marrëveshja Kolektive për 
Organizatat Shoqërore dhe Shoqatat e 
Qytetarëve e Republikës së Maqedonisë e 
23.10.1995. Kjo marrëveshje si bazë e merr 
Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive të asaj 
kohe për shërbimet publike, ndërmarrjet 
publike, organet shtetërore, organet e 
pushtetit lokal dhe personat e tjerë juridikë të 
cilat kryejnë veprimtari joekonomike4 
përkatësisht në dispozitiv e merr validitetin 
nga një marrëveshje kolektive me afat të 

3 “Programi Nacional për  Punë të Denjë 2015-2018”, 
Organizata Ndërkombëtare e Punës (ONP) dhe Qeveria 
e RM-së, f. 9.  
4Gazeta Zyrtare e RM-së , nr. 39/94 
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përfunduar. Edhe pse neni 228 paragrafi 2 i 
Ligjit për Marrëdhënie Pune i cili është në fuqi 
thekson se nëse nuk është përcaktuar ndryshe 
me marrëveshjen kolektive, pas përfundimit 
të afatit  me të cilin është bërë marrëveshja 
kolektive, dispozitat e saj zbatohen edhe 
mandej deri në lidhjen e një marrëveshjeje të 
re kolektive, validiteti dhe zbatimi i këtij 
dokumenti është i diskutueshëm, kurse qasja 
te rregullimi i kësaj materie është vjetërsuar 
duke marrë parasysh specifikat e ndryshuara 
të sektorit qytetar dhe të normativës juridike 
në këtë domen. Përsëri, edhe në këtë rast, 
rregullimi i kësaj problematike së sektorit 
qytetar në marrëveshjen kolektive lidhur me 
sektorin publik nuk është përkatës dhe nuk i 
reflekton nevojat e sektorit qytetar. 
Paqartësitë lidhur me rregullimin e 
marrëdhënieve të punës nëpërmjet 
marrëveshjeve kolektive në lidhje  me 
organizatat qytetare si punëdhënës ndodhin 
sepse sektori qytetar dhe veçantitë e tij nuk 
merren parasysh dhe nuk përfaqësohen 
përkatësisht në proceset e rregullimit dhe 
përcaktimit të kësaj materie.  

 
 
Politikat për nxitje të punësimit 

Strategjitë e punësimit në RM 
përqendrohen kryesisht në analizën e fuqisë 
së punës në sektorin privat dhe  nuk i 
përfshijnë të dhënat në lidhje me specifikat e 
punëdhënësve nga sektorët e ndryshëm. Në 
Strategjinë Nacionale për Punësim të RM-së 
2016-2020 nuk parashikohen drejtime apo 
qëllime të veçanta për përmirësim të 
gjendjeve të punësimit në sektorin qytetar.  
Në Planin Aksionar për Punësim të RM-së 
2014-2015 shoqatat janë vendosur si pjesë e 
palëve të prekura në përgatitjen dhe zbatimin 
e drejtimeve dhe aktiviteteve që dalin nga ky 
dokument, kurse nuk parashikohen si 
përdorues të këtyre politikave përkatësisht si 
punëdhënës. 
 
Masa për Punësim: Çfarë vlen për OQ-të? 

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.  

Shërbimet për punësim të cilat i ofron 
Agjencia e Punësimit në RM në pjesën më të 

madhe u dedikohen personave të 
papunësuar, por edhe punëdhënësve. OQ-të 
si punëdhënës (subjekt juridik) mund t’i 
përdorin shërbimet për negocim gjatë 
punësimit dhe informimit. Qendrat e 
punësimit ofrojnë shërbime për negocim gjatë 
punësimit me kërkesë të punëdhënësit.  

Masat në suazat e “Maqedonia 
punëson” janë të përshtatshme për 
shfrytëzim 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”. Në praktikë OQ i shfrytëzojnë 
këto masa, kurse APRM-ja i vlerëson kërkesat 
e tyre si të përshtatshme. Interes nga sektori 
qytetar ekziston, por gjithashtu edhe 
shqetësimi për plotësim të masave. Masa 
trajnim tek një punëdhënësi i njohur lejohet 
për shfrytëzim nga punëdhënësit e sektorit 
qytetar. Theksohet shfrytëzimi i dobët i kësaj 
mase nga OQ-të. Në vitin 2015 është 
identifikuar vetëm një rast kur kjo masë është 
shfrytëzuar nga një shoqatë qytetarësh.  

Vihet re se në shpalljet publike, masa 
e shpallur më 20.3.2015 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 
konfuzion tek organizatat dhe përsëri 
parashtrohet pyetja: Çfarë vlen për ne?  

Mungesa e qasjes te masa për nxitje 
të praktikantëve është theksuar formalisht në 
vitin 2014. Domethënë në shpalljen publike 
më 17.2.2014 theksohet se: 

“Programi për praktikant nuk përfshin 
punëdhënës nga institucionet shtetërore, 
publike, njësitë e pushtetit lokal dhe Qytetin e 
Shkupit, organizatat joqeveritare dhe 
shoqatat e qytetarëve”. Vitin vijues, edhe pse 
në Planin Operativ për Programe Aktive për 
Masa për Punësim dhe Shërbime të Tregut të 
Punës për 2015 është vendosur se në suazat e 
masës 4.6.  Praktika: “Të drejtë pjesëmarrjeje 
kanë vetëm punëdhënësit e sektorit privat”, 
por në suazat e shpalljes publike më 
24.2.2015 është shpjeguar se: “pjesëmarrja e 
organizatave joqeveritare është e 
pranueshme” në kushte të caktuara, të cilat i 
përcakton shpallja midis të cilave: të paktën 
një person të punësuar; në Statutin e 
organizatës të përcaktohet ndonjë prej 
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fushave të mëposhtme të veprimit: barazia 
gjinore, dhuna familjare dhe mbrojtja e 
viktimave të saj; mundësitë e barabarta; 
antidiskriminimi; mbrojtja e fëmijëve dhe 
socializimi i popullatës rome. Në praktikë 
masat për praktikantë përdoren prej 
organizatave qytetare nën kushtet e dhëna.  

 
Drejt mjedisit më të përshtatshëm për 
punësim në OQ 

Organizatat qytetare janë 
punëdhënës të dobishëm për mbështetje. 
Sektori ofron vende pune reale dhe ekziston 
potencial të punësuarit me honorar të kalojnë 
në të punësuar me kohë të caktuar nëse 
ekziston mbështetje në lidhje me kontributet 
për punësim. Punësimet afatshkurtra në 
projekte në sektorin qytetar, gjithashtu, kanë 
vlerë më të madhe sepse u mundësojnë të 
punësuarve të fitojnë shkathtësi specifike, 
integrim në tregun  e punës dhe zhvillim të 
shkathtësive të buta të cilat janë të 
domosdoshme për të punësuarit në të gjithë 
sektorët. Drejtimi strategjik i shtetit kah 
qëndrueshmërisë së organizatave qytetare 
është me rëndës të veçantë në afat të mesëm 
dhe të gjatë duke pasur parasysh tërheqjen 
shkallë-shkallë të donatorëve të huaj që hap 
nevojën për qëndrueshmëri të sektorit nga 
resurset lokale. Që të tejkalohen sfidat e 
identifikuara është e nevojshme: 

 
1) Qasje strategjike e shtetit  në drejtim të 

nxitjes së punësimit në OQ. Është e 
nevojshme strategjitë, ligjet dhe masat ta 
përcaktojnë qartë sektorin qytetar dhe 
karakteristikat e tij. OQ-të duhet të njihen 
si aktorë të barabartë të rëndësishëm në 
tregun e punës si edhe punëdhënësit e 
tjerë.   

2) Hapja e të gjitha masave ekzistuese që të 
shfrytëzohen pa pengesë nga OQ-të. 
Sigurim i transparencës së tërësishme të 
masave ekzistuese për punësim 
nëpërmjet tejkalimit të barrierave në 
terminologji dhe në kushte duke u 
mundësuar shfrytëzim më i madh i 
masave prej OQ.  

3) Shoqërim i punëdhënësve nga sektori 
qytetar dhe përfaqësim sindikal i të 
punësuarve në QO për përfaqësim të 
nevojave të tyre para institucioneve.  

 
 

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 

 
 
 
 



 
 

5 

komunikimit aktiv dhe aktiviteteve dedikuar 
prezantimeve të mundësive para 
organizatave qytetare.  
• Ndryshime në Ligjin për Punësim dhe 
Sigurim në Rast të Papunësisë (neni 77) 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. 
 

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. 
• Organizatat qytetare të përcaktojnë 
dhe të ndërmarrin aktivitete për përfaqësim 
për masa të reja aktive për punësim apo për 
ripërcaktim të atyre ekzistuese në përputhje 
me nevojat e tyre. Kjo sidomos duhet të 
shqyrtohet në drejtim të transformimit të 
angazhimeve me honorar në projekte në 
punësim formal. 
• 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 në OQ 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 
q 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.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KONEKT 
Rr. “Vlladimir Polezhinosvki” 19-1/6, 
1000 Shkup, Maqedoni 
tel: +389 2 3224 198 
e-mail: konekt@konekt.org.mk     
 
www.konekt.org.mk 
www.konekt.org.mk/blog 
www.donirajpametno.mk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publikimi është përgatitur në suazat e aktivitetit Fondi Ballkanik për Politika Publike, pjesë e projektit rajonal Acquis i shoqërisë qytetare ballkanike: 
Përforcimi i potencialit dhe kapaciteteve të organizatave qytetare për përfaqësim dhe lobim, i zbatuar nga Shoqata Konekt dhe QMBN-ja si zbatues 
të aktiviteteve në Maqedoni, i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Ballkanik për Demokraci.  
 
Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e Shoqatës Konekt dhe në asnjë mënyrë nuk i përfaqëson pikëpamjet e Bashkimit Evropian 
dhe Fondit Ballkanik për Demokraci, dhe as të zbatuesve të projektit BCSDN dhe QMBN.   
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http://www.donirajpametno.mk/
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