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Disklejmer
Ky publikim është i përgatitur me ndihmë të Unionit Evropian, në kuadër të 
projektit Vlerësimi i ndikesës së rregullativës nën hije: Promovimi i krijimit të 
politikave të bazuara në dëshmi. Përmbajtja e publikimit është përgjegjësi 
vetëm e Institutit për demokraci “Societas Civilis” dhe e “Qendrës për analiza 
ekonomike” dhe në asnjë mënyrë nuk mund të llogaritet se i reflekton 
pikëpamjet e Unionit Evropian.



Në drejtim të avancimit të procesit Instituti i Demokracisë „Societas Civilis“ – Shkup 
(IDSCS) dhe Qendra për Analiza Ekonomike (QAE) realizojnë projektin „Vlerësimi i 
ndikimit të rregullativës në hije: Promovimi i krijimit të politikave të bazuara në fakte 
në Maqedoni“ ose shkurt, „VNR në hije“. Projekti realizohet për të kryer analizën e 
procesit për VNR në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por edhe rritjen e mundë-
sive që, në të, të përfshihen edhe organizatat e shoqërisë civile nëpërmjet rrjetëzimit 
dhe ndërtimit të kapaciteteve të tyre.

Në këtë kuptim, ideja është që të rritet vetëdija për efektet nga ligjet, si dhe të inici-
ohet trysni nga ana e grupeve më të gjera në proceset e krijimit të ligjeve në të cilat 
pjesën thelbësore duhet ta kenë analizat dhe diskutimet e informuara.
 

1. Hyrje
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Procesi i vlerësimit të ndikimit të rregullativës përbën mjet me qëllim themelor 
sjelljen e politikave të bazuara në fakte me shqyrtimin e kujdesshëm të ndikimeve 
potenciale të cilat do të dalin si rezultat i rregullimit të ndikimeve potenciale ose 
derregullimit në një fushë të caktuar.2 Në këtë proces të ndërlikuar, një nga kompo-
nentët kryesorë është komponenti konsultues i VNR-së dhe mundësia për përf-
shirjen e palëve të interesuara në krijimin e zgjidhjeve ligjore. Përveç vlerës praktike 
të vetë konsultimeve, të njëjtat janë thelbësore për krijimin e politikave në mënyrë 
transparente dhe të hapur.3

Është e rëndësishme të përmendet se konsultimet janë pjesë e një tërësie më të 
gjerë të mekanizmave të demokracisë debatuese dhe si e tillë është komplementa-
re me një varg procesesh të parashikuara, të cilat Qeveria e Republikës së Maqedon-
isë së Veriut (QRMV) duhet t’i zbatojë. Sipas parimit të proporcionalitetit, volumi dhe 
thellësia e konsultimeve duhet të korrespondojë me madhësinë e rregullimit ose 
derregullimit të propozuar. Gjatë procesit të VNR-së, konsultimet në VNR ndodhin 
në tri raste. Në rastin e parë gjatë procesit të analizës fillestare të gjendjes dhe 
përcaktimit të qëllimeve të procesit të rregullimit ose derregullimit. Pastaj, palët e 
interesuara konsultohen gjatë analizës së ndikimeve sociale dhe ekonomike të çdo 
opsioni dhe përcaktimin e zgjidhjes optimale. Në fund, pas shpalljes së draft-raportit 
të vlerësimit, realizohet konsultimi i Regjistrit të Vetëm Elektronik Kombëtar të Dis-
pozitave (REKD) ku draft-ligji është shpallur për komente nga palët e interesuara.4 

2. VNR-ja dhe procesi i konsultimit1

1  Marko Panovski dhe Jane Dimeski, Vendosja dhe sfidat e procesit konsultues gjatë NVR-së
 . IDSCS, Shkup. Në dispozicion në: https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2018/11/

thjeshtëzim-i-sfida-të-procesit-konsultues-gjatë-PVRMKD.pdf
2 Për më shumë informacione për NVR shiko „Manual për vlerësimin e ndikimit të 

rregullativës“. MSHIA, tetor 2013. Në dispozicion në: http://www.mioa.gov.mk/sites/default/
files/pbl_files/documents/Priracnik%20za%20PVR2_mk.pdf

3  Transparenca dhe hapja si cilësi të procesit të NVR-së janë theksuar edhe në vetë 
Metodologjinë për NVR.

4  Akte që rregullojnë materien për vlerësimin e ndikimit të rregullativës. MSHIA, shtator 2013. 
Në dispozicion në: http://www.mio.gov.mk/files/pdf/Akti_PVR_1mk.pdf

3



Vendosja e procesit të konsultimit me palët e interesuara

Konsultimi i palëve të interesuara në VNR është përshkruar në shumicën e akteve 
ligjore, nënligjore të cilat rregullojnë procesin e tërësishëm të VNR-së. Shtrirja e 
përdorimit të VNR-së është përcaktuar në Rregulloren për punë të VRSM5 përderisa 
detalet e procesit janë përfshirë në Metodologjinë e vlerësimit të ndikimit të rregulla-
tivës.6  Në mënyrë plotësuese, si akte nënligjore të cilat rregullojnë aspekte të ndrys-
hme të VNR-së gjenden edhe Udhëzimi për mënyrën e veprimit në punën e ministrive 
në procesin e zbatimit të vlerësimit të ndikimit të rregullativës dhe Vendimi për formën 
dhe përmbajtjen e raportit për vlerësimin e ndikimit të rregullativës7. 

Rregullorja për punë e VRSM-së, në nenin 68-а rregullon obligimin e ministrisë që 
në faqen e vet të internetit dhe në Regjistrin e Vetëm Kombëtar të Dispozitave t’i 
shpallin propozimet për sjelljen e ligjit, draftet dhe propozimet e ligjeve përveç rastit 
kur e njëjta nuk është përcaktuar më ndryshe.8 Me këtë nen mundësohet çdo palë 
e interesuar të depozitojë mendime, vërejtje dhe propozime në një afat kohor prej 
20 ditësh nga dita e shpalljes.9 Në mënyrë plotësuese, ky nen obligon ministritë 
në raportet për VNR të shpallin pasqyrën e mendimeve të marra, si dhe arsyet për 
mospranimin e disa mendimeve të caktuara.

Metodologjia për VNR, gjithashtu përcakton edhe rolin e Koordinatorit për VNR në 
ministri. Në lidhje me procesin e konsultimit, koordinatori siguron mbështetje dhe 
këshilla përveç të tjerash edhe për konsultimet për VNR. 

Nga ana tjetër, Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë (МSHIA) 

5  Gazeta Zyrtare e RM-së 38/2001 – 113/2017
6 Gazeta Zyrtare e RM-së 107/2013, стр. 21. fq. 21. Me sjelljen e Metodologjisë për 

NVR në vitin 2013, u shfuqizua Metodologjia për NVR e vitit 2009 (Gazeta Zyrtare e 
RM-së  66/2009)

7 Gazeta Zyrtare e RM-së 106/2013
8  NVR-ja nuk zbatohet për ligjet miratimi i të cilave propozohet me procedurë urgjente, 

ligjet për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, ligjet me të cilat kryhet 
përshtatja terminologjike me ligjet e tjera, propozim-Buxheti i RM-së dhe Ligji për 
Ekzekutimin e Buxhetit të RM-së. 

9 Më parë, afati i fundit për dorëzimin e mendimeve, vërejtjeve dhe sugjerimeve ishte 
10 ditë. I njëjti u zgjat për 20 ditë me vendim të Qeverisë së RM-së më 17 gusht 2017 
(Gazeta Zyrtare e RM-së 113/2017).
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është e obliguar të sigurojë konsultime efikase me palët e interesuara nëpërmjet 
përmirësimit të procesit të REKD-së.

Metodologjia për VNR përcakton qëllimin dhe mënyrën e realizimit të konsultimeve 
me palët e interesuara. Sipas metodologjisë, ministritë duhet të sigurojnë përfshirjen 
e palëve të interesuara gjatë gjithë procesit të VNR-së përkatësisht: 

- në fazën e analizës së gjendjes dhe përcaktimit të problemit;
- përcaktimit të nevojës për futjen e rregullativës;
- në fazën e përcaktimit të zgjidhjeve të mundshme (pas vendosjes   
 themelore të zgjidhjeve të mundshme);
- në fazën e vlerësimit të zgjidhjeve të mundshme nga opsionet.10 

Në lidhje me mënyrat, ministritë janë të obliguara që në fazën e planifikimit strategjik 
dhe vjetor të fillojnë me planifikimin e konsultimeve që gjatë procesit të VNR-së të 
mbledhin në kohë mendime nga palët e interesuara dhe të njëjtat t’i marrin parasysh 
gjatë përzgjedhjes së zgjidhjes optimale. Për lehtësimin e këtij procesi ministritë re-
alizojnë planifikimin vjetor për VNR. Në këtë proces, propozim-ligjet të cilat i nënsht-
rohen VNR-së janë përcaktuar në Planin vjetor për realizimin e VNR-së. Çdo ministri 
është e obliguar në fillim të vitit të shpallë planin vjetor për VNR në të cilin njoftohen 
propozim-ligjet për të cilat do të përpilohet VNR-ja dhe, se kur do të ndodhë e njëjta. 
Në lidhje me konsultimet, në vetë planin janë dhënë edhe informacione për kohën 
dhe mënyrën e konsultimit për VNR.11  

Një nga obligimet e parashikuara për ministritë në metodologji është shpallja e pas-
qyrës së gjithë procesit dhe rezultatet e konsultimit në raportin për VNR-në, diçka që 
shumë rrallë respektohet nga ana e ministrive.12  

10  Gazeta Zyrtare e RM-së 107/2013, стр. 27
11  Për më shumë informacione për rëndësinë e planeve për NVR si dhe për vështirësitë 

gjatë zbatimit të tyre, shiko: Marko Pankovski, Sfidat në planifikimin vjetor të NVR. 
IDSCS, shkurt 2018.

12 Pasqyra e zbatimit të këtij obligimi është dhënë më poshtë në tekst.
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Njoftimi gjatë konsultimeve për VNR përfshihet në Raportin për vlerësimin e 
ndikimit të rregullativës. Forma dhe përmbajtja e raportit për VNR janë përcaktuar 
me vendimin e Qeverisë. Me këtë vendim përcaktohet se përveç pjesëve të tjera të 
raportit në të jepet edhe pasqyra e konsultimeve të realizuara. Sipas këtij vendimi 
raporti duhet të përmbajë: 

- Palët e interesuara dhe mënyrën e përfshirjes;
- Pasqyrën e mendimeve të marra dhe të integruara;
- Mendime të cilat nuk janë marrë parasysh dhe pse.13 

Konsultimet me palët e interesuara janë të përcaktuara në mënyrë më të hollë-
sishme në Udhëzimin për mënyrën e veprimit të punës së ministrisë në procesin e re-
alizimit të ndikimit të rregullativës.14  Në nenin 22 përcaktohen mënyrat për përfshirje 
dhe konsultimet me palët e interesuara: 

- Kontroll publik i projekt-ligjit;
- Debate publike;
- Kërkesa për mendime me shkrim, vërejtje dhe sugjerime nga palët e   
 interesuara;
- Pjesëmarrje në grupet e punës të formuara nga ana e ministrisë ose   
 VRSM-ja;
- Takime me palët e interesuara;
- Debate publike.
 
Neni 24 parashikon mbajtjen e debateve ku propozim-ligji hidhet në debat publik, 
gjatë të cilit jepen detaje për informacione teknike për debatin të cilat shpallen në 
REKD dhe ueb-faqen e ministrive. Periudha për një debat të tillë publik duhet të jetë 
më e shkurtër se 20 ditë dhe varet nga tipi i konsultimit, ndërsa ftesat dorëzohen të 

13 Gazeta Zyrtare e RM-së 106/2013 fq. 38
14 Gazeta Zyrtare e RM-së 106/2013 fq. 51
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paktën pesë ditë para mbajtjes së debatit publik. Sipas këtij udhëzimi, në nenin 25 
është theksuar se nga procesi i zbatuar për VNR në Raportin për VNR futen: 

- informacione për mënyrën e përfshirjes së palëve të interesuara;
- të dhënat për palët e interesuara të cilat kanë marrë pjesë në proces;
- qëndrimet e shprehura gjatë debateve publike, pikërisht mendimet,   
 vërejtjet dhe sugjerimet e marra me shkrim ose të shpallura në REKD dhe  
 portalin Е-demokracia;
- mendimet, vërejtjet dhe sugjerimet që janë përfshirë në propozim-ligj dhe 
- mendimet, vërejtjet dhe sugjerimet që nuk janë pranuar nga ana e minis 
 trisë dhe shpjegimi i arsyeve.15 

Në mënyrë plotësuese në këto akte, ekzistojnë shumë dokumente dhe manualë të 
lëshuar nga MSHIA16 të cilat kanë si qëllim kahëzimin e implementimit të analizave 
të VNR-së dhe raportet si Udhëzimi për plotësimin e planit vjetor për vlerësimin e 
ndikimit të rregullativës në të cilin ndërmjet të tjerash jepen informacione bazë për 
konsultimet e parashikuara në vitin e ardhshëm, në bazë të programit vjetor për 
punën e Qeverisë. Më tej, Udhëzimi për plotësimin e njoftimit për fillimin e procesit 
të përgatitjes së propozim-ligjit ku njoftohet fillimi i procesit të konsultimeve duke 
përfshirë edhe mënyrat e konsultimit, si dhe Udhëzimi për plotësimin e raportit për 
vlerësimin e ndikimit të rregullativës. 

15  Ibid, fq. 53
16 Është e nevojshme të theksohet „Manuali për palët e interesuara“ të shpallur nga 

MSHIA shpjegon procesin e përfshirjes së palëve të interesuara. Manuali është në 
dispozicion: http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/Manual%20
za%20zasegnati%20faqe_3.pdf
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Evidente është mungesa e informacioneve relevante në raportet e rregullta për 
Vlerësimin e ndikimit të rregullativës, që përgatisin ministritë në suazat e kompe-
tencave të tyre edhe pse situata po përmirësohet në vazhdimësi. Kjo mangësi 
pamundëson sjelljen e vendimeve të bazuara si dhe pjesëmarrje adekuate të organ-
izatave të shoqërisë civile në procese, sepse ato nuk disponojnë me të dhëna mbi 
bazën e të cilave mund të përfshihen në to, të japin vlerësim, si dhe të kontribuojnë 
në mënyrë thelbësore.

Ideja e procesit paralel dhe plotësues të VNR-së është dykahëshe, kurse qëllimi 
i saj është të krijohen informacione të mjaftueshme që së pari do t’ju ndihmojnë 
deputetëve në Parlament të sjellin vendime (pasi propozim-ligji nga Qeveria të hyjë 
në procedurë parlamentare); si dhe të kontribuohet për pjesëmarrje të fuqizuar, 
adekuate të organizatave të shoqërisë civile në procesin e krijimit të politikave. Që 
organizatat e shoqërisë civile të kontribuojnë realisht në lidhje me propozimet, t’i 
argumentojnë dhe përfaqësojnë komentet dhe qëndrimet e tyre, atyre u duhen 
shumë më tepër burime për hulumtime sesa institucioneve përkatëse. Që këtu, 
zbatimi i drejtë i procesit të VNR-së, i bazuar në fakte dhe analiza mund ta fuqizojë 
pozicionin e organizatave të shoqërisë civile dhe t’ju sigurojë hapësirën e vërtetë 
gjatë konsultimeve.

“Ndjekja nga hija”, duhet të rezultojë me raporte (raporte në hije), përkatësisht forma 
alternative për VNR, që do të ofrojnë të dhëna, analiza të opsioneve të ndryshme 
mbi bazën e të cilave do të krijohet zgjidhja më adekuate ligjore, si dhe pasqyrë të 
ndikimeve sociale, ekonomike, administrative dhe ndikimeve të tjera, duke përfshirë 
edhe vlerësimin adekuat të shpenzimeve dhe të përfitimeve.

Ky raport jep pasqyrën e nivelit të zbatimit të procedurës për VNR dhe plotë-
son raportin VNR për Propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
Nëpunësit Administrativë gjë me të cilën plotëson të njëjtin me fokus në pjesën e 
konsultimeve me palët e interesuara.

3. Nevoja për raporte VNR në hije
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3. Nevoja për raporte VNR në hije Duke u nisur nga kjo, qëllimi i këtij dokumenti është depozitimi i informacioneve 
plotësuese dhe propozimeve nga palët e interesuara të konsultuara për zgjidhjen 
ligjore të propozuar me qëllim përfshirjen thelbësore të publikut në proces si dhe 
sjelljen e zgjidhjeve të informuara të bazuara mbi argumente dhe fakte. Në përputh-
je me burimet në dispozicion, depozitojmë zgjidhje të mundshme të cilat adresojnë 
probleme të caktuara, për të nxitur kulturën e ndryshimeve dhe zbatimin me rigoro-
zitet të proceseve në interes të qytetarëve.

Mënyra e realizimit 

Bazë për procesin paralel për VNR-në e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 
për Nëpunësit Shtetëror janë dokumenetet e aksesueshme publikisht për VNR (të 
bashkëngjitura në Regjistrin e Vetëm Elektronik Kombëtar të Dispozitave – REKD). 
Për të vërtetuar qëndrueshmërinë e zbatimit aktual të procesit të VNR-së do të 
analizohet nëse ndiqen dhe në çfarë mase ndiqen procedurat e përcaktuara dhe si 
veprohet gjatë vlerësimit të propozim-ligjit konkret. Në mënyrë plotësuese, në bazë 
të mangësive të përcaktuara, do të ofrohen zgidhje paralele – përkatësisht do të 
identifikohet dhe përcaktohet problemi, do të krijohen grupet e fokusit për të përf-
shirë palët e interesuara, dhe në bazë të hulmtimeve të realizuara dhe mendimeve 
të marra – do të krijohen opsione. Analiza e anëve të fuqishme dhe të dobëta të 
opsioneve të ofruara do të japë bazën për zgjedhjen e propozimit më të volitshmëm, 
përkatësisht propozimit për zgjedhjen e opsionit më të mirë. Procesi do të realizohet 
mbi bazën e Metodologjisë aktuale për VNR17 të miratuar nga Qeveria e Repub-
likës së Maqedonisë së Veriut, si dhe sipas manualëve për përgatitjen e VNR-së.18 

Qëllimi është sigurimi i informacioneve të mjaftueshme që konsiderojmë se janë të 
domosdoshme gjatë sjelljes së zgjidhjeve të informuara. Që këtu, Raporti në hije ka 
tendencë të ndihmojë në zbatimin e mëtejshëm të VNR-së në lidhje me propozim 
ligjin konkret. 

17  Metodologjia për NVR, Gazeta Zyrtare e RM-së, 107/ 13
18 Manual për vlerësimin e ndikimit të rregullativës, Ministria për Shoqëri Informatike dhe 

Administratë 2013.
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 1.  Përshkrimi i gjendjes në fushën përkatëse dhe përcaktimi i problemit

Propozues i Propozim-Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Nëpunësit 
Administrativë është Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë. Në doku-
mentet e disponueshme të REKD-së, në dosjen që ka të bëjë me propozim- ligjin 
përfshihen:

 1. Njoftimi për fillimin e procesit të përgatitjes së Propozim-ligjit për  
 ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Nëpunësit Administrativë

  (17/06/2019)

Respektimi i hapave për VNR-në

Gjatë procedurës së tanishme për VNR nuk janë ndërmarrë të gjitha hapat e nevo-
jshëm të përcaktuara me Metodologjinë për VNR. Përkatësisht, Ligji është pjesë e 
PVPQ-së për vitin 2019,19 por jo pjesë e Planit vjetor për realizimin e VNR-së për 
vitin 2019 të Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administratë, që në rastin 
konkret shfaqet si propozues i ligjit. 

Korniza kohore për VNR

Procesi për VNR ndaj subjekteve të jashtme duhet të fillojë me njoftimin për fillimin 
e procesit për përgatitjen e propozim-ligjit, dhe pastaj duhet të pasojnë të gjitha 
hapat për VNR deri në përgatitjen e Raportit për VNR dhe propozim-ligjit. Sipas 
Metodologjisë për VNR, Plani vjetor për realizimin e VNR-së duhet të shpallet 15 ditë 
pas miratimit të Programit Vjetor për Punën e Qeverisë (PVPQ).20 Njoftimi për VNR 
shpallet 5 ditë para fillimit të procesit për VNR. Pastaj vijon procesi për VNR dhe 
kontroll publik i cili zgjat më së paku 20 ditë, palët e interesuara janë të ftuara 5 ditë 

19  https://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/Programa_na_Vladata_2019.pdf
20 Zakonisht PVPQ-ja miratohet në fund të vitit në vijim, ose fillimit të vitit të ri kalendarik.
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para konsultimeve, ndërsa konsultimet zgjatin gjatë gjithë procesit. Draft-raporti 
për VNR shpallet 10 ditë para depozitimit të raportit pranë MSHIA-së, dhe pas 
marrjes së mendimit, propozim-ligji dhe propozim-raporti për VNR shpallen 
pasi të jenë miratuar nga ana e Qeverisë. 

Në rastin konkret, përgatitja  e propozim-planit fillon një javë pas Njoftimit 
për fillimin e procesit, dhe planifikohet të përgatitet në dy javët e ardhshme 
(24/06/2019- 17/07/2019).

Njoftimi për fillimin e procesit për përgatitjen e ligjit – nuk jep përshkrim 
adekuat të problemit, por tregon në cilin drejtim do të kryhen ndryshimet, 
përkatësisht se me ndryshimet e Ligjit për Nëpunësit Administrativë, thjeshtë-
zohen procedurat për punësim dhe avancim, për përcaktimin e përgjegjësisë 
disiplinore dhe materiale, kryhet korrigjimi i sistemit për menaxhimin me efektin, 
me qëllim tejkalimin e dobësive të sistemit ekzistues. Që këtu, si qëllim përcak-
tohet përmirësimi i zgjidhjeve ligjore ekzistuese. 

Në njoftim përcaktohet si do të përfshihen palët e interesuara (në të ardhmen) 
si më poshtë: debate publike, mendime me shkrim dhe sugjerime, debate 
publike duke përdorur REKD-në, përderisa i njëjti njoftim nuk paralajmëron kon-
troll publik dhe debat publik. Duke u nisur nga kjo, ky njoftim, jo vetëm që nuk 
përmban përshkrim konkret të problemit për të cilin publiku pret të përfshihet 
me mendime dhe sugjerime, por është kontradiktor në vetvete. Përkatësisht 
parashikon në të njëjtën kohë debat publik dhe debat si mënyrë për përfshirje, 
ndërsa pak më poshtë në të njëjtin dokument thuhet se forma të tilla kon-
sultimesh nuk janë parashikuar. Ky njoftim nuk njofton në mënyrë adekuate 
hapat e ardhshëm, dhe tregon për aktivitete tashmë të përfunduara në të cilat 
publiku ka mundësi të kufizuara për t’u përshirë. Me këtë shkelen në mënyrë të 
dukshme parimet e hapjes dhe transparencës; qasja dhe pjesëmarja; barazia 
dhe trajtimi i drejtë.
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Raporti VNR në hije21

Përshkrimi i gjendjes në draft-raportin për VNR22

 

1. PËRSHKRIMI I GJENDJES

Çështjet që kanë të bëjnë me statusin e nëpunësve shtetërorë janë rregulluar me 
Ligjin për Nëpunësit Administrativë.

Me Ligjin për Nëpunësit Administrativë u vendos sistemi i kompetencave si bazë 
për menaxhimin me burimet njerëzore, u vendos klasifikimi i vetëm i vendeve të 
punës, u përgatit plotësisht procedura për plotësimin e vendeve të reja të punës 
nëpërmjet punësimit, avancimit dhe lëvizshmërisë, që do të bazohet në parimet e 
profesionalizmit, kompetencës, qasjes së njëjtë dhe transparencës. 
Me Ligjin për Nëpunësit Administrativë gjithashtu u vendos sistem plotësisht i ri 
i perfeksionimit profesional të nëpunësve administrativë nëpërmjet trajnimeve 
gjenerike dhe të specializuara dhe mentorimit, të cilat do të jenë të detyrueshme, 
do t’i organizojë institucioni, dhe do të jenë në drejtim të cilësisë së punës së 
administratës. Me kornizën e re ligjore për herë të parë u vendos sistem i plotë 
i menaxhimit me performancën e punës, që duhet të mundësojë motivimin e 
nëpunësve administrativë për avancimin e punës së tyre. 

Duke pasur parasysh që ky ligj filloi me zbatim në shkurt të vitit 2015, përkatësisht 
kanë kaluar më shumë se katër vjet nga zbatimi i tij praktik, deri më tani janë 
konstatuar shumë probleme të cilat vështirësojnë zbatimin rigoroz të tij.
Në përputhje me Ligjin për Nëpunësit Administrativë, çështjet administrative 
janë profesionale-administrative, normative-juridike, ekzekutive, statistikore, 
administrativo-mbikëqyrëse, planifikuese, informatike, kadrovike, materiale, 
financiare, kontabiliteti, informative dhe punë të tjera të natyrës administrative. 

21  Kutitë me tekst janë ndërhyrje nga ana e IDSCS dhe ЦЕА. Pjesët italik janë marrë në 
mënyrë integrale nga raporti i NVR-së.

22 Ekstrakt nga draft-Raporti për NVR dhe Propozim-ligji për ndryshimin dhe plotësimin e 
Ligjit për Nëpunësit Administrativë
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Në praktikë shumë shpesh çështjet normative dhe juridike nuk janë të lidhura 
njëra me tjetrën dhe duhet të jenë të ndara, çështjet kadrovike duhet të jenë të 
emërtuara si menaxhim me burimet njerëzore, kurse çështjet informative duhet 
të riemërtohen në marrëdhënie me publikun. Në mënyrë plotësuese ky nen nuk i 
njeh punët e auditimit, edhe pse institucionet, para së gjithash organet drejtuese 
janë të detyruara të kenë auditim të brendshëm, si dhe lloj tjetër të çështjeve 
administrative të cilat kryhen në institucione të caktuara të sektorit publik (për 
shembull, marketing në institucionet publike).

Fragmentimi në rregullimin e statusit të nëpunësve administrativë gjithashtu 
përbën problem në implementimin e tij. Në përputhje me këtë ligj rregullohet 
statusi dhe çështje të tjera në lidhje me marrëdhëniet e punës së nëpunësve 
administrativë. Çështje të caktuara në lidhje me marrëdhëniet e punës së 
nëpunësve administrativë në gjyqësor dhe prokurori publike, diplomaci, 
administratën e doganave dhe atë tatimore, shërbimet inspektuese, auditimin 
shtetëror dhe auditimin IPA, trupat rregulluese dhe Bankën Kombëtare të 
Republikës së Maqedonisë, në tërësi ose pjesërisht, mund të rregullohen me ligj 
dhe me marrëveshje kolektive, në mënyrë të ndryshme nga ky ligj. Procedura 
për punësimin e nëpunësve administrativë e rregulluar me këtë ligj është e 
detyrueshme edhe për punësime të nëpunësve administrativë në diplomaci, 
administratë doganore dhe tatimore, shërbime inspektuese, auditim shtetëror 
dhe auditim IPA, si dhe trupat rregullues.  Duke pasur parasysh faktin se të 
punësuarit në këto institucione të sektorit publik kryejnë punë administrative, dhe 
sipas statusit janë identikë me nëpunësit administrativë në institucionet e tjera të 
sektorit publik, nuk ka nevojë për një fragmentim të tillë dhe lënies së mundësisë 
për çfarëdo lloj përjashtimesh sipas llojit të organit.

Në ligj janë përshirë përcaktime të shtatë termave, si vend pune, vende pune të 
ngjashme, nivele hyrëse, kualifikime profesionale, eksperiencë pune në fushën 
përkatëse, kompetenca pune dhe organ kompetent për buxhetin e institucionit. 
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Këto terma nuk janë precize, nuk janë të përshtatura me terminologjinë e 
mëtejshme ose tashmë nuk janë të nevojshme. Pikërisht termi vende të ngjashme 
pune është tashmë i panevojshëm, sepse me ndryshimet dhe plotësimet e ligjit 
janë anuluar thirrjet publike grupore, për shkak të të cilave ishin përcaktuar vendet 
e ngjashme të punës, që nuk përdoren më si term në ligj. Te përcaktimi i termit 
eksperiencë pune në fushën përkatëse i njëjti është përcaktuar si „stazh pune“ 
prandaj ata persona të cilët nëpërmjet projekteve të punës ose të punëve të tjera 
për të cilat nuk kanë qenë të regjistruar dhe për të cilët nuk është paguar kontribut 
për sigurim pensional dhe invalidor nuk mund të aplikojnë në thirrje publike për 
vend pune si nëpunës administrativë. Në terminologji mungon përcaktimi i termit 
„përmbarues“ prandaj shpesh bëhet barazimi i këtij termi me termin “vend pune”.

Dispozitat e ligjit që rregullojnë koordinimin e punës së nëpunësve administrativë 
janë të panevojshme, pasi secila nga kompetencat e Ministrisë për Shoqëri 
Informatike dhe Administratë, organet kompetente për buxhetin, sekretarët 
shtetërorë janë rregulluar ose do të rregullohen nga ligjet përkatëse. Nga ana tjetër, 
këto dispozita as që u përdorën në praktikë.

Njësia Organizative për Menaxhimin me Burimet Njerëzore dhe Rrjeti i Njësive 
Organizative për Menaxhimin me Burimet Njerëzore barten dhe rregullohen në 
mënyrë më të hollësishme në Ligjin për të Punësuarit në Sektorin Publik. 

Në dispozitat që kanë të bëjnë me Agjencinë për Administratë, mungon 
kompetenca që Agjencia të marrë pjesë në procedurat e avancimit. Pikërisht për 
shkak të mbledhjes qendrore dhe përpunimit të të dhënave rreth procedurave për 
avancim është e domosdoshme që thirrjet e brendshme për avancim të shpallen 
në ueb-faqen e Agjencisë. Në të njëjtën kohë pjesëmarrja e Agjencisë me të 
punësuarit e saj duhet të jetë garanci për objektivitetin dhe cilësinë e realizimit të 
të njëjtave, duke pasur parasysh faktin se në të gjitha institucionet e sektorit publik 
disponojnë me kuadër adekuat i cili mund të realizojë plotësisht seleksionimin 
administrativ dhe intervistën e strukturuar. Në mënyrë plotësuese në pjesën e 
vendimmarrjes në lidhje me ankesat dhe kontestimet e nëpunësve administrativë 
nuk është dhënë kompetenca për pranimin e ankesës, që në praktikë shfaqet 



14





si nevojë. Edhe një problem tjetër në praktikë është Komisioni për Auditimin 
e Procedurave për Punësime. Pikërisht duke pasur parasysh se ligji përmban 
dispozita për mbikëqyrje inspektuese, ka nevojë për rregullimin më ndryshe të 
përbërjes dhe mënyrës së punës të një trupi të tillë ad hoc. 

Me Ligjin e ri për Shërbimin e Lartë Drejtues, si drejtues të lartë janë  përcaktuar 
sekretarët shtetërorë. Gjithashtu edhe sekretarët e përgjithshëm të Qytetit të 
Shkupit dhe në komunat me më shumë se 20.000 banorë do të jenë drejtues 
të lartë. Që këtu lind nevoja për rregullimin e harmonizuar të Ligjit për Nëpunës 
Administrativë me Ligjin e ri për Shërbimin e Lartë Drejtues.  

Duke pasur parasysh faktin se Ligji për të Punësuarit në Sektorin Publik 
plotësohet me kreun e ri për punësime në kabinete, dispozitat e Ligjit për Nëpunës 
Administrativë të cilat kanë të bëjnë me shërbimet e nëpunësve të kabinetit bëhen 
të panevojshme. 

Në Ligjin për Nëpunësit Administrativë është përcaktuar se plotësimi i vendit të 
punës së nëpunësve administrativë kryhet nëpërmjet zbatimit të procedurës për 
punësim, avancimit dhe lëvizshmërisë nëpërmjet sistematizimit ose marrjes. 
Procedurat për plotësimin e vendeve të punës zbatohen sipas njoftimit paraprak 
për mjete financiare të siguruara nga Ministria e Financave, pikërisht nga organi 
kompetent për dhënien e pëlqimit financiar për plotësimin e vendeve të punës në 
institucion. Problem përbën lëvizshmëria nëpërmjet sistematizimit, e cila është 
brenda institucionit dhe që nuk ka asnjë lloj implikimi fiskal, prandaj nuk ka asnjë 
nevojë për marrjen e pëlqimit nga Ministria e Financave, pikërisht nga organi 
kompetent për dhënien e pëlqimit financiar për plotësimin e vendeve të punës në 
institucion.

Ligji për Nëpunësit Administrativë rregullon obligimin për planifikimin e 
punësimeve si dhe obligimin për njoftimin e realizimit të planeve vjetore. Bëhet 
fjalë për materie e cila është plotësisht e rregulluar në Ligjin për të Punësuarit në 
Sektorin Publik, prandaj është i panevojshëm rregullimi i sërishëm i saj në këtë ligj.
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Gjithashtu, me ligjin rregullohet aplikimi për punësimin e nëpunësve 
administrativë. Gjatë kësaj, të bashkëngjitur me aplikimin kandidatët në mënyrë 
të detyrueshme duhet të japin edhe dëshmitë e mëposhtme për të dhënat e 
shënuara në të, të skanuara: dëshmi për shtetësi të Republikës së Maqedonisë, 
dëshmi për aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës,  vërtetim/
diplomë për shkallën e përfunduar të arsimit, vërtetim për punë me programe 
kancelarie dhe vërtetim për dhënien e provimit profesional ose licencë apo 
vërtetim nga fusha përkatëse profesionale, nëse të njëjtat janë kusht i veçantë për 
vendin e punës dhe janë cituar në thirrjen publike. Këto dëshmi kanë implikime 
fiskale, përkatësisht të punësuarit janë të obliguar t’i sigurojnë këto dëshmi për një 
shpenzim të caktuar financiar. Me propozim-ligjin kryhet rishikimi i dëshmive të 
nevojshme të cilat i bashkëngjiten aplikimit për thirrjen publike.

Në ligj është rregulluar përbërja e Komisionit për Seleksionim i cili përbëhet nga: 
nëpunës administrativ nga Sektori për Seleksionimin e Kandidatëve në Agjenci 
i cili është kryetar i Komisionit dhe zëvendësi i tij, drejtuesi i njësisë organizative 
për menaxhimin me burimet njerëzore, përkatësisht nëpunësi administrativ i cili 
kryen punët që kanë të bëjnë me menaxhimin me burimet njerëzore nëse nuk ka 
njësi organizative në institucion e cila punëson dhe zëvendës të tij,  drejtuesit e 
njësive organizative në të cilat plotësohen vendet e punës, përkatësisht eprorët 
e drejtpërdrejtë nëse nuk ka drejtues ose zëvendës të tyre dhe/ose nëpunës 
administrativ nga Sekretariati për Realizimin e Marrëveshjes Kornizë dhe 
zëvendës i tij nëse procedura zbatohet për organe të administratës shtetërore. Një 
mënyrë e tillë e rregullimit të përbërjes së komisionit do të thotë se për çdo vend 
pune duhet të formohet komision i veçantë, që në praktikë rezulton si joekonomik 
dhe joracional.

Në përputhje me ligjin, për çdo procedurë për punësim është e nevojshme që 
të jepet provimi për nëpunës administrativ, si fazë e dytë e procedurës që është 
joekonomike dhe joracionale, sepse ky provim përbëhet nga një bazë pyetjesh të 
përcaktuara paraprakisht, kështu që propozohet provimin ta japin paraprakisht të 
gjithë kandidatët për nëpunës administrativë të cilët në të ardhmen do të paraqiten 
në thirrjen publike për punësime.  
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Në ligj është rregulluar zgjedhja e kandidatëve. Në rastin kur në ndonjë listë 
renditjeje nuk ka kandidatë të mjaftueshëm që i përkasin bashkësisë për të 
cilën në përputhje me planin vjetor të institucionit janë parashikuar punësime 
të reja, thirrja publike përsëritet vetëm për ato vende pune dhe për atë numër 
përmbaruesish, sa mungojnë. Nëse edhe gjatë përsëritjes së thirrjes publike, 
në listën e renditjes nuk ka kandidatë të mjaftueshëm të bashkësisë për të cilën 
në përputhje me planin vjetor të institucionit janë parashikuar punësime të reja, 
sa kërkohen, Komisioni përgatit një listë renditjeje të vetme në të cilën renditen 
të gjithë kandidatët nga të gjitha thirrjet publike të mëparshme për atë vend 
pune dhe zgjedh ata që janë renditur më mirë në atë listë, pa marrë parasysh 
përkatësinë etnike, dhe në afat prej tri ditësh ia propozon institucionit. Nëse në 
listën e renditjes nuk ka kandidatë mjaftueshëm, thirrja publike në vitin në vijim 
përsëritet derisa vendet e punës të plotësohen me kandidatët që janë renditur 
më mirë pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Në nen nuk ka asnjë 
dispozitë precize rreth përsëritjes së procedurës. 

Ligji për Nëpunësit Administrativë nuk përfshin punë provë, të cilën e përfshinte 
Ligji për Nëpunësit Shtetërorë, dhe që u tregua si mekanizëm efikas i rishikimit 
plotësues të cilësisë së kandidatëve të zgjedhur dhe për perfeksionimin e tyre 
profesional më thelbësor para se të fitojnë edhe formalisht statusin e nëpunësit. 
Puna provë, e kombinuar me perfeksionimin profesional dhe mentorimin do 
të mundësojë në një masë të konsiderueshme përmirësimin e kapacitetit të 
administratës.  

Në përputhje me Ligjin, procedura e avancimit ka si qëllim t’u mundësojë 
nëpunësve administrativë avancimin në karrierë, pikërisht kalimin nga vende 
pune më të ulëta në vende pune më të larta. Gjatë procedurës së avancimit 
respektohet parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Në thirrjen e brendshme 
mund të paraqitet nëpunës administrativ, i punësuar në të njëjtin institucion, i 
cili plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për plotësimin e vendit të 
punës të përcaktuar për nivelin e duhur në këtë ligj dhe në aktin për sistematizim 
si dhe: të jetë vlerësuar me „А” ose „B“ gjatë vlerësimit të fundit, të jetë në vend 
pune në nivel më të ulët të drejtpërdrejtë ose të jetë në vend pune në suazat e 
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së njëjtës kategori në të cilën është vendi i punës dhe për të cilin është shpallur 
thirrja e brendshme, të ketë kaluar të paktën dy vjet në vendin e punës aktual dhe 
të mos i jetë shqiptuar masë disiplinore vitin e fundit para shpalljes së thirrjes së 
brendshme. Kusht për të punësuarin që të ketë mundësi për të avancuar është „të 
jetë me vlerësuar me „А” ose „B“ gjatë vlerësimit të fundit“. 

Nuk është theksuar qartë për cilin vlerësim të fundit mendohet, nëse mendohet  
për vlerësimin e fundit të realizuar apo vlerësimin e fundit të cilin ka pasur i 
punësuari (kjo veçanërisht në rastin e mungesës afatgjate në punë në rast 
sëmundjeje ose të ndërprerjes së përkohshme të marrëdhënieve të punës në 
përputhje me ligjin). Në mënyrë plotësuese kërkohet që i punësuari të ketë kaluar 
të paktën dy vjet në vendin e punës ku punon aktualisht. Përkatësisht, i punësuari 
mundet gjatë punës të caktohet brenda institucionit ku punon ose të merret nga 
ndonjë institucion tjetër në vend pune me të njëjtin nivel, domethënë të mos jetë 
patjetër në të njëjtin vend pune. 

Në Ligjin për Nëpunësit Administrativë, Akademia për Perfeksionim Profesional 
është parashikuar që të jetë njësi organizative (Sektor) në suazat e Ministrisë 
për Shoqëri Informatike dhe Administratë. Praktika tregoi se një status i tillë i 
Akademisë nuk është adekuat, pikërisht e njëjta nuk mund t’u përgjigjet nevojave 
për të cilat është formuar. Prandaj ministria bëri një analizë krahasuese të 
mënyrës së perfeksionimit profesional të nëpunësve administrativë në shumë 
vende anëtare të BE-së, ku si emërues i përbashkët është fakti se Akademia 
në të gjitha shtetet është një entitet i veçantë, i cili disponon me kapacitet 
adekuat që të ketë mundësi të zbatojë realisht funksionin për perfeksionimin 
profesional të nëpunësve administrativë. Mungesa e rregullimit ligjor të statusit 
të trajnuesve është një nga arsyet për shkak të të cilave nëpunësit administrativë 
të cilët kanë njohuri dhe kapacitet nuk duan në asnjë mënyrë të marrin detyrime 
shtesë, që janë thelbësore për përmirësimin e aftësive dhe cilësisë së punës së 
administratës.

Në Ligjin për Nëpunësit Administrativë rregullohet menaxhimi me performancën 
e nëpunësve administrativë dhe vlerësimet që mund të marrin. Praktika e 



18





deritanishme tregoi se mospasja e evidencës për rezultatet e arritura nga puna 
dhe mungesa e pjesëmarrjes në një takim ku vlerësuesi dhe i vlerësuari do t’i 
përcaktojnë së bashku qëllimet për vitin e ardhshëm, dhe do të diskutojnë për atë 
që është arritur në kaluarën, kontribuon për vlerësim joadekuat dhe mungesën 
e efektit nga i njëjti. Nga ana tjetër vetë procedura për vlerësim është shumë 
komplekse dhe nuk kontribuon për arritjen e qëllimeve për të cilat është vendosur 
vlerësimi.

Në Ligjin për Nëpunësit Administrativë janë përcaktuar rastet e parregullsisë 
disiplinore. Parregullsia disiplinore përbën shkelje më të lehtë të disiplinës 
në punë, detyrave të punës, reputacionit të institucionit ose të nëpunësit 
administrativ, me mos njoftimin e pajustifikuar të nëpunësit administrativ epror, 
sekretarit, përkatësisht personit drejtues të institucionit në të cilin nuk emërohet 
sekretar për pengimin e mos paraqitjes në punë në një afat prej tri orësh. Nga ana 
tjetër në Ligjin për të Punësuarit në Sektorin Publik, në rast pengese për ardhjen 
në punë, të punësuarit janë të obliguar të njoftojnë eprorin, përkatësisht personin 
drejtues të institucionit deri në përfundim të orarit të punës së punëdhënësit. 
Siç mund të shikohet ekziston përplasje, përkatësisht i punësuari duhet që deri 
në përfundim të orarit të punës të njoftojë eprorin për mungesën e tij në punë, 
dhe do  të përgjigjet në rast se nuk ka njoftuar sekretarin për mungesën e tij në 
një afat prej tri orësh. Me ligjin rregullohet shqiptimi i masave disiplinore kundër 
nëpunësit administrativ për parregullsi, të cilat i shqipton sekretari, përkatësisht 
personi drejtues i institucionit në të cilin nuk emërohet sekretar, në një afat kohor 
prej shtatë ditësh nga marrja e raportit me shkrim nga nëpunësi administrativ 
epror. Në lidhje me përjashtimin, nëse nuk ka nëpunës administrativ epror, 
raportin me shkrim e dorëzon nëpunësi drejtues, sekretari, përkatësisht personi 
drejtues i institucionit në të cilin nuk emërohet sekretar. Nuk është e qartë se 
cili nëpunës administrativ drejtues, nëse nuk ka nëpunës administrativ drejtues, 
mund të dorëzojë raport për shqiptimin e masës disiplinore për parregullsi 
disiplinore. Gjithashtu është përcaktuar se kundër vendimit për shqiptimin e 
masës disiplinore për parregullsi disiplinore, nëpunësi administrativ i pakënaqur 
ka të drejtë në një afat prej tetë ditësh të dorëzojë ankesë pranë Agjencisë, 
përkatësisht pranë organit kompetent në përputhje me këtë ligj. Kjo pjesë tregon 
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se nuk është e qartë kur fillon të rrjedhë afati prej tetë ditësh.

Në përputhje me ligjin sekretari, përkatësisht  personi drejtues i institucionit në 
të cilin nuk emërohet sekretar, me aktvendim formon Komisionin për realizimin 
e procedurës disiplinore shkelje në një afat prej tetë ditësh nga dita e depozitimit 
të propozimit për ngritjen e procedurës disiplinore në të cilën në mënyrë të 
detyrueshme duhet të përmbahen shkaqet për ngritjen e procedurës disiplinore. 
Komisioni disiplinor përbëhet nga kryetari, gjashtë anëtarë dhe zëvendësit e 
tyre. Një përbërje e tillë e Komisionit disiplinor është shumë e komplikuar, shtatë 
anëtarë janë shumë për realizimin e procedurës disiplinore. Gjithashtu, kryetari 
është i obliguar më së voni në një afat prej 20 ditësh nga dita e formimit të 
Komisionit disiplinor të thërrasë seancë për të cilën i njofton në mënyrë të rregullt 
anëtarët dhe nëpunësin administrativ kundër të cilit është ngritur procedura, 
dhjetë ditë para ditës së mbajtjes së seancës. 

Procedura disiplinore nuk mund të fillohet nëse ka kaluar një muaj nga dita kur 
nëpunësi administrativ epror i drejtpërdrejtë, pikërisht sekretari i institucionit, 
është informuar për shkeljen e detyrës zyrtare. Procedura disiplinore nuk mund 
të fillohet nëse kanë kaluar tre muaj nga dita e kryerjes së shkeljes së detyrës 
zyrtare, përveç rastit kur procedura disiplinore ngrihet pas një urdhri nga auditimi 
i brendshëm për të cilin afati i vjetërsisë është një vit. Nëse shkelja e detyrës 
zyrtare tërheq edhe përgjegjësi penale, procedura disiplinore për përcaktimin e 
përgjegjësisë së nëpunësit administrativ vjetërsohet në një afat prej dy vitesh 
nga dita e konstatimit të shkeljes. Gjatë zbatimit problem përbëjnë afatet e 
shkurtra për fillimin e procedurës disiplinore (dhe afati objektiv dhe subjektiv), 
dhe gjithashtu është e paqartë në cilin rast shkelja e detyrës zyrtare nënkupton 
tërheqjen edhe të përgjegjësisë penale, përkatësisht nëse është fillimi i procedurës 
penale apo shqiptimi i vendimit të formës së prerë për vepër penale të kryer.

Me ligjin rregullohet ekzekutimi i gjobës, si masë disiplinore. Mbajtja e pagës në 
emër të gjobave të shqiptuara nëpunësit administrativ për parregullsi disiplinore 
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të kryer ose shkelje disiplinore, gjatë një muaji nuk mund të tejkalojë vlerën e 
një të tretës së pagës së tij të përgjithshme neto për atë muaj. Nëse nëpunësit 
administrativ të punësuar i ndërpritet marrëdhënia e punës në institucionin në 
të cilin i është shqiptuar gjoba, pagimin e gjobës së shqiptuar, me kërkesë të 
institucionit në të cilin është shqiptuar gjoba, do ta ekzekutojë punëdhënësi i ri ose 
organ kompetent në procedurë të përcaktuar me ligj. Nuk është e qartë se kush 
dhe në çfarë mënyre do të ekzekutojë gjobën, në qoftë se nëpunësi administrativ 
do të ndryshojë punëdhënësin.

Me ligjin, nëpunësi administrativ mund të suspendohet nga institucioni mbi bazën 
e aktvendimit të sekretarit, përkatësisht personit drejtues të institucionit në të 
cilin nuk emërohet sekretar. Nëpunësi administrativ mund të suspendohet nga 
institucioni në rastet kur kundër tij është ngritur procedurë penale për kryerjen 
e veprës penale në vendin e punës ose në lidhje me punën, ose është ngritur 
procedurë disiplinore për shkelje disiplinore, kurse shkelja është e asaj natyre që 
prania e tij e mëtejshme në institucion derisa zgjat procedura do të reflektohet në 
mënyrë të dëmshme për institucionin, pikërisht do të pengojë ose pamundësojë 
përcaktimin e përgjegjësisë për shkeljen disiplinore. Duke pasur parasysh faktin se 
ankesa prolongon sjelljen e aktit nga ana e organit të shkallës së parë, që si rregull 
vlen edhe për këtë rast, prolongimi i suspendimit për shkak të ankesës është në 
kundërshtim me qëllimet për shkak të cilave është shqiptuar suspendimi dhe 
mund të shkaktojë dëm plotësues.

Problem plotësues përbën mungesa e kritereve të qarta kur nëpunësi 
administrativ gjatë punësimit nuk ka përmendur ose ka dhënë të dhëna të 
pasakta në lidhje me kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për punësim. 

Gjobat për mosrespektimin e ligjit janë shumë të larta dhe arrijnë vlerën, nga  
4.000 deri në 5.000 euro në kundërvlerë në denarë për drejtorin e Agjencisë 
për Administratë, nga 7.500 deri në 15.000 euro në kundërvlerë në denarë, për 
personat drejtues të institucioneve, nga 3.500 deri në 7.000 euro në kundërvlerë 
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në denarë për sekretarët, përkatësisht për personat drejtues në institucione ku 
nuk emërohen sekretarë, nga 2.000 deri në 3.000 euro për anëtarët e Komisionit 
për Seleksionim dhe Komisionit për Auditim, si dhe nga 100 deri në 200 euro në 
kundërvlerë në denarë për kandidatët. Vlera e gjobave nuk është përshtatur me 
Ligjin për Kundërvajtje, i cili është ligj sistemor, përkatësisht të njëjtat janë shumë 
më të larta se gjobat e përcaktuara në Ligjin për Kundërvajtje.
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1.2 SHKAQE PËR PROBLEMET TË CILAT JANË LËNDË SHQYRTIMI 

Gjendja e lartpërmendur në fushën të cilën ky ligj e rregullon është rezultat i këtyre 
shkaqeve:

• plotësim i përfshirjes së punëve administrative; 
• terminologji joadekuate në lidhje me dispozitat e tjera të ligjit dhe   

 mospërcaktimi i termave të caktuara të rëndësishme;
• defragmentimi i statusit të nëpunësve administrativë;
• vendosja e parimit të përdorimit të gjuhëve;
• nevoja për ri-përcaktimin e kompetencave të Agjencisë për Administratë; 
• rregullimi i pamjaftueshëm efikas dhe ekonomik në procedurën për   

 punësim;
• mungesa e rregullimit për punën provë;
• rregullimi jo i saktë i kushteve për avancim;
• statusi joadekuat i Akademisë për Realizmin e Trajnimeve për Nëpunësit • 

 Administrativë dhe rregullimi joadekuat  i trajnimeve dhe mentorimit;
• kompleksiteti i tepërt dhe mos ekzistenca e evidencës për atë që është  

 punuar në procedurën e vlerësimit; 
• optimizimi i numrit të anëtarëve të Komisionit për Drejtimin e Procedurave  

 Disiplinore, përcaktimi jo adekuat i afateve objektive dhe subjektive për  
 drejtimin e procedurës disiplinore, si dhe tejkalimi i lëshimeve të tjera në  
 lidhje me procedurën disiplinore dhe 

• mos përshtatja me Ligjin për Kundërvajtje, Ligjin për ndryshimin dhe   
 plotësimin e Ligjit për Organizimin e Punës së Organeve të Administratës  
 Shtetërore dhe Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve.
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2. QËLLIME TË PROPOZIM-RREGULLATIVËS 

Qëllime bazë të Propozim-ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Nëpunësit 
Administrativë janë avancimi i modelit të punësimit dhe menaxhimi me performancën 
në punë, të bazuara mbi kompetenca, vendosjen e punës provë, thjeshtëzimin dhe 
rregullimin plotësues të procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore, 
motivimin plotësues të të punësuarve të cilët punojnë në reformat prioritare dhe 
përmirësimin e punës dhe kapaciteteve profesionale të administratës, nëpërmjet 
themelimit të Akademisë për Trajnime dhe Zhvillimin e Administratës.

Vlerësim: Qëllimet e ligjit janë të përcaktuara qartë edhe pse mungojnë  
  propozimet e lidhura me parimin e përdorimit të gjuhëve dhe komu 
  nitetet.

Propozim: Orientim drejt zgjidhjes së problemeve të ngjashme me ndërhyrje  
  më të shpeshta dhe më të orientuara që do të mundësojnë  
  konsultim të plotë të palëve të interesuara.
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3. ZGJIDHJE TË MUNDSHME (OPSIONE)

 3.1 PËRSHKRIMI I ZGJIDHJES „MOS BËJ ASGJË“  

Kjo zgjidhje nënkupton të mos sillen ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për 
Nëpunësit Administrativë. Ky nuk është një opsion i pranueshëm, sepse do të 
mbeten përcaktimet dhe termat të cilat i përdor ligji, procedura për seleksionim gjatë 
punësimit do të jetë më e gjatë dhe më e shtrenjtë, implementimi në praktikë i ligjit 
nga ana e institucioneve të veprimtarive me interes publik do të vështirësohet,  statusi 
i Akademisë për Realizimin e Trajnimeve për Nëpunësit Administrativë do të mbetet 
joadekuat për qëllimet që duhen arritur, trajnimet dhe mentorimi do të rregullohen 
në mënyrë joadekuate dhe nuk do të ekzistojnë lista evidente me dëshmi objektive, 
mbi bazën e të cilave do të kryhet vlerësimi i nëpunësve administrativë, dhe nuk do të 
ketë harmonizim me risi të caktuara në legjislacionin e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut.

 3.2 PËRSHKRIMI I ZGJIDHJEVE TË MUNDSHME (OPSIONE) PËR   
  ZGJIDHJEN E PROBLEMIT

Me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për Nëpunës Administrativë: 

• plotësohet përcaktimi i çështjeve administrative dhe sqarohen terma dhe  
 shprehje të caktuara, 

• përjashtohet fragmentimi i rregullave të cilat kanë të bëjnë me statusin e  të  
 punësuarve në sektorin publik të cilët kanë statusin e nëpunësve   
 administrativë,

• në përbërjen e të gjitha komisioneve dhe organeve të tjera, të formuara në  
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 përputhje me ligjin do të zbatohet parimi i përfaqësimit adekuat dhe të  
 drejtë të komuniteteve,

• vendoset parimi i përdorimit të gjuhëve dhe alfabeteve,
• precizohen dhe plotësohen kompetencat e Agjencisë për Administratë,
• rregullohet në mënyrë plotësuese përbërja dhe puna e Komisionit për  

 Auditim në procedurat për seleksionimin e nëpunësve administrativë,
• përjashtohen sekretarët shtetërorë dhe sekretarët e përgjithshëm në   

 Qytetin e Shkupit dhe komunat me më shumë se 20.000 banorë, 
• provim i dhënë për nëpunës administrativë është parakusht për paraqitjen  

 në thirrje publike për punësim në vendin e punës nëpunës administrativ, 
• zvogëlohen shpenzimet për kandidatët gjatë aplikimit në thirrjen publike  

 dhe për një thirrje publike formohet Komision për Seleksionim,
• provimi për kontrollin e aftësive drejtuese (provimi i deritanishëm për   

 menaxhimin administrativ) do të jetë pjesë përbërëse e provimit   
 për nëpunës drejtues administrativ, 

• precizohen në mënyrë më të saktë kushtet për avancim,
• vendoset puna provë si mjet për futjen e suksesshme të kandidatëve të  

 zgjedhur në statusin e nëpunësve administrativë,
• ripërcaktohet statusi i Akademisë, e cila në të ardhmen do të jetë organ i  

 ministrisë dhe do të disponojë me kapacitet adekuat për të realizuar   
 misionin e vet,

• vendoset obligimi për mbajtjen e listës evidente të punëve të ndara dhe  
 detyrave të punës të realizuara, 

• procedura për vlerësim thjeshtëzohet,  
• kryhet përcaktimi i sërishëm i afateve për drejtimin e procedurës   

 disiplinore, mënjanohen lëshimet teknike në procedurën disiplinore 
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• vendoset shtesa e pagës për volumin dhe kompleksitetin e obligimeve  
 dhe detyrave të punës  të nëpunësve administrativë të cilët punojnë në  
 reformat prioritare dhe

• kryhet harmonizimi i ligjit me Ligjin për Kundërvajtje, Ligjin për ndryshimin  
 dhe plotësimin e Ligjit për Organizimin dhe Punën e Organeve të   
 Administratës Shtetërore dhe Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve.

Vlerësim: Rregullimi dhe adresimi i shumë fushave në një zgjidhje ligjore  
vështirëson procesin e analizës dhe konsultimit. Të ndërgjegjshëm 
që shanset  për ndërhyrje në ligj janë të rralla dhe se ato duhet të 
shfrytëzohen për zgjidhjen e sa më shumë problemeve në mënyrë 
të menjëhershme, megjithatë, një qasje e tillë mund të pamundësojë 
analizën e hollësishme të gjendjes dhe ofrimit të zgjidhjeve adekuate 
të cilat mund t’i interpretojnë palët e interesuara.

Propozim: Orientim drejt zgjidhjes së problemeve të ngjashme me ndërhyrje 
më të shpeshta dhe më të orientuara që do të mundësojnë 
konsultim të plotë të palëve të interesuara 
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4. VLERËSIMI I NDIKIMIT TË RREGULLATIVËS 

 NDIKIME TË MUNDSHME POZITIVE DHE NEGATIVE TË SECILIT OPSION:

 4.1 NDIKIME EKONOMIKE 

 Zvogëlimi i shpenzimeve për procedurën për punësimin e nëpunësit   
 administrativ.

 4.2 NDIKIME FISKALE

Formimi i Akademisë për Realizimin e Trajnimeve për Nëpunësit 
Administrativë do të shkaktojë implikime financiare për nëpunësit 
administrativë në vlerë 3.000.000, 00 denarë. Kjo vlerë është 
shpenzim direkt për përfituesin buxhetor – Ministria për Shoqëri 
Informatike dhe Administratë nuk duhet të barazohet me implikime 
fiskale. Ndikimet fiskale në thelb janë ndikime ekonomike. 

Në buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk ekziston 
si përfitues buxhetor ose si njësi buxhetore. Është e nevojshme 
që mjetet e Akademisë të paraqiten të paktën financiarisht në 
nivel klasifikimi të shpenzimeve në përputhje me Rregulloren për 
Klasifikimin e të Ardhurave dhe Shpenzimeve. 

Është e nevojshme të përshkruhet ndikimi i formimit të Akademisë 
për Realizimin e Trajnimeve për Nëpunësit Administrativë në ofrimin 
e shërbimeve në të ardhmen  për qytetarët dhe bashkësinë e biznesit 
për të cilën pritet të ketë efikasitet më të madh në punë në ndonjë 
rast të ardhshëm të vlerësimit ndikimit të rregullativës. Për një 
transparencë më të mirë dhe vlerësim më të mirë të implikimeve 
fiskale, rekomandojmë kjo akademi të përshkruhet në mënyrë 
transparente në buxhetin e RMV-së.  
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Ndikimet fiskale varen nga integrimi i suksesshëm i masave të 
parashikuara në ligjet dhe aktet nënligjore të tjera të lidhura, si dhe nga 
aftësia e të punësuarve në Akademinë për Realizmin e Trajnimeve 
për Nëpunësit Administrativë, që t’i ofrojnë ato me sukses, pikërisht të 
veprojnë në mënyrë efikase dhe efektive.

Në një afat të shkurtër priten sfida të moderuara në lidhje me 
implementimin të cilat duhet të merren parasysh: sfida rreth 
harmonizimit me ligjet e tjera, ndërtimi i kapaciteteve materiale 
dhe njerëzore që të kenë mundësi të realizojnë në mënyrë rigoroze 
dispozitat e Ligjit dhe në mënyrë plotësuese përfshirja kohore në 
pranimin e standardeve të reja, mund të krijojë pasiguri. Nëse të gjitha 
institucionet publike të përfshira i integrojnë ndryshimet, në afat më 
të gjatë kohor pritet rritja e efikasitetit dhe efektivitetit për avancimin 
e modelit të punësimit dhe menaxhimit me performancën e punës, 
fuqizimi i besimit në institucione. Rreziqet ekzistojnë gjithmonë dhe nuk 
mund të eliminohen plotësisht prandaj është e nevojshme në fillim të 
vlerësohen rreziqet dhe të zvogëlohet ndikimi i intensitetit. 

Shtesa e pagës për volumin dhe vështirësinë e detyrave të punës së 
nëpunësve administrativë të cilët punojnë në reformat prioritare pritet 
të ketë ndikim fiskal.

 

4.3 NDIKIME SOCIALE 
 Nuk ka

4.4 NDIKIME MBI MJEDISIN
 Nuk ka
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4.5 NDIKIME ADMINISTRATIVE DHE SHPENZIME –

 а) shpenzime për implementim

Formimi i Akademisë për Realizimin e Trajnimeve për Nëpunësit 
Administrativë do të ketë shpenzime në vlerën 3.000.000,00 denarë.

Obligimet plotësuese administrative për të punësuarit në administratë si 
obligimi për mbajtjen e listës evidente të punëve të ndara dhe të realizuara 
do të zvogëlojë kohën e lirë për kryerjen e punëve të tjera. Gjithashtu, do 
të jenë të nevojshme trajnime të punësuarve për plotësimin e rregullt të 
këtyre formularëve. Përfundimisht, ndjekja e saktësisë dhe objektivitetit të 
këtyre listave evidente do të shkaktojë ngarkesë plotësuese në sektorët 
ose seksionet për menaxhimin me burimet njerëzore. 

 b) shpenzime për respektimin e rregullave 
 Nuk ka
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5. KONSULTIME

 5.1 PALËT E INTERESUARA DHE MËNYRA E PËRFSHIRJES

Me mbështetjen e Qendrës për Menaxhimin me Ndryshime, projekt i mbështetur 
nga Ambasada Britanike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, u përgatitën edhe 
analiza e Ligjit për Nëpunësit Administrativë (LNA) dhe Ligjit për të Punësuarit në 
Sektorin Publik (LPSP).

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë me mbështetjen e Misionit të 
BE-së në Shkup, organizoi punëtori dhe takime pune me shumë palë të interesuara. 
Në punëtori morën pjesë përfaqësues të ministrive, të institucioneve të shëndetë-
sisë, arsimit dhe shkencës, punës, çështjeve sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, 
kulturës dhe informimit publik, ndërmarrjeve publike, Akademisë Kombëtare të 
Shkencave dhe Arteve – AKSHA, Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, 
Këshillit Gjyqësor, Entit Shtetëror për Auditim, Avokatit të Popullit, Bankës Popullore 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Agjencisë për Administratë dhe Inspek-
toratit Administrativ Shtetëror.
 

Përveç konsultimeve të kryera, si dhe debatit publik të organizuar nga MSHIA-ja të 
mbajtur në Klubin e deputetëve më 26.9.2019 me qëllim përfshirjen e sa më shumë 
palëve të interesuara në proces, IDSCS dhe CEA më 29.10.2019 zhvilluan një takim 
konsultues me përfaqësuesit e MSHIA-së, ministrive përkatëse, përfaqësues të 
ndërmarrjeve publike dhe organizatave të shoqërisë civile. Gjatë takimit u shqyr-
tuan propozim-zgjidhjet dhe u bisedua për ndikimet potenciale. Në këtë raport të 
plotësuar të VNR-së, përveç propozimeve nga takimi më 31.10.2019 u shtuan edhe 
mendime të depozituara nga REKD-ja.  
Mbetet vërejtja se shumica e organizatave civile konsultohen në një fazë të 
avancuar të procesit dhe para tyre janë konsultuar pothuajse zgjidhje të gatshme. 
Mungon konsultimi në fazën e detektimit të shkaqeve dhe ndërtimit të propozimeve 
dhe zgjidhjeve ligjore.
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 5.2 PASQYRË E MENDIMEVE TË MARRA DHE TË INTEGRUARA

Në draft-raportin për VNR mungon pasqyra e mendimeve të marra dhe të integru-
ara. Si rezultat i takimit konsultativ, e bashkëngjitur është pasqyra tabelore e mendi-
meve të marra dhe të integruara nga ana e palëve të konsultuara.23

Propozues Propozim Përgjigja e institucionit

Përfaqësues i 
NQP-së 

Edhe përkundër ekzistencës 
së një dokumenti të lëshuar 
nga themeluesi i kompanisë 
që është e vetë-qëndrueshme 
nga ana financiare, duhet të 
ketë autonomi për sa i përket 
punësimit dhe vlerës së të 
ardhurave; (Ligji për ndryshimin 
dhe plotësimin e Ligjit për 
Nëpunësit Administrativë Neni 4)

Përvoja tregon se ekspertiza e 
punonjësve nuk është e lidhur në 
mënyrë të domosdoshme  as me 
fushën, as me nivelin e arsimit. 
Duhet të sigurohet mundësia 
që kuadrot e vjetër me 
eksperiencë, por që nuk kanë 
arsim adekuat të kenë mundësi 
të aplikojnë për pozicione të 
caktuara.

23  Konstatime nga takimi konsultues i organizuar nga Наоди IDSCS dhe ЦЕА më 29.10.2019
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Përfaqësues i 
NQP-së

Ekziston rrezik i 
vazhdueshëm për humbjen 
e punëtorëve cilësorë për 
shkak të dispozitave ligjore 
të cilat përcaktojnë kohën 
e eksperiencës së punës 
sipas arsimit adekuat të 
përfunduar sepse jo rrallë 
të punësuarit i përfundojnë 
studimet pasi të jenë 
caktuar në një vend pune 
(Ligji për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për 
Nëpunësit Administrativë 
Neni 4);  

Të rregullohet në mënyrë 
plotësuese pjesa e 
ndërmarrjeve publike 
sepse NP-të kanë vetëm 
kufizime nga ligji, dhe 
nuk kanë mundësi të 
shfrytëzojnë përfitimet si 
nëpunës administrativë.
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Pjesëmarrës 
në takimin 
konsultativ

Një zgjidhje e tillë ligjore 
diskualifikon personat të 
cilët kanë eksperiencë 
reale pune në një fushë të 
caktuar, por kanë fushë të 
ndryshme arsimi; (Ligji për 
ndryshimin dhe plotësimin 
e Ligjit për Punësime në 
Sektorin Publik 
Neni 13, paragrafi 6; Ligji për 
Nëpunësit Administrativë.)

Përpos kompetencave të 
përcaktuara qartë, është i 
panevojshëm përcaktimi i 
fushës së arsimit. (Ligji për 
ndryshimin dhe plotësimin 
e Ligjit për Nëpunësit 
Administrativë
Neni 14, Neni 28
Ligji për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për 
Punësime në Sektorin 
Publik Neni 20 – е, Neni 
23-0)
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Pjesëmarrës 
në takimin 
konsultativ

Të mendohet cilat dispozita 
janë shumë kufizuese 
dhe çojnë drejt rregullimit 
paraprak.

Pjesët e parregulluara 
lënë hapësirë të gjerë për 
interpretim dhe nëse diçka 
nuk është përcaktuar me 
ligj, pastaj nuk mund të 
saktësohet në akt nënligjor.  

Të sillen standarde për 
ndjekjen sipas treguesve 
kryesorë për performancën 
për të punësuar (KPI) 
(Ligji për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për 
Nëpunësit Administrativë
Neni 43
Ligji për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për 
Punësime në Sektorin Publik 
Neni 23 - N)
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Përfaqësues i 
IDSCS 

Arsimi si kriter bën 
diskualifikimin administrativ 
të personave me shkallë të 
ndryshme arsimi në fusha 
të ndryshme. 

Ka ndodhur të ketë dallime 
serioze në fushat e studimit 
në cikle të ndryshme (p.sh. 
mjekësi dhe drejtësi)

Të shqyrtohet mundësia 
për lidhjen e kompetencave 
dhe arsimit sepse arsimi 
në vetvete nuk ka peshë në 
këtë kontekst.

Përfaqësues i 
CUP

Ligjit duhet patjetër të 
ndryshohet në lidhje me 
atë që dikton tregu për 
të mundësuar tërheqjen 
e kuadrove të kualifikuar. 
Zgjidhja aktuale është 
shumë kufizuese.

Me ndryshimin në 
lidhje planifikimin sipas 
sektorëve, i jepet rol 
Agjencisë për Punësime. 
Pasi të plotësohet numri i 
kuadrove të nevojshëm në 
nivel sektorësh, Agjencia 
për Punësime duhet të 
depozitojë të dhëna për 
ofertën e tregut. Në atë 
moment do të dihet gjendja 
e tregut dhe do të shikojmë 
nëse kemi mungesë për 
profile të caktuara 
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Përfaqësues i 
Ministrisë së 
Transportit dhe 
Lidhjeve

Ekziston rreziku për 
manipulime me dispozitën 
për përfaqësimin e drejtë të 
komuniteteve. Të rregullohet 
në mënyrë plotësuese kjo 
pjesë.

Këtu nuk mund të ndërhyhet 
sepse nuk  ka ligj që 
rregullon në mënyrë precize 
një mundësi të tillë. 

Të rregullohen paqartësitë 
për atë se si funksionon 
menaxhimi sipas meritave.

Risi në këtë pjesë janë listat 
evidente, nëpërmjet të cilave 
pritet të sigurohet evidenca 
e detyrave të dhëna dhe të 
realizuara në nivel mujor.

Përfaqësues i 
NQP-së

Implementimi i dispozitave 
të reja për procedurat 
disiplinore është i pazbat-
ueshëm në rastet kur kemi 
numër të madh procedurash 
në nja afat të shkurtër kohor.

Vetëm në rastet ku nuk 
është rregulluar me ligj të 
veçantë merret korniza e 
këtij ligji.

Rrezik nga ndikimi i 
anëtarëve të komisioneve 
disiplinore për shkak 
të zvogëlimit të numrit 
të anëtarëve; (Ligji për 
ndryshimin dhe plotësimin 
e Ligjit për Nëpunësit 
Administrativë
Neni 55)
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Pamundësimi i ndërmarr-
jeve të vogla për të zbatuar 
procedurën disiplinore për 
shkak të numrit të pam-
jaftueshëm të të punësu-
arve.
(Ligji për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për 
nëpunësit administrativë
Neni 55)
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6.  KONKLUZIONE DHE ZGJIDHJE E REKOMANDUAR 

 6.1 PASQYRË KRAHASUESE E NDIKIMEVE POZITIVE DHE NEGATIVE E  
 ZGJIDHJEVE TË MUNDSHME (OPSIONE)

 1. ZGJIDHJA „MOS BËJ ASGJË“

 Ndikime pozitive 
 Nuk ka.
 
 Ndikime negative 
 Zgjidhja “mos bëj asgjë“ pamundëson arritjen e objektivave të përcaktuara të 

ligjit. Në të njëjtën kohë, problemet e identifikuara të përmendura më lart do 
të mbeten. Ndryshimet dhe plotësimet e shumta të ligjit ekzistues çojnë në 
paqartësi të shumta dhe probleme në zbatimin praktik të ligjit.

 2. ZGJIDHJE – TË MIRATOHEN NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET E LIGJIT

 Ndikime negative 
 Nuk ka.

 Koment:

 Ndikime pozitive 
 me ndryshimet dhe plotësimet e ligjit pritet arritja e objektivave të  theksuara 

dhe arsyetuara më lart, dhe sidomos:

 • përcaktimi i përfshirjes së çështjeve administrative;
 • sistem i shërbimit administrativ i defragmentuar;
 • përcaktimi i termave të caktuara të rëndësishme të cilat deri më tani  
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  ishin lëndë e interpretimeve të ndryshme;
 • ndryshimi i klasifikimit të niveleve për shkak të harmonizimit me  

  rezultatet për shërbimin  e lartë drejtues;
 • procedurë efikase dhe ekonomike për punësim;
 • kushte të rregulluara në mënyrë precize për avancim;
 • status i përcaktuar i Akademisë për Realizimin e Trajnimeve për  

  Nëpunësit Administrativë dhe rregullimi adekuat i trajnimeve  
  dhe mentorimit;

 • vendosja e institutit punë provë, si mjet për vendosjen e   
  suksesshme të kandidatëve të zgjedhur në statusin e   
  nëpunësve administrativë,

 • ripërcakton statusin e Akademisë, 
 • procedurë e avancuar dhe më e thjeshtë për vlerësim,   
 • procedurë disiplinore më e thjeshtë dhe më e precizuar, 
 • motivim plotësues i nëpunësve administrativë të cilët punojnë  

  në reformat prioritare dhe
 • përshtatja e ligjit me Ligjin për Kundërvajtje, Ligjin për   

  ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Organizimin dhe Punën e  
  Organeve të Administratës Shtetërore dhe Ligjit për Përdorimin  
  e Gjuhëve.

6.2 RREZIQE NË ZBATIMIN E ÇDO ZGJIDHJEJE TË MUNDSHME 
 (OPSIONE)

 Nuk ka

6.3 ZGJIDHJE E REKOMANDUAR ME ARSYETIM

 Sjellja e Propozim-ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
Nëpunësit Administrativë.
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7. IMPLEMENTIMI I ZGJIDHJES SË REKOMANDUAR

 7.1 NEVOJA PËR NDRYSHIMIN E LIGJEVE DHE RREGULLATIVËS  
 NËNLIGJORE NË FUSHËN PËRKATËSE OSE FUSHA TË TJERA TË  
 NGJASHME

 Ligjet që rregullojnë çështjet që i nënshtrohen këtij ligji harmonizohen me 
dispozitat e këtij ligji jo më vonë se gjashtë muaj nga data e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji.

 7.2 AKTE TË NEVOJSHME NËNLIGJORE DHE AFATI PËR SJELLJEN E TYRE

 Aktet nënligjore do të sillen në një afat prej 3 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji.

 - Rregullore për mënyrën e realizimit të provimit, mënyrën e formimit  
 të bazave të pyetjeve dhe detyrave praktike, si dhe formën dhe  
 përmbajtjen e vërtetimit për provimin e dhënë për nëpunës   
 administrativ,

 - Urdhëresë për realizimin e procedurës për punësimin e nëpunësve  
 administrativë,

 - Rregullore për mënyrën e kryerjes së punës provë, si dhe mënyrën  
 e mentorimit në punën provë, si dhe mënyrën e vlerësimit pas  
 përfundimit të punës provë,

 - Rregullore për formën dhe përmbajtjen e thirrjes së brendshme,  
 formën dhe përmbajtjen e fletëparaqitjes, si dhe mënyrën e  
 paraqitjes së kërkesës për avancim, mënyrën e kryerjes së   
 seleksionimit administrativ dhe intervistën, si dhe mënyrën   
 e shënimit të pikëve dhe numrin maksimal të pikëve nga procedura  
 e seleksionimit, në varësi të kategorisë së vendit të punës për të cilin  
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 shpallet thirrja e brendshme,
 - Dekret për mënyrën e ushtrimit të kompetencave të Akademisë për   

 Trajnimin dhe Zhvillimin e Administratës,
 - Rregullore për përmbajtjen dhe formën e programit vjetor për   

 trajnime gjenerike të nëpunësve administrativë,
 - Rregullore për Programin Vjetor të Trajnimit për Nëpunësin    

 Administrativ,
 - Rregullore për mënyrën dhe formën e depozitimit të kërkesës dhe   

 marrjen e pëlqimit të nëpunësit administrativ për angazhimin si   
 trajnues, si dhe vlerën e kompensimit dhe mënyrën e plotësimit të   
 vendit të punës,

 - Rregullore për mënyrën e zbatimit të vlerësimit të nëpunësve   
 administrativë dhe përmbajtja e raporteve dhe mënyrës së vlerësimit   
 në rrethana të tjera dhe

 - Rregullore për mënyrën e drejtimit të procedurës për shkelje   
 disiplinore dhe formular për votimin e fshehtë.

 7.3 ORGANE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE, ORGANE SHTETËRORE   
 DHE ORGANE TË TJERA KOMPETENTE PËR REALIZIM

 • Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë, përmes   
 mbikëqyrjes së zbatimit të këtij ligji;

 • Agjencia për Administratë përmes implementimit të procedurave të   
 punësimit dhe pjesëmarrjes në procedurat e promovimit;

 • Inspektorati Administrativ Shtetëror përmes implementimit të   
 mbikëqyrjes së inspektimit mbi zbatimin e këtij ligji, si dhe dispozitat e  
 miratuara në bazë të këtij ligji.

 7.4 AKTIVITETE PËR SIGURIMIN E ZBATIMIT EFIKAS TË
  PROPOZIM-LIGJIT
 
  Trajnime për realizimin e risive të këtij ligji.
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8. NDJEKJA DHE VLERËSIMI

  8.1  MËNYRA E NDJEKJES DHE IMPLEMENTIMIT 
 
 Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë do të kryejë 

mbikëqyrjen mbi implementimin e këtij ligji. 
 Inspektorati Administrativ Shtetëror do të kryejë inspektimin mbi zbatimin 

e këtij ligji, si dhe të dispozitave të sjella mbi bazën e këtij ligji.
 Ndjekja e implementimit do të kryhet nëpërmjet Raportit vjetor për punën 

e Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administratë dhe Raportit për 
punën e Agjencisë për Administratë.

 8.2 VLERËSIMI I EFEKTEVE TË PROPOZIM LIGJIT DHE AFATET 
 
 Vlerësimi i efekteve do të kryhet pas përfundimit të afatit prej 12 muajsh  
 nga hyrja në fuqi e ligjit, në bazë të këtyre treguesve:
 
 • Rritje e numrit të kandidatëve cilësor për nëpunës adminis  
  trativë, të zgjedhur në bazë të meritave dhe respektimit të parim 
  it të përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të anëtarëve të komu 
  niteteve dhe
 • Nëpunës administrativë profesionistë dhe kompetentë të   
  motivuar dhe të mbajtur.
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Konkluzion

Në bazë të analizave të gjendjes aktuale mund të arrijmë në konkluzionin se 
ekzistojnë një sërë mangësish në procedurën për VNR gjë me të cilën nuk janë 
respektuar parimet e menaxhimit të mirë, veçanërisht sundimit të së drejtës, 
drejtësisë dhe ligjshmërisë. 

Në lidhje me procedurën për VNR është i nevojshëm respektimi rigoroz i planit 
vjetor për VNR, transparenca dhe përfshirja gjatë konsultimeve si dhe respektimi i 
kornizës kohore. Për ata që janë përfshirë në procesin e VNR-së në administratën 
shtetërore, planifikimi u mundëson të planifikojnë në mënyrë adekuate detyrat që 
lidhen me VNR-në, të cilat duhet të përgatitet vitin e ardhshëm dhe në cilën periudhë. 
Posedimi i informacioneve të tilla përmirëson menaxhimin dhe shpërndarjen e 
obligimeve. Në lidhje me shoqërinë civile, planifikimi mundëson pasqyrë nëpërmjet 
të cilës  organizatat e shoqërisë civile mund të intensifikojnë aktivitete të caktuara 
nëse ndryshimi i parashikuar në rregullativë dhe VNR-në e lidhur me të është pjesë e 
fushëveprimit të tyre të punës. 

Në draft-raportin për VNR në një masë të madhe respektohen parimet e udhëheqjes 
strategjike dhe përgjegjësisë; efektivitetit dhe efikasitetit dhe në masë më të madhe 
mundësohet hapja dhe transparenca; llogaridhënia; qasja dhe pjesëmarrja; përfshirja; 
risitë, kreativiteti dhe hapja për ndryshime, barazia dhe trajtimi i drejtë. Draft- raporti 
jep pasqyrë të hollësishme të sfidave dhe ofron zgjidhje konkrete. Megjithatë:

• edhe pse janë bërë konsultime të gjera, mungon rishikimi i mendimeve të  
 dhëna, që është një detyrim i parashikuar në nenin 68-a të Rregullores për  
 Punë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut;
• ka mungesë shqyrtimi të shumë opsioneve për zgjidhjen e problemit;
• nuk parashikohen ndikime pozitive nga implementimi i fuqizuar i zgjidhjes  
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 ligjore të mëparshme në vend të propozimeve të reja. Një konstatim i tillë  
 tregon se zgjidhja e mëparshme ligjore në atë pjesë nuk ka pasur asnjë  
 efekt pozitiv;

• përshkrim më i detajuar i rreziqeve dhe efekteve anësore të zbatimit
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