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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.

1. Hyrje
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 mundësive 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 iniciohet 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.
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2. VNR-ja dhe procesi i konsultimit1
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 komponentët kryesorë është komponenti konsultues i VNR-së dhe mundësia për përfshirjen 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 komplementare me një varg procesesh të parashikuara, të cilat Qeveria e Republikës së Maqedonisë 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 Dispozitave (REKD) ku
draft-ligji është shpallur për komente nga palët e interesuara.4
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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
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
Transparenca dhe hapja si cilësi të procesit të NVR-së janë theksuar edhe në vetë
Metodologjinë për NVR.
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
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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
rregullativës.6 Në mënyrë plotësuese, si akte nënligjore të cilat rregullojnë aspekte
të ndryshme 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.
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Gazeta Zyrtare e RM-së 38/2001 – 113/2017
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)
Gazeta Zyrtare e RM-së 106/2013
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.
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).

Nga ana tjetër, Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë (МSHIA)
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 realizojnë planifikimin vjetor për VNR. Në këtë proces, propozim-ligjet të
cilat i nënshtrohen 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
pasqyrës së gjithë procesit dhe rezultatet e konsultimit në raportin për VNR-në,

10
11



Official Gazette of RM 107/2013, page 27.
For more information on the importance of the annual plans for RIA, as well as for the
difficulties regarding their implementation, see: Marko Pankovski, The challenges in the
annual RIA planning. IDSCS, February 2018.
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 diçka që shumë rrallë respektohet nga ana e ministrive.12
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
hollësishme në Udhëzimin për mënyrën e veprimit të punës së ministrisë në
procesin e realizimit të ndikimit të rregullativës.14 Në nenin 22 përcaktohen mënyrat
për përfshirje dhe konsultimet me palët e interesuara:
-

12
13
14
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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.

Pasqyra e zbatimit të këtij obligimi është dhënë më poshtë në tekst.
Gazeta Zyrtare e RM-së 106/2013 fq. 38.
Official Gazette of RM 106/2013, page 51

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
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 		
ministrisë 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
16

Ibid, fq. 53.
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%20za%20zasegnati%20
faqe_3.pdf
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3. Nevoja për raporte VNR në hije
Evidente është mungesa e informacioneve relevante në raportet e rregullta për
Vlerësimin e ndikimit të rregullativës, që përgatisin ministritë në suazat e kompetencave të tyre edhe pse situata po përmirësohet në vazhdimësi. Kjo mangësi
pamundëson sjelljen e vendimeve të bazuara si dhe pjesëmarrje adekuate të organizatave 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 plotëson 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.

8

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 përputhje me burimet në dispozicion, depozitojmë zgjidhje të mundshme të cilat adresojnë
probleme të caktuara, për të nxitur kulturën e ndryshimeve dhe zbatimin me rigorozitet 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 përfshirë 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 Republikës 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
18

RIA Methodology , Official Gazette of RM 107/13
RIA Manual, Ministry of Information Society and Administration, 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
dokumentet 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 të Punësuarit në Sektorin
publik (17/06/2019)

Respektimi i hapave për VNR
Gjatë procedurës së tanishme për VNR nuk janë ndërmarrë të gjitha hapat e
nevojshëm 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 VNRsë për vitin 2019 të Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administratë, që në
rastin konkret shfaqet si propozues i ligjit.

Korniza kohore për PVR
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
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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 të Punësuarit në Sektorin Publik kryhen ndërhyrje në
përfshirjen dhe klasifikimin e vendeve të punës në sektorin publik, rregullohen
procedurat për punësim dhe avancim, menaxhim me efektin dhe përgjegjësinë
disiplinore, dhe se janë ndryshime thelbësore te procedurat për lëvizje dhe
përgatitjen e planeve vjetore. Që këtu, si qëllim përcaktohet përmirësimi i zgjidhjeve
ligjore ekzistuese. Në njoftim përcaktohet në ç’mënyrë do të përfshihen palët e
interesuara (në të ardhmen) si vijon: debate publike, mendime me shkrim dhe
sugjerime, përderisa i njëjti njoftim nuk paralajmëron kontroll 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. Pikërisht, parashikon në të njëjtën kohë debat publik
si mënyrë përfshirjeje të palëve të interesuara, ndërsa pak më poshtë në të njëjtin
dokument theksohet se forma të tilla konsultimesh 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;
qasjes dhe pjesëmarjes; barazisë dhe trajtimit të drejtë.

11

Raporti VNR në hije21
Përshkrimi i gjendjes në draft-raportin e VNR-së22
1.

PËRSHKRIMI I GJENDJES

Çështjet që kanë të bëjnë me statusin e të punësuarve në sektorin publik dhe të
nëpunësve administrativë janë rregulluar me dy ligje – Ligji për të Punësuarit në
Sektorin Publik dhe Ligji për Nëpunësit Administrativë.
Ligji për të Punësuarit në Sektorin Publik dhe Ligji për Nëpunësit Administrativë janë
sjellë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut të mbajtur më 3 shkurt
2014, dhe janë shpallur në „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 27 të
datës 5 shkurt 2014. Ligjet kanë hyrë në fuqi më 13 shkurt të njëjtin vit, dhe kanë
filluar të zbatohen nga data 13 shkurt 2015.
Qëllimi i Ligjit për të Punësuarit në Sektorin Publik është që në mënyrë sistematike
të rregullohen parimet e përgjithshme, klasifikimi i vendeve të punës, evidenca, llojet
e punësimeve, të drejtat e përgjithshme, detyrimet dhe përgjegjësitë, si dhe çështje
të tjera të përgjithshme në sektorin publik.
Ligji për të Punësuarit në Sektorin publik është ligj kornizë i cili vendos parimet
themelore dhe klasifikimin e të punësuarve në sektorin publik. Synimi gjatë
përgatitjes së ligjit ishte që të lihet hapësirë, për shkak të specifikave të grupeve
të dhe kategorive ndryshme në sektorin publik, me ligje të veçanta, të rregullohen
procedurat për punësim dhe avancim, procedura disiplinore dhe procedura
për menaxhimin me efektin. Megjithatë një liri e tillë për rregullimin e këtyre
procedurave në ligjet e veçanta të cilat rregullojnë veprimtari të ndryshme solli
që në praktikë për grupe dhe kategori të caktuara të të punësuarve të mos ketë
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rregullim të mjaftueshëm ose të mos ketë fare, pikërisht të implementohet
Ligji për Marrëdhëniet e Punës, i cili është një ligj i përgjithshëm, në radhë të
parë i destinuar për sektorin publik dhe që nuk përmban kritere dhe procedura,
të bazuara në merita. Për këto arsye në praktikë ndodh anashkalimi dhe
keqpërdorimi i procedurave për punësime të cilat kohët e fundit janë konstatuar
nga ana e Komisionit Shtetëror për Pengimin e Korrupsionit.
Një nga problemet me implementimin e Ligjit për të Punësuarit në Sektorin
Publik është sfera e veprimit e tij. Pikërisht me zgjidhjen e deritanishme të gjitha
institucionet në sektorin publik janë përfshirë me ligjin, me atë që për personelin
ushtarak dhe civil me shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë,
për personat zyrtarë të autorizuar në Ministrinë e Mbrojtjes, në Ministrinë e
Punëve të Brendshme dhe në organet e administratës shtetërore në përbërje të
Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe në Agjencinë për Kundërzbulim vlenin
vetëm kapitujt që kanë të bëjnë me klasifikimin dhe Regjistrin e të Punësuarve
në Sektorin Publik. Me reformat në shërbimet e inteligjencës tashmë është
ndryshuar struktura institucionale e cila është rregulluar me këtë nen.
Nga ana tjetër në praktikë përveç institucioneve të përmendura edhe Banka
Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Avokati i Popullit i Republikës
së Maqedonisë së Veriut, Akademia Kombëtare e Shkencave dhe Arteve АKSНA, Gjyqi Kushtetues, Këshilli Gjyqësor, Enti Shtetëror për Auditim për shkak
të specifikave kanë vështirësi me implementimin e ligjit.
Njësia organizative për menaxhimin me burimet njerëzore dhe Rrjeti i njësive
organizative për menaxhimin me burimet njerëzore deri më tani ishin rregulluar
me Ligjin për Nëpunësit Administrativë. Duke pasur parasysh rëndësinë e kësaj
strukture organizative dhe se e njëjta është e lidhur me të gjitha grupet dhe
kategoritë e të punësuarve në sektorin publik, vendi i rregullimit të saj është
në Ligjin për të Punësuarit në Sektorin Publik. Rrjeti i njësive organizative për
menaxhimin me burimet njerëzore në institucione në sektorin publik deri më tani
përmendet vetëm në një paragraf të këtij neni, por i njëjti duhet të ketë rëndësi
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 shumë më të madhe, sepse është thelbësor për koordinimin horizontal dhe
përhapjen e njohurive dhe aftësive në menaxhimin me burimet njerëzore.
Me Ligjin për të Punësuarit në Sektorin Publik për herë të parë u vendosën
këshilltarët e posaçëm në kabinete si lloj i veçantë i punësimeve në kohë të
caktuar. Praktika tregoi se rregullime të tilla ligjore nuk janë të mjaftueshme,
përkatësisht ekziston boshllëk juridik në statusin e këtyre të punësuarve (e drejta
për marrëdhënie pune, paga etj.). Në mënyrë plotësuese me Ligjin për Nëpunësit
Administrativë janë vendosur nëpunësit e kabineteve. Ky rregullin ligjor u tregua si
i pamjaftueshëm. Problemi më i madh në praktikë është mungesa e përshkrimit
të marrëdhënieve të punës dhe detyrat të cilat i kanë nëpunësit e kabineteve dhe
këshilltarët e posaçëm. Kështu mungesa e rregullimit çon në atë që të mos kenë
vend preciz të përcaktuar në strukturën e institucionit, që vështirëson koordinimin
dhe bashkëpunimin me sekretarët dhe të punësuarit në sektorin publik. Në
fund si problem shfaqet edhe fakti se në njësitë e qeverisjes vendore nuk është
parashikuar fare të ketë kabinete, edhe pse nevoja për to është identike si edhe në
ministritë.
Procedura për sjelljen e akteve për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin
e vendeve të punës tregon paqartësi të caktuara. Një nga problemet është
se ministritë përkatëse nuk janë të përfshira fare në përgatitjen e akteve për
organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës. Në përputhje
me Ligjin për të Punësuarit në Sektorin Publik, aktet për organizimin e brendshëm
dhe sistematizimin e vendeve të punës sillen mbi bazën e analizës funksionale.
Nga ana tjetër në aktin për sistematizimin e vendeve të punës mund të
sistematizohen maksimum 10% më shumë vende pune nga vendet e punës për
të cilat janë siguruar mjete financiare për paga dhe kompensime në buxhetin
e institucionit, përveç institucioneve me më pak se 30 të punësuar, në të cilat
mund të sistematizohen deri në 50 vende pune. Në praktikë mund të ndodhë
analiza funksionale të tregojë nevojën për një numër më të madh të vendeve të
lira të punës të cilat duhet të plotësohen që institucioni të funksionojë në mënyrë
efikase dhe efektive. Në mënyrë plotësuese problem është rreptësia e Dekretit për
Parimet e Organizimit të Brendshëm të Organeve të Administratës Shtetërore, i cili
përcakton se çdo institucion duhet të ketë të paktën dy sektorë, në çdo sektor më
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së paku dy seksione, dhe në secilin seksion më së paku 5 vende pune. Në
disa institucione në të cilat janë plotësuar një numër më i madh i vendeve
drejtuese të punës, nuk mund të sillen akte për organizim të brendshëm
dhe për sistematizimin e vendeve të punës, sepse për shkak të kufizimit të
numrit të vendeve të lira të punës nuk mund të parashikohet numër adekuat
i njësive organizative, në të cilat mund të sistematizohen të punësuarit
aktual. Si problem me të cilin ballafaqohet Ministria për Shoqëri Informatike
dhe Administratë është edhe mundësia që institucionet në sektorin publik
në çdo moment të bëjnë ndryshimet e akteve për organizimin e brendshëm
dhe sistematizimin e vendeve të punës, prandaj disa institucione, shumë
shpesh dhe pa ndonjë nevojë të arsyeshme kryejnë ndryshime të tilla.
Në lidhje me procedurën për sjelljen e planeve vjetore. E njëjta nga të
gjithë pjesëmarrësit u vlerësua si shumë e ndërlikuar dhe komplekse, pa
dhënë efektin e pritur. U theksua se marrja e pëlqimit paraprak nga organi
kompetent për buxhetin përbën problem, sepse zakonisht jepet pëlqim
për planin vjetor pa asnjë punësim të lejuar, dhe pastaj kur do të shfaqet
nevoja për punësime të fillohet me ndryshimet e planeve vjetore. Edhe
Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë u përballua me shumë
ndryshime të planeve vjetore, një pjesë për shkak të punësimeve, dhe
një pjesë për avancim. Kjo mënyrë planifikimi e punësimeve u tregua si
joefikase, veçanërisht për institucionet në nivel qendror. Pikërisht mungesa
e kandidatëve adekuatë sipas përkatësisë etnike për vende të caktuara
pune është shkak për përsëritjen e procedurës për punësim duke bërë
shpenzime të panevojshme, veçanërisht nëse merret parasysh fakti
se vetë thirrja publike dhe shpallja e saj shkakton implikime financiare.
Gjithashtu, përmbajtja dhe forma e formularëve të përcaktuar të planeve
vjetore janë shumë të ndërlikuara dhe shkaktojnë konfuzion dhe paqartësi
te të punësuarit në seksionet për menaxhimin me burimet njerëzore të
cilët i plotësojnë zakonisht. Gjatë kësaj probleme shfaqen edhe në pjesën
e të dhënave të cilat kanë të bëjnë me vitin në vijim, të pensionimeve dhe
largimeve të tjera si dhe tek avancimet.
Punësimet në kohë të caktuar, për shkak të mënyrës me të cilën janë
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 rregulluar lënë mundësi të gjerë për keqpërdorim në këtë institut. Pikërisht
për shkak të faktit se nuk ka asnjë lloj kufizimi, as procedurë të përcaktuar,
punësimet në kohë të caktuar shpesh përdoren si zëvendësim për punësime
të nëpunësve administrativë në kohë të pacaktuar, duke anashkaluar
procedurën ligjore. Në mënyrë plotësuese, procedura për seleksionim shkelet
edhe nëpërmjet përdorimit të agjencive për punësime të përkohshme, të cilat
janë punëdhënës në vend të institucioneve që kanë nevojë për punësime në
kohë të caktuar.
Ligji për të Punësuarit në Sektorin Publik nuk rregullon përgjegjësinë dhe
mbrojtjen juridike të të punësuarve në sektorin publik, prandaj në praktikë
shfaqen shumë probleme dhe interpretime, të cilat janë në dëm të të
punësuarve.
Ligjit për të punësuarit në sektorin publik përmban nen i cili ka të bëjë me
ndërprerjen e përkohshme të marrëdhënieve të punës, por në të njëjtin nuk janë
rregulluar të gjitha rastet si për shembull, kur për shkak të vuajtjes së dënimit
ose masës së shqiptuar edukuese, ose masës mbrojtëse për një periudhë më
të shkurtër se gjashtë muaj, ose për kryerjen e shërbimit ushtarak, ose kryerjen
e shërbimit civil me kompensim ose paraburgim, e drejta për marrëdhënie
pune duhet të ndërpritet përkohësisht.
Ligji për të Punësuarit në Sektorin Publik përmban nen i cili u jep mundësi të
punësuarve të ngarkohen me detyra pune shtesë jashtë atyre që rrjedhin nga
vendi i tyre i punës. Një dispozitë e tillë ligjore është shumë e gjerë dhe jep
mundësi që të punësuarve t’u jepen detyra nga më të ndryshmet të cilat nuk
janë aspak adekuate me kompetencat e tyre, dhe shpesh u ndahen autorizime
më të larta si drejtues, pa kompensim adekuat për të.
Lëvizshmëria është lëvizja horizontale e të punësuarit nga një vend pune në një
vend tjetër pune në kornizat e të njëjtit grup të vendeve të punës, e përcaktuar
me këtë ligj. Lëvizshmëria kryhet nëpërmjet sistematizimit, pikërisht marrjes së
të punësuarit në vend pune në të njëjtin nivel, përkatësisht për vendin e punës

16

për të cilin i punësuari plotëson kushte e përgjithshme dhe të veçanta në aktin
e sistematizimit të vendeve të punës në institucionin në të cilin sistematizohet
ose merret. Nga një përcaktim i tillë ligjor i lëvizshmërisë nuk është e qartë
nëse sistematizimi mund të jetë edhe në nivel tjetër, të ndryshëm nga ai
që i punësuari është sistematizuar në momentin e marrjes (ligji përcakton
se marrja duhet të jetë në vendin e punës në nivel të njëjtë, përkatësisht në
vendin e punës për të cilin i punësuari plotëson kushtet e përgjithshme dhe
të veçanta të përcaktuara në aktin e sistematizimit të vendeve të punës në
institucionin në të cilin sistematizohet apo merret). Problem shtesë përbën
fakti që në grupe të caktuara, vende të njëjta pune, në ligje të veçanta janë
përcaktuar si vende pune të niveleve të ndryshme (për shembull pedagogët
kanë një nivel në institucionet arsimore, dhe nivel tjetër në institucionet
sociale), që përbën vështirësi gjatë marrjes nga njëri institucion në tjetrin.
Ligji gjithashtu nuk lejon lëvizshmëri të të punësuarit në nivel më të ulët,
madje edhe kur kërkohet nga vetë ai, apo jep pëlqimin për një sistematizim
dhe marrje të tillë. Ligji rregullon marrjen e përhershme të të punësuarit nga
njëri institucion në tjetrin. Pikërisht në përputhje me zgjidhjen e tanishme i
punësuari në sektorin publik, me kërkesën e tij, sipas nevojës së institucionit
në të cilin është i punësuar ose sipas nevojës së një institucioni tjetër, mund
të merret në mënyrë të përhershme në vendin e punës me nivel të njëjtë,
përkatësisht në vendin e punës për të cilin plotëson kushtet e përgjithshme
dhe të veçanta në aktin e sistematizimit në institucion tjetër, nëse për një gjë
të tillë bien dakord personat drejtues të dy institucioneve, dhe pas pëlqimit
paraprak nga Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë dhe organi
kompetent për dhënien e pëlqimit të planit vjetor për punësime në institucion
në lidhje me buxhetin. Për shkak të nevojës për lëvizshmëri të të punësuarve
në sektorin publik, Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë përgatit
dhe menaxhon listën e transferimeve të marrjeve të mundshme. Institucioni
që hiqet, transformohet ose kompetencat e të cilit zvogëlohen është i obliguar
të depozitojë listën e të punësuarve vendet e punës të të cilëve shkurtohen,
dhe të cilat Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë i fut në listën
e transferimit. Problemi që shfaqet në rastin e shkurtimit të vendit të punës
është statusi i këtyre personave, përkatësisht nëse të njëjtët duhet të shkojnë
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 në punë dhe çfarë do të punojnë nëse shkojnë në punë, duke pasur parasysh
faktin se i punësuari nuk ka vend pune dhe përshkrim të detyrave të punës.
Problem shtesë është fakti se nuk është rregulluar kush do të kryejë pagimin
e pagës së të punësuarve deri në marrjen e tyre dhe që nuk është kufizuar
periudha në të cilën këta persona mund të jenë në listën e transferimit, që është
diçka joracionale dhe e padrejtë.
Në përputhje me zgjidhjen aktuale mbikëqyrjen mbi implementimin e këtij ligji e
kryen organi i administratës kompetente për punët në administratën shtetërore.
Mbikëqyrjen inspektuese mbi implementimin e këtij ligji, si dhe të dispozitave të
sjella në bazë të këtij ligji, për të punësuarit në sektorin publik që kanë statusin e
nëpunësve administrativë e kryen Inspektorati Shtetëror. Inspektimin mbikëqyrës
mbi implementimin e Kreut IV-a (Punësime në sektorin publik) të këtij ligji e kryen
Inspektorati Administrativ Shtetëror, i cili është i obliguar një herë në vit të kryejë
mbikëqyrje inspektuese të rregullt në të gjitha institucionet e sektorit publik.
Mbikëqyrjen inspektuese mbi implementimin e dispozitave të këtij ligji, si dhe
të dispozitave të sjella në bazë të këtij ligji, për të punësuarit në sektorin publik
nga grupi i ofruesve të shërbimeve publike dhe personave teknikë ndihmës e
kryen Inspektorati Shtetëror për Punë. Problem përbën përcaktimi jo i saktë i
kompetencave për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese. Pikërisht për nëpunësit
administrativë, si dhe për të gjithë të punësuarit në sektorin publik në pjesën
e planeve vjetore për punësime, raporteve dhe thirrjes publike mbikëqyrjen e
kryen Inspektorati Administrativ Shtetëror. Nga ana tjetër për të punësuarit në
sektorin publik me status ofrues të shërbimeve dhe persona teknikë ndihmës,
mbikëqyrjen inspektuese e kryen Inspektorati Shtetëror për Punë, përveç
pjesës së planeve vjetore për punësim, raporteve dhe thirrjeve publike. Nëse në
mënyrë plotësuese merret parasysh fakti se në një institucion zakonisht ka dy,
dhe shumë më shpesh edhe tri grupe të punësuarish, shfaqet konfuzion gjatë
kryerjes së mbikëqyrjes, për atë se cili shërbim inspektues në cilën pjesë është
kompetent, sepse proceset janë të lidhura, për shembull institucionet kanë një
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akt për sistematizimin e vendeve të punës, kanë zgjidhje identike për pushimet
vjetore për të gjithë të punësuarit etj.
Me ligjin kryhet harmonizimi terminologjik i Sekretariatit për Zbatimin e
Marrëveshjes Kornizë në Ministrinë për Sistem Politik dhe Marrëdhëniet ndërmjet
Bashkësive.

1.2

SHKAQE PËR PROBLEMET TË CILËT JANË LËNDË E SHQYRTIMIT

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

•

•

rregullimi i pamjaftueshëm i procedurës për punësim,
mungesa e rregullimit të procedurës për avancim, përgjegjësisë 		
disiplinore dhe procedurës për menaxhimin me efektin;
rishikimi i përfshirjes së institucioneve në sektorin publik;
rregullimi joadekuat i njësisë organizative për menaxhimin me burimet
njerëzore dhe Rrjetit të njësive organizative për menaxhimin me burimet
njerëzore në ligj tjetër;
rregullim i pamjaftueshëm i statusit të të punësuarve në kabinete;
pamundësia e zbatimit dhe paqartësi të tjera në procedurën për sjelljen e
akteve për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të
punës;
procedurë shumë e ndërlikuar për planifikimin e punësimeve në sektorin
publik;
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•
•

•

përcaktimi jo shumë i qartë i lëvizshmërisë;
rregullimi jo i saktë i procedurës për marrje dhe statusit të personave në
rast të heqjes së institucionit dhe evidentimit të listës së transferimit dhe
ndarja jo precize e kompetencave ndërmjet Inspektoratit Administrativ
Shtetëror dhe Inspektoratit Shtetëror për Punë.

Vlerësim:

Sipas përshkrimit të disponueshëm të gjendjes mund të arrihet
në konkluzionin se propozuesi i propozim-ndryshimeve ka
dhënë një përshkrim të hollësishëm të gjendjes dhe nevojës
për zgjidhjet e propozuara. Secila nga arsyet është përshkruar
në mënyrë të hollësishme dhe argumentimi është i qartë
(jo shumë i qartë në zgjidhjet ligjore të mëparshme, mos
funksionalitetit praktik, nevojës për rregullim ose derregullim).
Përveç përshkrimit në vetë zgjidhjen, për t’u përshëndetur është
se është dhënë një kontekst më i gjerë dhe lidhje e sfidave me
procese të tjera paralele.

Propozim: Duke pasur parasysh volumin e problemeve të parashtruara
është e dëshirueshme gjendja të grupohet në kapituj gjë me të
cilën më vonë e njëjta do të mund të lidhet me propozimet.
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2.

QËLLIME TË PROPOZIM-RREGULLATIVËS

Qëllime themelore të Propozim-ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
të Punësuarit në Sektorin Publik janë përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit
me menaxhimin me burimet njerëzore, rregullimi plotësues i procedurës për
punësim, rregullimi i procedurës për avancim, përgjegjësia disiplinore dhe
menaxhimi me efektet, auditimi i sferës së veprimit të ligjit, thjeshtëzimi i
procedurës për sjelljen e akteve për organizim të brendshëm dhe akteve për
sistematizimin e vendeve të punës, vendosja e konceptit të avancuar për sjelljen
e planit vjetor për punësim, rregullimi plotësues i procedurës për lëvizshmëri dhe
kufizimi i mbikëqyrjes mbi implementimin e dispozitave të këtij ligji.

Vlerësim:		 Qëllimet e këtij ligji janë të përcaktuara qartë edhe pse te 		
qëllimet nuk theksohen ndryshimet e lidhura me Ligjin për 		
Përdorimin e Gjuhëve.
Propozim:		 Orientim drejt zgjidhjes së problemeve të ngjashme me 		
ndërhyrje më të shpeshta dhe më të orientuara që do të 		
mundësojnë konsultim të plotë me palët e interesuara.
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3.

ZGJIDHJE TË MUNDSHME (OPSIONE)

Kjo zgjidhje nënkupton të mos sillen ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për të
Punësuarit në Sektorin Publik. Ky nuk është një opsion i pranueshëm, sepse do të
mbeten problemet me efikasitetin dhe efektivitetin në menaxhimin me burimet
njerëzore, me modelin aktual të planifikimit të punësimeve, do të mbeten pjesërisht të
parregulluara ose plotësisht të parregulluara procedurat për punësim, avancim, matjen
e efekteve dhe procedurat disiplinore në institucionet në sektorin publik, institucionet
akoma do të kenë problem me sjelljen dhe realizimin e planit vjetor për punësime, me
lëvizshmërinë dhe evidentimin e listës së transferimit dhe do të mbetet e pashpjeguar
cili dhe pse kryen mbikëqyrje mbi dispozitat e këtij ligji.

3.2
		

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

Me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për të Punësuarit në Sektorin Publik:
•
•
•

•

•
•
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saktësohet lënda e rregullimit me këtë ligj,
ripërcaktohet sfera e veprimit e ligjit,
rregullohet „Njësia Organizative për Menaxhimin me Burimet Njerëzore“ dhe
„Rrjeti i Njësive Organizative për Menaxhimin me Burimet Njerëzore në
Institucionet në Sektorin Publik“,
rregullohet mënyra, procedura dhe përqindja e sistematizimit të 		
përmbaruesve, të sistematizuar në vende pune në aktin për sistematizimin e
vendeve të punës,
vendoset model i avancuar për planifikimin e punësimeve në institucionet në
sektorin publik,
rregullohen procedura dhe fazat e procedurës për seleksionimin për 		
punësime në institucionet në sektorin publik,

•
•

•

•
•

përcaktohet statusi, mënyra e angazhimit, detyrat e punës, të drejtat dhe
obligimet e të punësuarve në kabinete,
rregullohet procedura për avancim në institucionet në sektorin publik,
vendoset sistemi për menaxhimin me efektin mbi të punësuarit në 		
sektorin publik,
rregullohet përgjegjësia disiplinore e të punësuarve në sektorin publik,
kufizohet koha e ekzekutimit të punëve dhe detyrave të punës të cilat nuk
janë përshkruar në aktin për sistematizimin e vendeve të punës 		
në institucion,
përmirësohet procedurat për lëvizshmëri dhe
përcaktohet mbikëqyrja e inspektorateve mbi dispozitat e këtij ligji.

Vlerësim:

Rregullimi dhe adresimi i shumë fushave në një zgjidhje ligjore
me këtë volum vështirëson procesin e analizës dhe konsultimit.
Të ndërgjegjshëm se shanset për ndërhyrje në ligj janë të rralla
dhe se ato duhet të shfrytëzohen për zgjidhjen e sa më shumë
problemeve në të njëjtën kohë, megjithatë një qasje e tillë mund
të pamundësojë analizë të hollësishme të gjendjes dhe ofrimit
të zgjidhjeve adekuate të cilat palët e interesuara do të mundin
t’i interpretojnë.

Propozim: Orientim drejt zgjidhjes së problemeve të ngjashme me
ndërhyrje më të shpeshta dhe më të orientuara që do të
mundësojnë konsultim të plotë me palët e interesuara.
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4.

VLERËSIMI I NDIKIMIT TË RREGULLAVE
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

Ndikimet financiare janë shpenzim direkt për buxhetin e përfituesit dhe
duke u nisur nga kjo nuk duhet të vihet shenja e barazimit me ndikimet
fiskale. Ndikimet fiskale janë në thelb ndikime ekonomike. Ndikimet fiskale
varen nga integrimi i suksesshëm i masave të parashikuara në ligjet e
tjera të lidhura dhe aktet nënligjore, si dhe aftësisë së të punësuarve në
organet publike/ofrues të shërbimeve publike për t’i ofruar në mënyrë
të suksesshme ato, përkatësisht për të vepruar në mënyrë efikase dhe
efektive. Në afat të shkurtër kohor priten sfida të moderuara në lidhje me
implementimin të cilat duhet të merren parasysh: sfida rreth harmonizimit
me ligjet e tjera, ndërtimi i kapaciteteve njerëzore dhe materiale për
implementimin me rigorozitet të dispozitave të Ligjit dhe në mënyrë
plotësuese përfshirja kohore në pranimin e standardeve të reja, mund të
krijohet pasiguri. Nëse të gjitha institucionet publike e përfshira integrojnë
ndryshimet, në afat të gjatë, pritet rritja e efikasitetit dhe efektivitetit në
menaxhimin me burimet njerëzore dhe rregullimin plotësues të procedurës
për punësim, dhe me të edhe të të punësuarve në sektorin publik, dhe
përmirësimit të shërbimit të qytetarëve dhe bashkësisë së biznesit në
periudhën e ardhshme. Rreziqet ekzistojnë gjithmonë dhe nuk mund të
eliminohen plotësisht prandaj është e nevojshme në fillim të vlerësohen
rreziqet dhe të zvogëlohet ndikimi dhe intensiteti i tyre.
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4.3

NDIKIME SOCIALE
Nuk ka

4.4

NDIKIME MBI MJEDISIN
Nuk ka

4.5

NDIKIME ADMINISTRATIVE DHE SHPENZIME –
а) shpenzime për implementim
b) shpenzime për respektimin e rregullativës
Nuk ka
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5.

KONSULTIME
5.1

PALËT E INTERESUARA DHE MËNYRA E PËRFSHIRJES

Me mbështetjen e Qendrës për Menaxhimin me Ndryshimet, projekt i mbështetur
nga Ambasada Britanike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, u përgatitën edhe
analizat 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 shëndetësisë, 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
Inspektoratit Administrativ Shtetëror.

Përveç konsultimeve të kryera, si dhe debatit publik të organizuar nga MSHIA 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 shqyrtuan
propozim-zgjidhjet dhe u bisedua për ndikimet potenciale. Në këtë raport të
plotësuar të NVR-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 NVR mungon pasqyra e mendimeve të marra dhe të
integruara. Si rezultat i takimit konsultativ, e bashkëngjitur është pasqyra tabelore e
mendimeve të marra dhe të integruara nga ana e palëve të konsultuara.23
Propozues
Përfaqësues i
NQP-së

Propozim

Përgjigja e institucioni

Eksperienca tregon se profesionalizmi i të punësuarve nuk
është i lidhur në mënyrë të
domosdoshme as me fushën përkatëse, as me shkallën e arsimit.
Duhet të sigurohet mundësia që
kuadro të cilët kanë eksperiencë,
por që nuk kanë arsim adekuat
të kenë mundësi të aplikojnë për
pozicione të caktuara.
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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Konstatime nga takimi konsultues i organizuar nga IDSCS dhe CEA më 29.10.2019.
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 Pjesëmarrës
në takimin
konsultativ

Një zgjidhje e tillë ligjore
diskualifikon njerëzit 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.)

Përveç 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)

Të mendohet cilat dispozita
Pjesët e parregulluara
janë shumë kufizuese dhe çojnë lënë hapësirë të gjerë për
drejt rregullimit të ri
interpretim dhe nëse diçka
nuk është përcaktuar me
ligj, pastaj nuk mund të
saktësohet në akt nënligjor.
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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)

Representative
of 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.
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 Përfaqësues i
CUP

Përfaqësues i
Ministrisë së
Transportit dhe
Lidhjeve

Përfaqësues i
NQP-së
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Ligjit duhet të ndryshojë në
lidhje me atë që dikton tregu
i punës për të mundësuar
tërheqjen e kuadrove të
kualifikuar. Zgjidhja aktuale
është shumë e kufizuar

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 përballemi me faktin
se kemi mungesë për profile
të caktuara.

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 koncize
një mundësi të tillë.

Të rregullohen paqartësitë
për atë se si do të
funksionojë 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.

Implementimi i dispozitave
të reja për procedurat
disiplinore është i pazbatueshëm 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.

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.
Ndikime pozitive
me ndryshimet dhe plotësimet e ligjit pritet arritja e objektivave të theksuara
dhe të arsyetuara më lart, dhe në veçanti:
•
•
•
		
		
•

saktësimi i lëndës së rregullimit me këtë ligj,
përcaktimi i sërishëm i sferës së veprimit të veprimit të ligjit,
rregullimi i „Njësia Organizative për Menaxhimin me Burimet Njerëzore
“ dhe „Rrjeti i Njësive Organizative për Menaxhimin me Burimet 		
Njerëzore në Institucionet e Sektorit Publik “
rregullimi i mënyrës, procedurës dhe përqindjes së përmbaruesve 		
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.2

të sistematizuar, të sistematizuar në vende pune të përcaktuara me aktin
për sistematizimin e vendeve të punës,
vendosja e modelit të avancuar të planifikimit të punësimeve në 		
institucionet e sektorit publik,
rregullimi i procedurës për seleksionimin e punësimeve në institucionet e
sektorit publik,
përcaktimi i statusit, mënyrës dhe angazhimit, detyrat e punës, të drejtat
dhe obligimet e të punësuarve në kabinete,
rregullimi i procedurës për avancim në institucionet në sektorin publik,
vendosja e sistemit të avancimit me efekt mbi të punësuarit në sektorin
publik,
rregullimi i përgjegjësisë disiplinore të të punësuarve në sektorin publik,
kufizimi i kohëzgjatjes së realizimit të detyrave të punës të cilat nuk janë
përcaktuar në aktin për sistematizimin e vendeve të punës në institucion,
avancimi i procedurave për lëvizshmëri dhe
përcakton mbikëqyrjen e inspektorateve mbi dispozitat e këtij ligji.

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 të
Punësuarit në Sektorin Publik.
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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 përmbajtjen dhe mënyrën e përgatitjes së akteve për
organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës, si
dhe përmbajtjen e analizës funksionale të institucioneve të sektorit
publik,
Metodologji për planifikimin e punësimeve në sektorin publik në
përputhje me parimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, si dhe
formën, përmbajtjen dhe formularin e Planit vjetor për punësime
dhe raportin për realizimin e Planit vjetor për punësime,
Rregullore për mënyrën e implementimit të procedurës për
punësime, si dhe mënyrën dhe përmbajtjen e thirrjes publike për
punësime,
Rregullore për formën dhe përmbajtjen e thirrjes publike për
punësime në kohë të caktuar, si dhe të fletëparaqitjes për punësime,
mënyrën e implementimit të seleksionimit për punësime, si dhe
mënyrën për marrjen e pikëve,
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•

•
•
•

Rregullore për mënyrën e implementimit të procedurës për avancim,
si dhe për formën dhe përmbajtjen e thirrjes së brendshme për
avancim,
Rregullore për mënyrën e menaxhimit me efektet mbi të punësuarit
në sektorin publik,
Rregullore për realizimin e procedurës disiplinore dhe
Rregullore për formën dhe përmbajtjen e listës së transferimit, si dhe
mënyrën e menaxhimit, mënyrën e qasjes, si dhe mënyrën e sigurimit
të përgjegjësisë për vërtetësinë dhe sigurinë e të dhënave

7.3

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

•
•

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë,
Ministria për Sistem Politik dhe Marrëdhëniet ndërmjet Bashkësive,
dhe
Të gjitha institucionet e sektorit publik.

•
7.4

AKTIVITETE PËR SIGURIMIN E IMPLEMENTIMIT 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
implementimin e këtij ligji, si dhe të dispozitave të sjella mbi bazën e këtij ligji.
Ndjekja e realizimit të ligjit do të kryhet nëpërmjet Raportit vjetor për punë të
Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Raportit vjetor për punë
të Ministrisë për Sistem Politik dhe Marrëdhëniet ndërmjet Bashkësive dhe
Raportit për punë të 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 cilësorë për punësim, avancim dhe
sistematizim në sektorin publik dhe
Praktikë e avancuar dhe e unifikuar për menaxhimin me burimet
njerëzore në sektorin publik.
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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 NVR 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 NVR është i nevojshëm respektimi rigoroz i planit vjetor për
NVR, transparenca dhe përfshirja gjatë konsultimeve si dhe respektimi i kornizës kohore.
Për ata që janë përfshirë në procesin e NVR-së në administratën shtetërore, planifikimi
u mundëson të planifikojnë në mënyrë adekuate detyrat që lidhen me NVR-në, që 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 së cilës organizatat e shoqërisë civile mund të
intensifikojnë aktivitete të caktuara nëse ndryshimi i parashikuar në rregullativë dhe NVR-ja
e lidhur me të është pjesë e sferës së veprimit të tyre të punës.
Në draft-raportin për NVR respektohen në një masë më të madhe parimet e udhëheqjes
strategjike dhe përgjegjësisë; efektiviteti dhe efikasiteti, hapja dhe transparenca;
llogaridhënia; qasja dhe pjesëmarrja; përfshirja; risitë, kreativiteti dhe hapja për ndryshime,
barazia dhe trajtimi i drejtë. Draft-raporti jep pasqyrë të qartë për sfidat dhe ofron zgjidhje
konkrete. Megjithatë
•

•
•

•
•
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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 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;
nuk janë parashikuar dhe përshkruar ndikimet që do të kenë zgjidhjet
ndaj të punësuarve në ndërmarrjet publike si pjesë e rëndësishme e
strukturës së të punësuarve në sektorin publik.
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