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Rezyme ekzekutive 
_

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pas 

zgjedhjeve parlamentare dhe negociatave pasuese 

për koalicionim, shërbimi i lartë udhëheqës po pëson 

ndryshime dhe rotacione. Në varësi të marrëveshjes 

së koalicionit dhe përbërjes së Qeverisë së re, vijoi 

valë emërime të drejtorëve të agjencive, drejtorive, 

ndërmarrjeve dhe institucioneve. Ky proces, pritet 

të bazohet në kualifikimet e personave të emëruar, 

përmes një procesi të hapur dhe konkurrues. 

Sidoqoftë, shumë shpesh procesi është i fshehtë 

dhe njerëzit arrijnë në pozicione pa kualifikimet e 

nevojshme. Kjo është arsyeja pse, në vitin 2019, 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, 

paraqiti në Kuvend propozim - ligj për shërbim të 

lartë udhëheqës. Qëllimi i rregullativës ligjore ishte 

të përcaktojë proces gjithëpërfshirës gjatë emërimit, 

në mënyrë që të promovohet i ashtuquajturi parim i 

bazuar në merita. Ligji nuk është miratuar ende dhe 

është kthyer në ministri për përpunim plotësues.

Për më tepër, i gjithë procesi sigurisht demonstroi 

vullnet politik nominal përmes kërkimit të një zgjidhje. 

Pikërisht prandaj, ndërsa në vakumin e krijuar pa 

rregullativën e re, monitorimi u përqendrua në valën e 

emërimeve që pasuan pas zgjedhjeve në korrik 2020. 

Edhe pa një ligj të ri të miratuar, ekzistojnë detyrime 

dhe parime në rregullativën ekzistuese që kërkojnë 

proces të hapur dhe konkurrues të emërimeve. Qëllimi 

ishte të shihet se sa mirë procesi i nominimit do të 

ndjekë parimet e qeverisjes së mirë dhe deri në çfarë 

mase i gjithë procesi synon të motivojë kandidatët 

më të mirë për të aplikuar.

Monitorimi tregoi gjendje të vazhdimit të praktikës së 

keqe të emërimit. 

Janë monitoruar 116 emërime. Pothuajse gjysma e 

emërimeve janë të ashtuquajtur ushtrues detyre, dhe 

sipas përgjigjeve nga institucionet, ata nuk kishin 

asnjë detyrim ligjor për realizojnë proces konkurrues 

në raste të tilla. Ndërkohë që kjo është e saktë, 

emërimet e ushtruesve të detyrës, nuk ndihmon 

persona që vijnë nga institucioni, por janë persona të 

jashtëm. Prandaj, përdorimi i emërimeve si UD, vjen 

kryesisht për të anashkaluar procedurën dhe për të 

vendosur, emëruar personin e dëshiruar.

Nga të 116 emërimet, Qeveria paraqiti vetëm një 

listë rangimi dhe tre procesverbale nga shqyrtimi i 

kandidatëve. Në të gjitha rastet ka vetëm një aplikant, 

që do të thotë se në kushtet e mosbesimit të përhapur 

në proces, nuk është bërë aq sa duhet që të motivohen 

kandidatët potencial dhe të aplikojnë për punë. 

Për më tepër, deri më 21 mars 2021 kemi arritur 

të sigurojmë vetëm 41 biografi nga 116 të pritura. 

Analiza e biografive tregoi se 45% e personave të 

emëruar nuk kanë përvojë në pozita udhëheqëse. 

Situata përmirësohet kur analizohet përvoja në 
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sektorin publik dhe njohuritë në fushën e institucionit 

ku udhëheq. Rreth një e treta e udhëheqësve kanë 

aftësi për menaxhimit të projektit, 30% për buxhetim 

dhe financa, dhe 43% aftësi për punë me përdorues.

Analiza konfirmon konkluzionet e mëparshme se 

nuk ka pjesëmarrje të barabartë të burrave dhe grave 

në udhëheqjen e sektorit publik. Nga 116 emërimet 

e analizuara, vetëm 20% janë gra, gjë që sinjalizon 

pengesa për lëvizjen sociale të grave.

Për të hyrë më thellë u realizuan pesë raste studimore 

për institucione ku para emërimit ka pasur konkurs. 

Janë analizuar konkurset nga këndvështrimi i 

standardeve dhe informacionit të nevojshëm 

për tu prezantuar kandidatëve kualifikimet dhe 

aftësitë e pritura. Më tej është analizuar nëse 

kërkohen të dhëna të mjaftueshme, në mënyrë që 

vendimmarrësit të marrin vendim të informuar gjatë 

përzgjedhjes. Më në fund, aty ku biografitë ishin në 

dispozicion, u analizuan kualifikimet e personave të 

emëruar në përputhje me kornizën e zhvilluar për 

aftësitë.

Konkluzioni kryesor është se konkurset nuk kanë një 

përcaktim të qartë të kualifikimeve të veçanta, që 

priten nga kandidatët. Duke cekur kriteret formale 

dhe referencat në ligjet thelbësore që rregullojnë 

institucionin për të cilin aplikohet, jepen informacione 

të pamjaftueshme, në lidhje me atë se cila do të jetë 

tema e punës dhe cilat janë pritjet. Kjo në veçanti 

vlen për dimensionin udhëheqës të pozicionit, për të 

cilin do të shënohen aftësitë e pritura dhe përvoja për 

udhëheqje.

Risi që është vendosur në shumicën e konkurseve në 

këtë periudhë është kërkesa për letër motivimi, plan 

dhe program për punën si dhe vetëvlerësimi i disa 

dimensioneve të zhvillimit personal të karrierës. Ky 

vlerësohet si hap i mirë që lejon potencialisht në fazën 

e parë të bëhet përzgjedhje më e mirë e kandidatëve 

për intervistë, sepse një numër i madh i qytetarëve 

plotësojnë kërkesat e përgjithshme (shtetësi, arsimi 

i lartë, etj.). Megjithatë, në praktikë, përfitimet e kësaj 

risie janë të padukshme për shkak të mungesës 

së konkurrencës ose shmangies së procedurave 

përmes zgjedhjes së ushtruesve të detyrës.

Pikërisht prandaj, në të ardhmen është jashtëzakonisht 

e rëndësishme, vullneti i shprehur politik, të realizohet 

në praktikë. Qytetarët presin që Qeveria të bëjë çmos 

për të gjetur njerëzit e duhur në dispozicion, për të 

drejtuar këto institucione të rëndësishme. Mosarritja 

për ta bërë këtë pas zgjedhjeve të korrikut 2020, do të 

thotë rritje e mosbesimit në procesin, gjë që e bën të 

vështirë përmirësimin e procesit në të ardhmen. Kjo 

spirale negative, duhet të ndërpritet.



Paralajmёrim i 
madh, realizim i 
dobёt

Autori: Misha Popoviq



1. Hyrje 
_

Edicioni i këtij viti i analizës adreson emërimet 

e strukturave udhëheqëse pas zgjedhjeve 

parlamentare të vitit 2020. Strukturat udhëheqëse 

që kemi mbikëqyrur janë menaxherë të agjencive, 

drejtorive, ndërmarrjeve ose njësive në përbërje të 

ministrive të emëruar nga Qeveria e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut. Kjo strukturë paraqet zonë 

midis emërimeve politike, si ministra dhe zëvendës 

të tyre, dhe shërbimi publik. Kjo strukturë është 

emëruar politikisht, por duhet të zgjidhet duke u 

nisur nga standardet dhe kompetencat profesionale. 

Kjo konfirmohet nga zotimi që përmbahet në 

Propozim - ligjin për shërbimin të lartë udhëheqës, 

i cili parashikon metodë të përzgjedhjes bazuar në 

njohuritë dhe aftësitë e kandidatëve dhe kështu, të 

paktën në teori, heq procesin nga sfondi i saj i lindur 

politik - emërimin.

Për fat të keq, në vend, zgjedhja e në shërbim 

udhëheqës nuk është vetëm politike në mënyrën e 

zgjedhjes, përkatësisht fakti që një organ politik bën 

emërimin. Përkundrazi, problemi thelbësor është se 

procesi nuk është konkurrues dhe i vendosur për të 

gjetur kandidatët më të mirë për pozicionin e dhënë. 

Në thelb, procesi është po aq rigoroz sa duhet që 

themeluesi të zgjedhë kandidatin e dëshiruar, 

pavarësisht nëse është kandidati më i mirë apo jo.

Teksti i mëposhtëm përbëhet nga tre pjesë. 

Në pjesën e parë, analizojmë 116 emërime të kuadrove 

në pozita udhëheqëse. Në të analizojmë kompetencat 

themelore që mund të vlerësohen nga 41 biografi që 

arritën deri më 21.3.2021. Për 75 emërimet të tjera 

nuk morëm përgjigje. Sidoqoftë, gjithashtu analizojmë 

procedurën, përkatësisht konkurrencën e procesit të 

emërimit.

Pjesa e dytë përmban analizë të pesë takimeve, bazuar 

në analizë të thellë të përmbajtjes së konkurseve, çfarë 

është ajo që mungon, si dhe analizë e kompetencave 

në ato raste kur biografi ishte në dispozicion tonin. Jo të 

gjitha studimet e rasteve që kemi zgjedhur kanë analizë 

të kompetencës, sepse për disa nga këto emërime, ku 

ka madje edhe konkurs dhe procedurë zyrtare, ku do 

të merrej parasysh biografia, institucionet nuk na e 

dërguan.

Në pjesën e tretë përfundojmë me të ashtuquajturat 

korniza e kompetencave, përkatësisht udhëzues për të 

ardhmen, në të cilin ai që emëron, në këtë rast Qeveria, 

do të udhëzohet të kuptojë thelbin e një mënyre të plotë 

për të gjetur kandidat/e ideal/e. Kjo kornizë përmban 

shpjegime për rëndësinë e të gjitha fazave të testimit 

të kompetencës.
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Në seancën e 14-të, të Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë së Veriut, për herë të parë në shkallë më 

të gjerë pas formimit të qeverisë së re, u bë emërimi 

i strukturave drejtuese. Në atë seancë, Qeveria tha se 

emërimet u paraprinë nga një "proces i kompletuar i 

intervistave" për të gjetur kandidatët më të mirë, si ata 

që janë emëruar si "ushtrues detyre" ashtu edhe ata të 

zgjedhur me konkurs.¹

Ky ishte një lajm i shkëlqyeshëm, sepse konkurrenca 

dhe intervistat ishin pikërisht ato që kërkoheshin si 

minimum gjatë procesit. Për më tepër, paralajmërimi 

se ka ekzistuar një lloj procesi zgjedhor për personat 

ushtrues detyre,  gjithashtu jep besim se boshllëqet 

në procesin e përcaktuar ligjërisht ishin plotësuar 

me vullnet politik. Sidoqoftë, nga 116 emërime që 

¹ 14.Seanca e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Njoftimi i botuar: 22.10.2020. Në dispozicion në
https://vlada.mk/node/22920

shqyrtuam, na u dërgua vetëm një listë e kandidatëve, 

ndërsa për tre raste morëm informacion se ka 

procesverbal nga shqyrtimi i kandidatëve. Në të 

gjitha rastet, bëhet fjalë për shqyrtim të vetëm një 

kandidati që ka aplikuar për punë.

Prandaj, ekziston një mospërputhje e 

konsiderueshme midis premtimit dhe realizimit. 

Në shumicën e rasteve, përgjigjja që morëm nga 

Sekretariati i Përgjithshëm është se bëhet fjalë 

për emërimin e  "ushtruesi detyre" për çka nuk ka 

detyrime të tilla. Mirëpo, kjo nuk e ndryshon faktin 

se edhe në kushtet kur nuk shpallet asnjë konkurs, 

emërimi i ushtruesit të përkohshëm të detyrës duhet 

të kalojë nëpër një proces përzgjedhjeje, dhe kjo nuk 

është e dokumentuar.

Në rreth 50% të rasteve, emërimet janë për drejtorë 

të cilët janë ushtrues detyre. Kjo praktikë, në vend që 

të jetë rastësore, po bëhet mënyra mbizotëruese e 

emërtimit. Me këtë, qëllimi më i zakonshëm është të 

shmangen procedurat e emërimit.
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(baza - 116 emërime)

Kjo ka dy efekte anësore. Së pari, inkurajohet sjellja 

joformale në Qeveri, ku diskrecioni barazohet me 

mungesën e procedurave. Me këtë parandalohet 

kontrolli dhe këqyrja në punën, gjë që dobëson 

besimin e qytetarëve në drejtësinë e procesit të 

emërimit. Ky besim i dobësuar gjithashtu ndikon 

në dekurajimin e konkurrencës, që dëshmohet nga 

fakti se një kandidat aplikon për vendin e punës.

Голема најава, слаба 
реализација 
_
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Kompetencat dhe aftёsitё 
e tё emёruarve
_

Analizojmë 41 biografi të siguruara përmes 

kërkesave për informacion me karakter publik. 

Analiza bazohet në vlerësimin e biografive sipas 

ekzistencës së regjistrave që mund të shërbejnë 

për të vlerësuar kompetencën e kandidatit. Duhet 

theksuar se mënyra më e mirë për të vlerësuar është 

intervista, por vëzhgimi nuk e ka këtë mundësi dhe 

për këtë arsye bazohet në vlerësimin e biografive. 

Sidoqoftë, kjo përsëri nënvizon nevojën për proces 

gjithëpërfshirës të përzgjedhjes, me intervista 

dhe procesverbale prej tyre, që të mund të bëhet 

zgjedhja më të mirë.

Janë analizuar disa lloje të kompetencave të 

kërkuara për strukturën e udhëheqëse në sektorin 

publik. Së pari, ka të bëjë me përvojën në udhëheqje 

dhe menaxhimin e organizatave komplekse. Kjo 

është veçanërisht e rëndësishme kur kandidati vjen 

nga një fushë tjetër, por sjell me vete aftësinë për të 

përmirësuar aftësitë organizative dhe efikasitetin 

e institucionit. Sidoqoftë, analiza tregon se 55% 

e kandidatëve kanë minimum të kompetencave 

të tilla që do t'u mundësojnë atyre të përmbushin 

detyrën në mënyrë të pavarur dhe efikase. Kjo do 

të thotë që 45%, përkatësisht gati gjysma, nuk e 

kanë. Përvoja e kufizuar ose mos pasja e përvojës 

në udhëheqje do të thotë që kandidati do të mësojë 

aty për aty, gjë që e bën atë të varur nga themeluesit 

ose një tendencë për të vazhduar status quo-në, në 

institucion. Kjo është mangësia më e rëndësishme 

në sistemin e emërimit dhe pika më e dobët në 

sigurimin e institucioneve efikase.

Kompetenca e dytë e analizuar është përvoja në 

sektorin publik. Njohja me organizimin e sistemit, 

avantazhet dhe disavantazhet e institucioneve, 

me të cilat udhëheqësi do të udhëzohet të 

bashkëpunojë, rrit ndjeshëm mundësitë për 

përshtatje dhe praktikë dhe vendosjen e qëllimeve 

realiste dhe të arritshme. Tetëdhjetë e tre përqind 

e udhëheqësve kanë të paktën tre vjet përvojë në 

sektorin publik, që është një fillim i mirë. 

Kompetenca e tretë e konsideruar është përvojë 

specifike në fushën e institucionit. Njohuritë e 

specializuara konsiderohen të rëndësishme sepse 

ndihmojnë në marrjen e vendimeve profesionale 

dhe të pavarura në lidhje me punën e institucionit. 

Sidoqoftë, ky faktor nuk do të thotë sukses, sepse 

aftësitë profesionale nuk nënkuptojnë menaxhim të 

mirë të ekipit. Analiza tregon se 85% e udhëheqësve 

kanë njohuri specifike nga fusha përkatëse. 

Niveli i kompetencave zvogëlohet në mënyrë 

drastike te përvoja në sigurimin e shërbimeve. 

Këto kompetenca duhet të jenë fakultative dhe 

të konsiderohen si vlerë e shtuar për kandidatët. 

Shumica e institucioneve, në fakt, ofrojnë shërbime 

dhe ai orientim në procesin e punës, fakti që ato 

ofrojnë shërbime ose për institucione të tjera ose 

për qytetarët, dhe nuk punojnë për veten e tyre, 

është baza për hapjen dhe përmirësimin e punës së 

tyre. Përvoja e udhëheqësisë në këtë fushë mund 

të përmirësojë ndjeshëm performancën. Analiza 

tregon se 58% e udhëheqësve kanë kompetenca 

të tilla.
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Përveç analizës së kompetencës, u krye edhe 

vlerësimi i aftësive. Përsëri, theksojmë se mënyra 

më e mirë për të kontrolluar këtë është përmes 

testimit, intervistave dhe pyetjeve të situatës. Por 

mbikëqyrja mund të vlerësonte vetëm biografitë, 

dhe sipas atyre pak regjistrimeve që i siguruam për 

këqyrje, Komisioni për emërime pranë Qeverisë 

nuk ka realizuar intervistë, por vetëm ka shqyrtuar 

dokumentacionin e nevojshëm dhe ka konstatuat 

zgjedhjen e kandidatëve, sepse është paraqitur vetëm 

një kandidat.

Monitorimi analizoi katër lloje të aftësive të kërkuara 

për një pozicion udhëheqës. Njohuritë në lidhje me 

financat dhe buxhetimin sigurisht që janë baza për 

funksionimin e mirë të institucionit. Për më tepër, 

kualifikime profesionale të demonstruara praktikisht 

që mbështesin kompetencat e mësipërme në fushën 

e institucionit. Këtu është edhe menaxhim i projektit, 

si bazë për menaxhimin e proceseve dhe ekipeve dhe 

menaxhim me përdorues, si një aftësi që ndihmon 

orientimin drejt ofrimit të shërbimeve.

Analiza tregon se kandidatët renditen më mirë sipas 

fushës së veprimit, kështu te 60% e të emëruarve 

ekziston dëshmi për aftësi që mund të aplikojnë në 

pozicionin e punës. Aftësitë e tjera janë më pak të 

përfaqësuara, kështu që një e treta e udhëheqësve 

kanë aftësi në menaxhim të projektit, 43% për punë 

me përdorues dhe 30% për buxhet dhe financa.
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Ka shkathtёsi tё nevojshme dhe mund tё zbatoj
ё nё pozitёn e punёs

 Ka shkathtësi praktike por nuk ka kualifikime 

Nuk ka as kualifikime as shkathtësi  Ka shkathtësitë e nevojshme por nuk ka 
përvojë të mjaftueshme për zbatimin  e tyre

 

 

Vlerësimi i aftësive themelore sipas biografisё
(analizuar 41 kandidatë)
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Për fund, vetëm 20% e pozicioneve udhëheqëse 

plotësohen nga gratë. Kjo tregon qartë mungesën 

e konkurrencës në proces, ku burrat që zgjedhin 

favorizojnë burrat e tjerë në mënyrën informale të 

"lëvizjes shoqërore" dhe përparimit jashtë sistemit 

të meritave.
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Rezyme 
_

Njoftimi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 

së Veriut për një qasje të plotë, intervista dhe 

proces konkurrues nuk u materializua. 45% e 

udhëheqësve ose nuk kanë aspak ose nuk kanë 

përvojë të kënaqshme udhëheqëse. Kjo tregon që 

sistemi i emërimit është poroz ndaj ndikimeve që 

nënvlerësojnë procesin e emërimit sipas meritës 

dhe nuk favorizojnë profesionalizimin e shërbimit 

udhëheqës. Mbajtja e evidencës së emërimeve 

buron nga parimet e transparencës dhe paanësisë, 

përkatësisht nga sigurimi i kushteve për dikë që të jetë 

në gjendje të kontrollojë më pas vendimet e marra. 

Mbajtja e procedurave për emërimin e "ushtruesve 

të detyrës" pa evidencë, shkatërron procesin e punës 

transparente dhe të llogaridhënëse, duke shmangur 

ligjërisht transparencën.

Nëse themeluesit e institucioneve duan të 

rikthejnë besimin në procesin e emërimit, i cili 

perceptimi i publikut bazohet në përkatësinë 

partiake, duhet të demonstrojnë progres. Ky 

progres matet duke treguar se pavarësisht 

nëse emërohet me procedurë të rregullt 

ligjore ose procedurë të parregullt, ekziston  

mbajtja e evidencës, ndërsa procesi i gjetjes 

së kandidatëve dhe përzgjedhja drejtohet nga 

standardet më të mira të rekrutimit.

Pesë studime të rastit, në vijim do të tregojnë 

pikat e forta dhe të dobëta të procesit që kemi 

sot, për sa i përket përmbajtjes së konkursit dhe 

standardeve të nevojshme për kandidatët të 

vërtetojnë dhe demonstruar aftësitë e tyre. 
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Lёnda e analizёs  
_

Në këtë dokument do të prezantohen studime të 

rastit të pesë institucioneve të zgjedhura rastësisht, 

për të cilat kishte konkurs publik në periudhën tetor-

dhjetor 2020.

1. Inspektorati Shtetëror për Ndërtimtari dhe 

Urbanizëm 

2. Drejtoria për Zonat Zhvillimore Teknologjike 

Industriale 

3. Agjencia për Investime të Huaja dhe 

Promovimin e Eksportit 

4. Inspektorati Shtetëror i Arsimit

5. Drejtoria për Zbatimin e Sanksioneve

Subjekti i analizës, sipas organizatës, do të jetë: 

vendet e lira të punës, përmbajtja e konkurseve, 

kompetencat e nevojshme për kuadër udhëheqës 

të lartë dhe vlerësim i stafit tashmë të emëruar në 

pozicionin udhëheqës, sipas dokumenteve publike 

në dispozicion si: shpallja publike dhe dokumente 

shoqëruese, pjesë nga konkursi publik, biografi pune 

dhe dokumente aplikimi për personelin e përzgjedhur 

(nëse ka), rregullore për organizimin e brendshëm (aty 

ku ka), sistematizimi i vendeve të punës (aty ku është 

i disponueshëm), organogram, dokumente shtesë në 

lidhje me institucionet dhe emërimin të personelit në 

formën e dokumenteve zyrtare, informacion në ueb 

faqet e institucioneve, etj

Studim i rastit është metodë kërkimore që mbështetet 

në një rast të vetëm dhe përfshin një ekzaminim të 

ngushtë, të thelluar dhe të detajuar të një rasti të 

veçantë, në botën e saj reale.



Rekrutimi dhe pёrzgjedhja 
e stafit  
_

Rekrutimi dhe përzgjedhja janë dy aktivitete themelore 

që janë pjesë e procesit të plotësimit të vendeve të lira 

të punës në organizata.

Rekrutimi i kandidatëve të mundshëm paraqet proces 

të tërheqjes së kandidatëve të kualifikuar në një 

numër të mjaftueshëm që do të lejojë organizatën 

të zgjedhë (të kryejë një përzgjedhje të) kandidatëve 

më të mirë për të mbushur vendet e lira. Rekrutimi 

mund të kryhet përmes: shpalljes publike në media të 

shkruara ose elektronike, ueb faqe/t, portale për punë, 

media sociale dhe shpallje interne (për të informuar 

punonjësit e organizatës në mënyrë që të aplikojnë, 

nëse posedojnë kompetencat).

Shpallja është një mjet komunikimi që përdoret në 

rekrutimin e kandidatëve kompetentë për vendin e 

lirë dhe në thelb paraqet njoftim publik me shkrim 

për konkursin për pozitën e punës vakante. Qëllimi 

i konkursit për punë është informimi i kandidatëve 

potencialë për vendin e lirë dhe tërheqja e tyre 

për të aplikuar. Konkursi duhet të shkruhet qartë, 

kuptueshëm dhe konciz dhe duhet të përmbajë të 

gjithë informacionin e nevojshëm.

Kjo është arsyeja pse para se të shpallë pozicionin e 

punës publikisht, përmes formimit të konkursit dhe 

shpalljes, dhe në mënyrë që të synojë dhe informojë 

me targetojë informimin e grupit të synuar të 

kandidatëve kompetentë, organizata duhet t'i shtorjë 

vetes pyetjet e mëposhtme:

• Cilat janë detyrat e punës, kompetencat dhe 

përgjegjësitë e pozicionit të punës?  

Kjo pyetje i referohet përshkrimit të pozitës 

së punës, detyrave specifike të punës, 

kompetencave dhe përgjegjësive në mënyrë 

që të hartohen me saktësi kompetencat që 

kandidati duhet të posedojë për të kryer me 

sukses punën.

• Cilat kompetenca janë të nevojshme për të 

kryer detyrat e punës? 

Kompetencat përfshijnë: njohuritë (arsimi 

formal dhe joformal, licencat, certifikatat), 

aftësitë, shkathtësitë, karakteristikat personale 

dhe përvoja e punës e kandidatit që është më i 

përshtatshmi / kompetent për vendin e punës, 

ndërkaq lidhen me përshkrimin e pozitës së 

punës.

• Cilët "publik" (grup i synuar) kandidatë 

dëshiron të tërheqë organizata me konkursin 

që të aplikojnë për pozicionin e punës?  

Kjo pyetje drejton vëmendjen se çfarë saktësisht 

duhet të përmbajë konkursi në mënyrë që të 

synojë dhe interesojë në mënyrë specifike 

pikërisht ata persona që janë kompetentë për 

vendin e punës dhe ku (në cilin vend) të shpallë 

konkursin në mënyrë që si informacion të 

mbërrijë te kandidatët e mundshëm.

• Si të zgjidhni personin e duhur për pozicionin 

specifik të punës, përkatësisht çfarë nënkupton 

procesi i përzgjedhjes së kandidatit më të 

përshtatshëm / më kompetent, dhe me këtë 
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cilat dokumente duhet të jenë pjesë e aplikimit 

të kandidatit? 

Kjo pyetje i referohet metodave dhe teknikave 

të përzgjedhjes dhe dorëzimit të duhur dhe 

të plotë të dokumenteve nga kandidati që do 

të përpunohen dhe vlerësohen më tej duke 

përdorur teknikat e përzgjedhjes - pyetësorët, 

testet teknike, intervista bihejvioristike, testet 

psikologjike, studimet e rasteve, etj.

• Sa kohë do të duhet për të përfunduar 

procesin e përzgjedhjes për të arritur kandidatin 

përfundimtar?

Kjo pyetje i referohet: shqyrtimit të të gjitha 

aplikacioneve për konkursin (para-zgjedhja), 

krijimi i një liste të gjatë të kandidatëve 

potencialisht të përshtatshëm, realizimi i 

teknikave të tilla si intervista, teste teknike, 

studime të rasteve, testime psikologjike të 

kandidatëve potencialisht të përshtatshëm dhe 

krijimi i një liste të shkurtër të kandidatë me 

më së shumti tre prej të cilëve do të zgjidhet 

kandidati përfundimtar më kompetent, të cilit 

do t'i ofrohet pozita e punës.

• Sa kohë do të duhet për të mbledhur / 

kompletuar / dorëzuar dokumentet e kërkuara 

për aplikim? Sa do të zgjasë konkursi - data e 

fillimit dhe e mbarimit të shpalljes?

Koha e nevojshme për mbledhjen e 

dokumenteve të kërkuara për aplikimin për 

pozitën e punës duhet të merret parasysh (ditë 

pune / jo pune), veçanërisht nëse bëhet fjalë 

për dokument që duhet të lëshohet nga një 

institucion në mënyrë që afati i shpalljes mos 

jetë më i shkurtër se koha e nevojshme për 

pranimin dhe dorëzimin e dokumenteve. 

• Ku duhet të dorëzohen aplikacionet dhe në 

çfarë forme, elektronike ose të shtypur (email 

ose adresë fizike), dhe personi i kontaktit?
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• Vendndodhja e kryerjes së punës?

• Çfarë kushtesh ofron organizata për këtë vend 

pune (paga, përfitimet, etj.)?

• Informacion mbi reagimet e kandidatëve, 

përkatësisht sa kohë do të duhej të njoftohesh 

për statusin e aplikimit të tyre, në çfarë forme 

(në mënyrë elektronike ose të shtypur) dhe 

çfarë mekanizmash mund të ndërmarrin nëse 

kërkojnë informacion shtesë ose nuk pajtohen me 

rezultatin?

Duke iu përgjigjur këtyre pyetjeve, organizata 

mund të krijojë një konkurs të qëllimshëm, të 

synuar, informues që do të përmbushë rolin e 

saj: të informojë dhe të synojë në një mënyrë 

të hollësishme, të synojë dhe të prodhojë 

aktivitet nga kandidatët kompetentë me 

aplikim për vendin e punës me të gjithë 

dokumentet të nevojshme (biografi pune, 

letër motivuese, flet-paraqitje, dëshmi për 

përvojë pune, dëshmi për kompetencat 

që posedon, etj.), me trajtim dinjitoz dhe 

profesional të të gjithë aplikantëve
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Publikuar më (data e lëshimit dd / mm / viti)

 

Përshkrimi / informacioni në lidhje me 

shpallësin 

-  emri i organizatës, fushëveprimi i punës, 

numri i të punësuarve, kultura dhe politikat e 

organizatës, etj.

 

Emri i pozicionit të punës

 

Përshkrimi i pozitës së punës

 

Kualifikimet dhe përvoja e kërkuar

- Arsimi (shkalla e arsimit dhe fusha)

- Përvojë vjet (përvojë e përgjithshme, në 

industri / fushë, pozicion, përvojë menaxhimi, 

etj.)

- Përvojë me detyra specifike të punës, mjete 

pjesë e pozicionit të punës

- Patentë shoferi

- Certifikata speciale, licenca, leje sipas 

profesionit

 

Shkathtësi dhe aftësi profesionale

- Njohja e gjuhëve (mund të kërkohen 

certifikata zyrtare për nivelin e aftësive të 

arritura)

- Punë kompjuterike (mund të kërkoni 

certifikata zyrtare për nivelin e aftësive të 

arritura me mjete të caktuara)

- Shkathtësi të lidhura me pozicionin 

(aftësi menaxheriale, aftësi për të punuar 

nën presion, vendimmarrje efektive dhe 

kompetente, delegim, motivim, orientim 

qëllimi, etj.) 

Profili personal  

- Karakteristikat personale (integriteti, 

qëndrueshmëria, drejtësia, ndershmëria, 

ndjeshmëria, inteligjenca emocionale, 

etj.)

- Shkathtësi të buta (udhëheqje, aftësi 

komunikimi, punë ekipore, proaktivitet, 

etj.)

 

Informacione shtese

- Vendi i punës dhe fillimi i punësimit 

- Paga dhe përfitimet për pozicionin 

e punës, Kontrata e punësimit për 

kohëzgjatje

- Dokumentet e nevojshme për aplikim

- Mënyra dhe vendi për dorëzimin e 

aplikacioneve

- Personi i kontaktit

- Afati i fundit për aplikim

- Kohëzgjatja e procesit të përzgjedhjes

- Koha dhe mënyra e informimit të 

kandidatëve për statusin e aplikimit

- Mekanizmat që kandidati mund të marrë 

nëse nuk është i kënaqur me rezultatin

 

Struktura konkursit formal 
_



Kush menaxhon atje?  21

Studim i rastit: 

Inspektorati Shtetёror pёr Ndёrtimtari 
dhe Urbanizёm 

2 Marrë nga: https://akademik.mk/

Inspektorati Shtetëror për Ndërtimtari dhe 

Urbanizëm është organ i Ministrisë së 

Transportit dhe Lidhjeve. Funksioni kryesor i 

institucionit është të kryejë inspektim në fushën 

e planifikimit urban dhe ndërtimit, në përputhje 

me dispozitat e Ligjit për planifikimin hapësinor 

dhe urbanistik, Ligjin për ndërtim dhe Ligjin për 

banim. Në kuadër të Inspektoratit, është formuar 

edhe Njësia për mbikëqyrje inspektuese në 

fushën e ndërtimit dhe planifikimit urban dhe 

është përgjegjës për kryerjen e mbikëqyrjes 

inspektuese mbi zbatimin e dispozitave të 

ligjeve, kryerjen e inspektimit të drejtpërdrejtë 

në respektimin e ligjeve dhe rregulloreve të 

tjera; marrjen e masave administrative dhe 

të tjera; ekzekutimin e akteve administrative 

dhe veprimtarive të tjera në përputhje me 

autorizimet ligjore.² 
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Analiza e kursit publik 
pёr emёrimin e drejtorit 
tё Inspektoratit Shtetёror 
pёr Ndёrtimtari dhe 
Urbanizёm 
_

Zhvillimi i pёrmbajtjes sё 
konkursit 

Me qëllim të përpunimit të hollësishëm të konkursit 

publik për emërimin e drejtorit të Inspektoratit 

Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm, do të 

paraqitet përmbajtja e konkursit nga forma origjinale 

e postuar në ueb faqen e Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë së Veriut dhe pjesët / informacionet 

që i përmban, si dhe të cilat duhet të jenë pjesë e 

konkursit dhe mënyrës së paraqitjes së tyre - a ofrojnë 

informacion të qartë dhe të arritshëm për kandidatët 

që do të aplikonin.

Shpallja publike për emërimin e drejtorit të Inspektoratit 

Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm përmban 

këto elemente: emrin e konkursit, organizatën që bën 

shpalljen, afatin e aplikimit, pozicionin e punës, kushtet 

që duhet të plotësojë kandidati, dokumentacioni i 

kërkuar për konkurrim, mënyra dhe vendi i dorëzimit 

të dokumenteve, koeficienti i pagës, vendi i publikimit 

të konkursit. 

Emri i konkursit, afati i publikimit, emri i pozicionit 

të punës, dokumentacioni i kërkuar për konkurs, 

mënyra dhe vendi i dorëzimit të dokumenteve dhe 

vendi i publikimit të konkursit janë treguar qartë. 

Organizata që paraqet konkursin është treguar 

qartë, por pa përshkrim shtesë.

Qëllimi i konkursit  tregohet me përmendjen e dy 

ligjeve në bazë të të cilave bëhet shpallja e pozicionit 

Ligjet vetvetiu nuk japin ndonjë informacion për 

kandidatin, ndërsa Gazetat Zyrtare nuk janë shënuar 

me link të drejtpërdrejtë që kufizon informacionin 

për përmbajtjen dhe informacionet në lidhje me 

kandidatët. Ligjet e shënuara në konkurs, në fakt, 

përmbajnë përshkrimin e vendit të punës në pozitë 

të lartë udhëheqëse - drejtor.

Përshkrim i pozitës së punës duhet të jetë pjesë 

e konkursit ose duhet të tregohet qartë me link, 

në mënyrë që të ketë këqyrje në detyrat e punës, 

përgjegjësitë dhe detyrave për të cilat kandidati 

po aplikon. Njëkohësisht, drejton vëmendjen e 

kandidatit në kompetencat të cilat do të duhet të 

posedojë në mënyrë që të kryejë me sukses punën 

dhe të njohë (jo) përshtatshmërinë për atë pozicion.

Nga informacioni i dhënë në Ligjin për mbikëqyrje 

inspektuese³ dhe Ligjin për ndërtimin4 formohet 

profil dhe përshkrim i pozitës së Drejtorit të 

Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtari dhe 

Urbanizëm.

³ Ligji për mbikëqyrje  inspektuese, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 102/19
4 Ligji për ndërtim, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.168/2018
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Kushtet të cilat duhet të plotësohen nga kandidati 

të shënuar në konkurs, janë si më poshtë:

• të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë 

së Veriut;

• në kohën e emërimit me vendim të 

plotfuqishëm gjyqësor të mos jetë i dënuar 

me burgim ose sanksionin për kundërvajtje 

për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose 

detyrës;

• të keni fituar të paktën 240 kredite sipas 

EKTS ose të ketë përfunduar VII / 1 - Fakultetin 

e Ndërtimtarisë ose Arkitekturë;

• të keni të paktën gjashtë vjet përvojë pune 

pas diplomimit në fushën përkatëse;

• të posedojë një nga certifikatat të pranuara 

ndërkombëtare ose mirënjohje për njohuri 

aktive të gjuhës angleze, jo më të vjetër se 

pesë vjet:

- TOEFL IBT të paktën 74 pikë,

- IELTS - të paktën 6 pikë,

- ILEC (Cambridge English: Legal) - të paktën 

niveli B2 (B2),

- FCE (Cambridge English: First) - të kaluar,

- BULATS - të paktën 60 pikë ose

- APTIS - të paktën niveli B2 (B2) dhe

b. të posedojë një certifikatë për njohje aktive 

të programeve kompjuterike për punë në zyrë.

5 Ligji për mbikëqyrje  inspektuese, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 102/19 (neni 28)
6 Ligji për ndërtim, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.168/2018 (neni 128-b)

Kushtet e paraqitura në konkurs janë kombinim i 

neneve në Ligjin për mbikëqyrje inspektuese, Kushtet e 

Përgjithshme për Emërimin e Drejtorit5 në nenin 28, dhe 

Ligjin për ndërtimin6 në nenin 128-b. 

Kushtet e paraqitura më sipër tregojnë kualifikimet dhe 

përvojën e nevojshme, përkatësisht kriteret themelore 

që duhet të plotësojë kandidati përkatës: shtetësia, 

kryerja e detyrës pa shkelje të ligjit, arsimi zyrtar i 

përfunduar Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit ose 

Arkitekturës, certifikatë e njohur ndërkombëtarisht 

për njohjen e gjuhës angleze, vërtetim për njohjen e 

programeve kompjuterikë për punë në zyrë dhe përvojë 

pune prej gjashtë vjetësh në këtë fushë. Kushtet e 

përbashkëta nuk i dallojnë kompetencat udhëheqëse, 

nuk përqendrojnë vëmendjen në potencialin 

menaxherial, përkundrazi sugjerojnë kompetencat e 

përgjithshme themelore për ushtrimin e një pozicioni 

pune. Nëse personi kompetent nuk njihet në mënyrë 

të veçantë në kushtet e konkursit, mund të mos 

tregojë interes për të aplikuar ose të aplikojnë persona 

të cilët posedojnë vetëm kushtet themelore, por jo 

edhe kompetencat e nevojshme menaxheriale dhe 

potencialin për të kryer pozitë të lartë udhëheqëse. 

Mosarritja e qëllimit të konkursit për të përfituar dhe 

aktivizuar grupin e duhur të profesionistëve, të cilët 

janë kompetentë për pozicionin, mund të rezultojë në 

uljen e cilësisë së aplikimeve dhe pamundësinë për 

të kryer proces selektiv dhe të plotësohet pozicioni i 

punës me një zgjidhje të përshtatshme kadrovike. Çdo 

proces rekrutimi dhe përzgjedhjeje dhe / ose përsëritja 

e tij i kushton organizatës / institucionit kohë, alokimin 

e burimeve njerëzore shtesë dhe kosto financiare.



7 Konkurs publik për emërimin e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror për Ndërtim dhe Urbanizëm | Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut. Në dispozicion në: https://vlada.mk/node/22986
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Shkathtësitë dhe aftësitë profesionale në drejtim 

të menaxhimit, si dhe karakteristikat personale nuk 

shënohen në kushtet e konkursit, por i nënshtrohen 

vlerësimit brenda dokumentit shtesë "Struktura e 

dokumenteve shtesë për vërtetimin e motivimin, 

kompetencat dhe aftësinë për punën e ardhshme të 

kandidatëve për persona të emëruar dhe bartës të 

funksioneve publike ”.

Dokumentet që janë pjesë e dokumentacionit të 

aplikimit të paraqitura në konkurs janë:

1. Formulari i aplikimit për konkursin7

Me këtë dokument zyrtarisht aplikohet për pozicionin 

konkret të punës. Ai është në formën e një forme 

të strukturuar tashmë të përgatitur që kërkon 

informacioen në pjesën 1. Të dhëna për konkursin- 

numri i konkursit, 2. Informacione personal për 

kandidatin (emri, mbiemri, telefoni i kontaktit), 3. Të 

dhëna për plotësimin e kushteve të veçanta (arsimi, 

institucioni, diploma, drejtimi, numri dhe data e 

diplomës, të dhëna për përvojën e punës, vitet, muajt).

2. Biografi e shkurtër

3. Letër motivuese

4. Plani dhe programi për punën në të ardhmen

Plani dhe programi për punën në të ardhmen është 

baza për vlerësimin e kompetencave si mendimi 

strategjik, planifikimi, organizimi, por edhe njohja 

themelore e punës së institucionit.

5. Vërtetim për shtetësi

6. Vërtetim se nuk ka aktvendim gjyqësor 

të plotfuqishëm ose ndalim për kryerjes e 

profesionit, veprimtarisë, detyrës

7. Diplomë për arsim të lartë të përfunduar 

me të paktën 240 kredite të fituara sipas 

EKTS ose VII / 1 të përfunduar - Fakulteti i 

Inxhinierisë së Ndërtimit ose Arkitekturës;

8. Vërtetim se ka të paktën gjashtë vjet përvojë 

pune pas diplomimit në fushën përkatëse

9. Certifikatë e njohur ndërkombëtarisht ose 

vërtetim për njohjen aktive të gjuhës angleze, 

jo më e vjetër se pesë vjet

10. Vërtetim për njohje aktive të programeve 

kompjuterike për punë në zyrë

11. Struktura e dokumenteve shtesë për 

të vërtetuar motivimin, kompetencat dhe 

aftësinë për punën e ardhshme të kandidatëve 

për persona të emëruar dhe bartës të zgjedhur 

të funksioneve publike

.

Në këtë dokument janë paraqitur pyetje për 

përgjigje me shkrim nga kandidatët në mënyrë që 

të vërtetojnë kompetencat dhe motivimin e tyre. 

Ky dokument luan rol të madh në përzgjedhjen 

e kandidatëve sepse përqendrohet saktësisht 

në kompetencat e nevojshme menaxheriale - 

njohuritë, aftësitë, shkathtësitë, të menduarit 

strategjik, veprimin dhe proaktivitetin e kandidatit 

në mënyrë që të kryejë profesionalisht një pozitë të 

lartë drejtuese. Kjo, kuptohet, duhet të diskutohet 

në intervistë me shembuj praktikë ku secili kandidat 

do të vlerësohej më tej dhe do të zgjidhej më i aftë 

për pozicionin.

Më poshtë janë pyetjet për të cilat kërkohet përgjigje 

në ese si dëshmi e motivimit, kompetencave dhe 

aftësive të kandidatit - bartës i funksionit publik dhe 

shpjegim se si ato shkojnë në favor të kuadrit të 

lartë udhëheqës kompetent:
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• zhvillimin e karrierës së kandidatit në 10 vitet 

e fundit

Nga kjo pjesë mund të vlerësohet zhvillimi i karrierës 

brenda organizatës / organizatave, pjesë e të cilit/ave 

ishte kandidati, në fushën e avancimit në hierarkinë e 

organizatës ose lëvizje horizontale duke marrë detyra 

shtesë pune, pozicione ose role. Në të njëjtën kohë, 

zhvillimi i karrierës nënkupton fitimin e njohurive, 

aftësive të reja ose zhvillimin e atyre ekzistuese, 

përmes punës dhe trajnimit. Kjo pjesë i referohet 

përvojës së punës nga biografia e punës.

• njohja e ligjeve dhe akteve nënligjore që 

rregullojnë funksionimin e kësaj pozite 

• bashkëpunimin e nevojshëm me institucionet 

në nivelin vertikal dhe horizontal 

Me përgjigjet e këtyre dy pyetjeve, kandidati duhet të 

tregojë njohuritë e tij në fushën e pjesës juridike - ligjet 

dhe rregulloret që rregullojnë punën e funksionit publik 

në institucionin që do të duhet të fitojë, ndërsa me 

këtë lidhet baza për punë efektive, ligjore dhe veprim. 

Në të njëjtën kohë, bashkëpunimi dhe komunikimi 

efektiv me institucionet e tjera me qëllim të efikasitetit 

organizativ dhe menaxherial. Komunikimi dhe 

bashkëpunimi në nivelin organizativ si dhe me palët 

e jashtme të interesit janë pjesë e kompetencave 

menaxheriale. 

• mendime, koncepte dhe modele për 

menaxhimin e institucionit, me fokus të 

veçantë në aktivitetet në vitin e parë  

Kjo pyetje vlerëson mendimin strategjik dhe 

aftësinë e kandidatit për të planifikuar dhe 

organizuar brenda kompetencave menaxheriale. 

• rreziqet e mundshme dhe eliminimin e 

tyre 

Kjo pyetje vlerëson aftësitë dhe shkathtësitë për 

ballafaqim me problemet dhe vendimmarrjen, si 

dhe aftësinë për të identifikuar dhe trajtuar me 

sukses rreziqet. Të menduarit me "kokë të ftohtë" 

lejon vlerësim objektiv të situatës dhe aftësinë 

për të reaguar në kohën e duhur.

• sigurimi i treguesve të performancës 

ndërsa kandidati është në këtë pozicion 

Kjo pyetje vlerëson njohuritë e kandidatit për 

treguesit specifik të performancës së organizatës 

në fushën e punës "ekonomike" dhe menaxhimit 

- uljen e shpenzimeve dhe rritjen e të ardhurave 

përmes mënyrave shtesë të financimit dhe 

bashkëpunimit dhe zhvillimit të kapitalit njerëzor 

në organizatë. Kjo pyetje gjithashtu mund të 

vlerësojë aftësinë për të gjetur zgjidhje kreative, 

por praktike për një organizatë të suksesshme.
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• ide për transparencë më të madhe 

Kjo pyetje vlerëson punën profesionale dhe të 

paanshme, përgjegjësinë, llogaridhënien dhe 

transparencën në kuadër të punës përmes 

bashkëpunimit me përfaqësuesit e medieve. Si në 

çdo pozitë menaxheriale, ashtu edhe nga kuadri i lartë 

udhëheqës i institucioneve, pritet të ketë përgjegjësi 

dhe integritet në punë, dhe kështu llogaridhënie për 

atë që është bërë.

• propozimet për ndryshime në punën 

operacionale (menaxhimi i ndryshimit)

• propozime për ndryshime strategjike në 

funksionimin e institucionit (mendimi dhe 

veprimi strategjik - menaxhimi)

Këto dy pyetje vlerësojnë të menduarit në aspektin 

e ballafaqimit dhe menaxhimit të ndryshimit, të 

menduarit dhe veprimit strategjik, njohurive të 

menaxhimit organizativ dhe të burimeve njerëzore, 

kompetencave të rëndësishme në punën e përditshme 

në mënyrë që të përmirësojnë të gjitha funksionet e 

organizatës.

Ky grup pyetjesh, pjesë e dokumentit Struktura e 

dokumenteve shtesë për vërtetimin e motivimit, 

kompetencat dhe aftësinë për punën e ardhshme të 

kandidatëve për persona të emëruar dhe bartës të 

funksioneve publike  janë tregues i shkëlqyeshëm i 

kompetencave, të menduarit dhe veprimit të ardhshëm 

menaxherial të kandidatit në kuadër të pozitës së 

punës të lartë udhëheqëse.

Ky dokument është tregues i detyrave të punës që 

do të jenë pjesë e pozicionit të punës, përkatësisht 

përshkrimi i punës. Njëkohësisht është bazë për 

vlerësimin e potencialit për kryerjen e pozicionit të 

punës.

Mbrojtja ligjore e kandidatëve të pakënaqur nga 

vendimi për zgjedhje për pozitë të të lartë drejtuese nuk 

përfshihet në konkursin dhe është e dëshirueshme në 

drejtim të transparencës dhe objektivitetit të të gjithë 

procesit (përpunuar në nen në Propozim - ligjin për 

shërbim të lartë udhëheqës8).

Nga të gjitha sa më sipër, konkursi për pozicionin e 

drejtorit të Inspektoratin Shtetëror për Ndërtimtarisë 

mund të udhëzohet në targetimin e personelit 

kompetent. 

Lidhur me mundësinë për kryerjen e procesit selektiv 

profesional, objektiv dhe transparent, konkursi përmban 

informacion dhe kërkon dokumente përkatëse 

të aplikimit që shkojnë në drejtim të vërtetimit të 

kompetencave të kandidatit dhe mbi bazën e të cilave 

mund të zhvillohet proces selektiv cilësor.

8 Përshkrim i hollësishëm dhe gjithëpërfshirës i të drejtave, detyrave dhe obligimeve të shërbimit të lartë udhëheqës mund 
të gjendet në Propozim - ligjin për shërbimin të lartë udhëheqës (Neni 40 dhe sjellja profesionale neni 41,42,43)
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Vlerësim i kompetencave të kandidatit të zgjedhur 

për drejtor të Inspektoratit Shtetëror të Ndërtimit nuk 

mund të bëhet - nuk ka biografi pune të kandidatit të 

zgjedhur. 

Vlerёsimi i kompetencave 
tё kandidatit tё zgjedhur 
pёr drejtor tё Inspektoratit 
Shtetёror pёr Ndёrtimtari  
_
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Studim i rastit: 

Drejtoria pёr Zonat Zhvillimore 
Teknologjike Industriale

9 Marrë nga: <https://akademik.mk/>

Drejtoria për Zonat Zhvillimore Industriale 

Teknologjike e themeluar nga Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 

2000, bazuar në konceptin e zonave të lira 

ekonomike, të përhapura në botë, me qëllim 

krijimin e klimës më të efektshme të biznesit në 

Evropën Juglindore dhe më gjerë. Institucioni 

menaxhon zonat zhvillimore teknologjike-

industriale në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut dhe ka themeluar katërmbëdhjetë zona 

zhvillimore teknologjiko-industriale që janë në 

faza të ndryshme të ndërtimit.9

Pёrshkrimi i organizatёs
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Analizё e konkursit publik 
pёr emёrimin e Drejtorit 
tё Drejtorisё sё Zonave  
Zhvillimore Teknologjike 
Industriale 
_

Zhvillimi i pёrmbajtjes sё 
konkursit 

Me qëllim të përpunimit të hollësishëm të konkursit 

publik për emërimin e drejtorit të Drejtorisë për Zona 

Zhvillimore Teknologjike Industriale, do të paraqitet 

përmbajtja e konkursit nga forma origjinale e postuar 

në ueb faqen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 

së Veriut dhe pjesët / informacionet që i përmban, 

si dhe të cilat duhet të jenë pjesë e konkursit dhe 

mënyrës së paraqitjes së tyre - a ofrojnë informacion 

të qartë dhe të arritshëm për kandidatët që do të 

aplikonin.

Konkursi publik për emërimin e drejtorit të Drejtorisë 

së Zonave Zhvillimore Teknologjike Industriale¹0 

përmban elementet e mëposhtëm (pasqyrë tabelare 

në Aneksin 3.): emri i konkursit, organizata që 

shpall konkursin, afati i aplikimit, emri i pozicionit 

të punës, kushtet që duhet të plotësojë kandidati, 

dokumentacioni i kërkuar për aplikim, mënyra dhe 

vendi i dorëzimit të dokumentet, koeficienti i pagës, 

vendi i publikimit të konkursit.

Emri i konkursit, afati i publikimit, emri i pozicionit të 

punës, dokumentacioni i kërkuar për konkurs, mënyra 

dhe vendi i dorëzimit të dokumenteve dhe vendi 

i publikimit të konkursit janë treguar qartë. 

Organizata që paraqet konkursin është treguar 

qartë, por pa përshkrim shtesë.

Afati i aplikimit prej 7 ditësh nuk rekomandohet 

sepse është i shkurtër. Këshillohet afat minimal 

aplikimi prej 15 ditësh në mënyrë grumbullimin 

e të gjitha dokumenteve të nevojshme për 

aplikimin.

Qëllimi i konkursit   tregohet me shënim mbi Ligjin 

për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale, në 

bazë të të cilit shpallet konkurs për pozicionin. 

Ligjet vetvetiu nuk japin ndonjë informacion 

për kandidatin, ndërsa Gazetat Zyrtare nuk janë 

shënuar me link të drejtpërdrejtë që kufizon 

informacionin për përmbajtjen dhe informacionet 

në lidhje me kandidatët. Ligji, i shënuarnë konkurs, 

në fakt, përmban përshkrimin e vendit të punës 

në pozitë të lartë udhëheqëse - drejtor.

Përshkrim i pozitës së punës  duhet të jetë pjesë 

e konkursit ose duhet të tregohet qartë me link, 

në mënyrë që të ketë këqyrje në detyrat e punës, 

përgjegjësitë dhe detyrave për të cilat kandidati 

po aplikon. Njëkohësisht, drejton vëmendjen e 

kandidatit në kompetencat të cilat do të duhet 

të posedojë në mënyrë që të kryejë me sukses 

punën dhe të njohë (jo) përshtatshmërinë për atë 

pozicion. 

Nga informacioni i dhënë në Ligjin për Zona 

Zhvillimore Teknologjike Industriale¹¹, formohet 

profil dhe përshkrim i pozicionit të punës së 

drejtorit të Drejtorisë për Zona Zhvillimore 

Teknologjike Industriale.

¹0 Konkurs publik për emërimin e drejtorit të Drejtorisë së Zonave Zhvillimore Teknologjike Industriale. Në dispozicion në: 
<https://vlada.mk/node/23283>
¹¹ Ligji për zona zhvillimore teknologjike industriale, "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217 / 15, 30/16, 83/18 dhe 83/18
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Kushtet të cilat duhet të plotësohen nga kandidati 

të shënuar në konkurs, janë si më poshtë:

• të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë 

së Veriut;

• në kohën e emërimit me vendim të 

plotfuqishëm gjyqësor të mos jetë i dënuar 

me burgim ose sanksionin për kundërvajtje 

për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose 

detyrës;

• të ketë fituar të paktën 240 kredite sipas 

EKTS ose përfunduar shkallë VII / 1;

• të ketë minimumi pesë vjet përvojë pune;

• të ketë të paktën tre vjet përvojë pune në 

pozicion udhëheqës;

• të ketë përvojë bashkëpunimi me organizata 

dhe institucione ndërkombëtare;

• të ketë një nga certifikatat e mëposhtme të 

njohura ndërkombëtarisht të gjuhës angleze 

jo më të vjetër se pesë vjet:

- TOEFL IBT të paktën 74 pikë,

-  IELTS - të paktën 6 pikë,

-  ILEC (Cambridge English: Legal) - të paktën 

niveli B2 (B2),

-  FCE (Cambridge English: First) - të kaluar,

-  BULATS - të paktën 60 pikë ose

-  APTIS - të paktën niveli B2 (B2) dhe

Kushtet, të cilat janë paraqitur më lart, tregojnë kualifikimet 

dhe përvojën e nevojshme, përkatësisht kriteret 

themelore që duhet të plotësojë kandidati përkatës: 

shtetësia, kryerja e detyrës pa shkelje të ligjit, arsimi 

zyrtar i përfunduar, certifikata e njohur ndërkombëtarisht 

për njohjen e gjuhës angleze.

Kushti - të kesh përvojë bashkëpunimi me organizata 

dhe institucione ndërkombëtare tregon aftësinë për 

të bashkëpunuar me palët e interesit, komunikimin 

profesional dhe përvojën me organizata të ndryshme. 

Mund të jetë gjithashtu një tregues i përdorimit aktiv 

të gjuhës angleze dhe nivelit profesional të aftësive të 

fituara.

Kushti- pesë vjet përvojë dhe të paktën tre vjet në 

pozicion udhëheqës është tregues i kompetencave 

menaxheriale që duhet të ketë kandidati. Ky kusht ndan 

dhe distancon midis kandidatëve që kanë dhe nuk kanë 

përvojë menaxheriale. 

Megjithëse për pjesën më të madhe kushtet janë baza që 

shumica e kandidatëve do të plotësonin, kushtet e ndara 

në këtë konkurs për tre vjet përvojë në pozitë udhëheqëse 

distancon kompetencat udhëheqëse dhe vëmendjen e 

drejtpërdrejtë ndaj potencialit menaxherial të kandidatit. 

Shkathtësitë dhe aftësitë profesionale në drejtim të 

menaxhimit, si dhe karakteristikat personale nuk shënohen 

në kushtet e konkursit, por i nënshtrohen vlerësimit brenda 

dokumentit shtesë "Struktura e dokumenteve shtesë për 

vërtetimin e motivimin, kompetencat dhe aftësinë për 

punën e ardhshme të kandidatëve për persona të emëruar 

dhe bartës të funksioneve publike ”.
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Dokumentet që janë pjesë e dokumentacionit të 

aplikimit të paraqitura në konkurs janë:

1. Aplikimi pas konkursit- linku nuk është 

i vlefshëm dhe dokumenti nuk mund të 

shkarkohet kështu që nuk mund të analizohet.

2. Biografi e shkurtër,

3. Letër motivuese,

4. Plani dhe programi për punën në të ardhmen

5. Vërtetim për shtetësi 

6. Vërtetim se në kohën e emërimit me vendim 

të plotfuqishëm gjyqësor të mos jetë i dënuar 

me burgim ose sanksionin për kundërvajtje për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;

7. Diplomë për arsim të lartë të përfunduar me të 

paktën 240 kredite të fituara sipas EKTS ose VII 

/ 1 të përfunduar,

8. dëshmi se ai ka të paktën pesë vjet përvojë 

pune;

9. vërtetim se ka të paktën tre vjet përvojë pune 

në pozicion udhëheqës;

10. vërtetim se ka përvojë bashkëpunimi me 

organizata dhe institucione ndërkombëtare;

11. certifikatë e njohur ndërkombëtarisht e për 

njohjen e gjuhës angleze jo më e vjetër se pesë 

vjet dhe

Plan dhe program për punën e ardhshme së bashku me 

vërtetim për të paktën tre vjet përvojë pune në pozicion 

udhëheqës dhe provë se ka përvojë të bashkëpunimit 

me organizata dhe institucione ndërkombëtare janë 

baza për vlerësimin e kompetencave si: mendimi 

strategjik, planifikimi, organizimi, komunikimi efektiv 

dhe profesional, aftësitë negociuese, vendimmarrja, 

puna në projekt, etj.

12. 12. Struktura e dokumenteve shtesë për të 

vërtetuar motivimin, kompetencat dhe aftësinë 

për punën e ardhshme të kandidatëve për 

persona të emëruar dhe bartës të zgjedhur 

të funksioneve publike.

Në këtë dokument janë paraqitur pyetje për 

përgjigje me shkrim nga kandidatët në mënyrë që 

të vërtetojnë kompetencat dhe motivimin e tyre. 

Ky dokument luan rol të madh në përzgjedhjen 

e kandidatëve sepse përqendrohet saktësisht 

në kompetencat e nevojshme menaxheriale - 

njohuritë, aftësitë, shkathtësitë, të menduarit 

strategjik, veprimin dhe proaktivitetin e kandidatit 

në mënyrë që të kryejë profesionalisht një 

pozitë të lartë drejtuese. Kjo, kuptohet, duhet të 

diskutohet në intervistë me shembuj praktikë ku 

secili kandidat do të vlerësohej më tej dhe do të 

zgjidhej më i aftë për pozicionin.    

Më poshtë janë pyetjet për të cilat kërkohet 

përgjigje në ese si dëshmi e motivimit, 

kompetencave dhe aftësive të kandidatit - bartës 

i funksionit publik dhe shpjegim se si ato shkojnë 

në favor të kuadrit të lartë udhëheqës kompetent:

• zhvillimin e karrierës së kandidatit në 10 

vitet e fundit

Nga kjo pjesë mund të vlerësohet zhvillimi i 

karrierës brenda organizatës / organizatave, 

pjesë e të cilit/ave ishte kandidati, në fushën e 

avancimit në hierarkinë e organizatës ose lëvizje 

horizontale duke marrë detyra shtesë pune, 

pozicione ose role. Në të njëjtën kohë, zhvillimi i 

karrierës nënkupton fitimin e njohurive, aftësive 

të reja ose zhvillimin e atyre ekzistuese, përmes 

punës dhe trajnimit. Kjo pjesë i referohet përvojës 

së punës nga biografia e punës.
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• njohja e ligjeve dhe akteve nënligjore që 

rregullojnë funksionimin e kësaj pozite 

• bashkëpunimin e nevojshëm me 

institucionet në nivelin vertikal dhe horizontal 

Me përgjigjet e këtyre dy pyetjeve, kandidati duhet 

të tregojë njohuritë e tij në fushën e pjesës juridike 

- ligjet dhe rregulloret që rregullojnë punën e 

funksionit publik në institucionin që do të duhet të 

fitojë, ndërsa me këtë lidhet baza për punë efektive, 

ligjore dhe veprim. Në të njëjtën kohë, bashkëpunimi 

dhe komunikimi efektiv me institucionet e tjera me 

qëllim të efikasitetit organizativ dhe menaxherial. 

Komunikimi dhe bashkëpunimi në nivelin 

organizativ si dhe me palët e jashtme të interesit 

janë pjesë e kompetencave menaxheriale. 

• mendime, koncepte dhe modele për 

menaxhimin e institucionit, me fokus të 

veçantë në aktivitetet në vitin e parë    

Kjo pyetje vlerëson mendimin strategjik dhe 

aftësinë e kandidatit për të planifikuar dhe 

organizuar brenda kompetencave menaxheriale. 

• rreziqet e mundshme dhe eliminimin e tyre 

Kjo pyetje vlerëson aftësitë dhe shkathtësitë për 

ballafaqim me problemet dhe vendimmarrjen, 

si dhe aftësinë për të identifikuar dhe trajtuar 

me sukses rreziqet. Të menduarit me "kokë të 

ftohtë" lejon vlerësim objektiv të situatës dhe 

aftësinë për të reaguar në kohën e duhur.

• sigurimi i treguesve të performancës 

ndërsa kandidati është në këtë pozicion 

Kjo pyetje vlerëson njohuritë e kandidatit 

për treguesit specifik të performancës së 

organizatës në fushën e punës "ekonomike" 

dhe menaxhimit - uljen e shpenzimeve dhe 

rritjen e të ardhurave përmes mënyrave shtesë 

të financimit dhe bashkëpunimit dhe zhvillimit 

të kapitalit njerëzor në organizatë. Kjo pyetje 

gjithashtu mund të vlerësojë aftësinë për të 

gjetur zgjidhje kreative, por praktike për një 

organizatë të suksesshme.

• ide për transparencë më të madhe  

Kjo pyetje vlerëson punën profesionale dhe të 

paanshme, përgjegjësinë, llogaridhënien dhe 

transparencën në kuadër të punës përmes 

bashkëpunimit me përfaqësuesit e medieve. 

Si në çdo pozitë menaxheriale, ashtu edhe nga 

kuadri i lartë udhëheqës i institucioneve, pritet 

të ketë përgjegjësi dhe integritet në punë, dhe 

kështu llogaridhënie për atë që është bërë.
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• propozimet për ndryshime në punën 

operacionale (menaxhimi i ndryshimit)

• propozime për ndryshime strategjike në 

funksionimin e institucionit (mendimi dhe 

veprimi strategjik - menaxhimi)

Këto dy pyetje vlerësojnë të menduarit në aspektin 

e ballafaqimit dhe menaxhimit të ndryshimit, të 

menduarit dhe veprimit strategjik, njohurive të 

menaxhimit organizativ dhe të burimeve njerëzore, 

kompetencave të rëndësishme në punën e 

përditshme në mënyrë që të përmirësojnë të gjitha 

funksionet e organizatës.

Ky grup pyetjesh, pjesë e dokumentit Struktura e 

dokumenteve shtesë për vërtetimin e motivimit, 

kompetencat dhe aftësinë për punën e ardhshme 

të kandidatëve për persona të emëruar dhe bartës 

të funksioneve publike janë tregues i shkëlqyeshëm 

i kompetencave, të menduarit dhe veprimit të 

ardhshëm menaxherial të kandidatit në kuadër të 

pozitës së punës të lartë udhëheqëse.

Ky dokument është tregues i detyrave të punës që 

do të jenë pjesë e pozicionit të punës, përkatësisht 

përshkrimi i punës. Njëkohësisht është bazë për 

vlerësimin e potencialit për kryerjen e pozicionit të 

punës.

Mbrojtja ligjore e kandidatëve të pakënaqur nga 

vendimi për zgjedhje për pozitë të të lartë drejtuese nuk 

përfshihet në konkursin dhe është e dëshirueshme në 

drejtim të transparencës dhe objektivitetit të të gjithë 

procesit (përpunuar në nen në Propozim - ligjin për 

shërbim të lartë udhëheqës¹2).

Nga të gjitha sa më sipër, konkursi për pozicionin e 

drejtorit të Drejtorisë së Zonave Zhvillimore Teknologjike 

Industriale duhet të përmbajë përshkrimin e pozitës së 

punës dhe të caktojë afat real për aplikimin në mënyrë 

që të pranojë një numër më të madh të aplikacioneve 

cilësore të kandidatëve të interesuar. 

Lidhur me mundësinë për kryerjen e procesit selektiv 

profesional, objektiv dhe transparent, konkursi 

përmban informacion dhe kërkon dokumente 

përkatëse të aplikimit që shkojnë në drejtim të 

vërtetimit të kompetencave të kandidatit dhe 

mbi bazën e të cilave mund të zhvillohet proces  

selektiv cilësor.

¹2    Предлог-закон за висока раководна служба. Достапен на: https://bit.ly/3uHn8Gi
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Vlerёsimi i kompetencave 
tё kandidatit tё 
zgjedhur pёr drejtor tё 
Drejtorisё sё Zonave 
Zhvillimore Teknologjike 
IndustrialeVlerёsim  
_

Vlerësim i kompetencave të kandidatit të zgjedhur 

për drejtor të Drejtorisë së Zonave Zhvillimore 

Teknologjike Industriale nuk mund të bëhet - nuk ka 

biografi pune të kandidatit të zgjedhur.
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¹³    Marrë nga: https://akademik.mk/

4.37

8.17

11.43

Studim i rastit: 

Agjencia pёr Investime tё Huaja dhe 
Promovim tё Eksportit

Agjencia për Investime të Huaja dhe 

Promovim të Eksportit është themeluar 

në vitin 2005 dhe është agjenci zyrtare 

qeveritare për investime dhe promovim 

të eksportit, përgjegjëse për tërheqjen e 

investimeve të huaja dhe mbështetjen e 

eksportit të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut. Funksioni kryesor është rritja dhe 

zhvillimi ekonomik në vend, duke tërhequr dhe 

mbështetur investime të reja të huaja direkte, 

për krijimin dhe forcimin e bashkëpunimit 

të biznesit me furnizuesit vendas dhe për 

promovim të potencialit të eksportit të 

kompanive vendase në tregjet e huaja.13
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Analiza e konkursit publik 
pёr emёrimin e drejtorit tё 
Agjencisё pёr Investime 
tё Huaja dhe Promovim tё 
Eksportit 
_

Zhvillimi i pёrmbajtjes sё 
konkursit 

Për të elaboruar në detaje konkursin publik për 

emërimin e drejtorit të Agjencisë për Investime të 

Huaja dhe Promovim të Eksportit  përmbajtja e 

konkursit nga forma origjinale do të paraqitet dhe 

do të tregohen pjesët / informacioni që përmban, 

si dhe ato që duhet të jenë pjesë e konkursit dhe 

mënyra e paraqitjes së tyre - pavarësisht nëse ofrojnë 

informacion të qartë dhe të arritshëm për kandidatët 

që do të aplikonin.

Shpallja publike për emërimin e drejtorit të Agjencisë 

për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit 

përmban elementet e mëposhtëm (pasqyrë tabelare 

në Aneksin 4.): emri i konkursit, organizata që 

shpall konkursin, afati i aplikimit, emri i pozicionit 

të punës, kushtet që duhet të plotësojë kandidati, 

dokumentacionin e kërkuar për aplikim, mënyrën dhe 

vendin e dorëzimit të dokumenteve, koeficientin e 

pagës dhe shënim se dokumentacioni jo i plotë nuk 

do të shqyrtohet pas skadimit të afatit të aplikimit. 

Emri i konkursit, afati i publikimit, emri i pozicionit të 

punës, dokumentacioni i kërkuar për konkurs, mënyra 

dhe vendi i dorëzimit të dokumenteve dhe vendi i 

publikimit të konkursit janë treguar qartë. Organizata 

që paraqet konkursin është treguar qartë, por pa 

përshkrim shtesë.

Afati i aplikimit prej 5  ditësh nuk rekomandohet sepse 

është i shkurtër. Këshillohet afat minimal aplikimi prej 

15 ditësh në mënyrë që të ketë dukshmëri dhe qasje 

në konkurs dhe mbledhjen e të gjitha dokumenteve të 

nevojshme për aplikimin.

Qëllimi i konkursit tregohet me shënim të Ligji për 

themelimin e Agjencisë për Investime të Huaja dhe 

Promovimin e Eksportit të Republikës së Maqedonisë 

në bazë të së cilës shpallet konkurs për pozicionin e 

punës. 

Ligjet vetvetiu nuk japin ndonjë informacion për 

kandidatin, ndërsa Gazetat Zyrtare nuk janë shënuar 

me link të drejtpërdrejtë që kufizon informacionin 

për përmbajtjen dhe informacionet në lidhje me 

kandidatët. Ligji, i shënuar në konkurs, në fakt 

përmban përshkrimin e vendit të punës në pozitë 

të lartë udhëheqëse- drejtor dhe informacione mbi 

aktivitetet dhe parimet e punës së Agjencisë. 

Përshkrim i pozitës së punës duhet të jetë pjesë 

e konkursit ose duhet të tregohet qartë me link, 

në mënyrë që të ketë këqyrje në detyrat e punës, 

përgjegjësitë dhe detyrave për të cilat kandidati po 

aplikon. Njëkohësisht, drejton vëmendjen e kandidatit 

në kompetencat të cilat do të duhet të posedojë në 

mënyrë që të kryejë me sukses punën dhe të njohë 

(jo) përshtatshmërinë për atë pozicion. 

¹4    Јавен оглас за именување на директор Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот. Достапен 
на: <https://vlada.mk/node/20206>
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Nga informacionet e dhëna në nenin 10 dhe nenin 

11 të Ligjit për themelimin e Agjencia për Investime 

të Huaja dhe Promovim të Eksportit të Republikës së 

Maqedonisë¹5 është krijuar një profil për pozicionin e 

punës drejtor i Agjencisë për Investime të Huaja dhe 

Promovim të Eksportit.

Kushtet të cilat duhet të plotësohen nga kandidati të 

shënuar në konkurs, janë si më poshtë:

1. të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së 

Veriut;

2. në kohën e emërimit me vendim të 

plotfuqishëm gjyqësor të mos jetë i dënuar me 

burgim ose sanksionin për kundërvajtje për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;

3. të ketë fituar të paktën 240 kredite sipas EKTS 

ose përfunduar shkallë VII / 1 arsim;

4. të ketë minimumi pesë vjet përvojë pune në 

fushën e investimeve dhe eksportit dhe të paktën 

tre vjet përvojë pune në pozicion udhëheqës;

5. të posedojë një nga certifikatat të pranuara 

ndërkombëtare ose mirënjohje për njohuri aktive 

të gjuhës angleze, jo më të vjetër se pesë vjet:

- TOEFL IBT të paktën 74 pikë,

- IELTS - të paktën 6 pikë,

- ILEC (Cambridge English: Legal) - të paktën 

niveli B2 (B2),

- FCE (Cambridge English: First) - të kaluar,

- BULATS - të paktën 60 pikë ose

-APTIS - të paktën niveli B2 (B2).

Kushtet, të cilat janë paraqitur më lart, tregojnë 

kualifikimet dhe përvojën e nevojshme, përkatësisht 

kriteret themelore që duhet të plotësojë kandidati 

përkatës: shtetësia, kryerja e detyrës pa shkelje të 

ligjit, arsimi zyrtar i përfunduar, certifikata e njohur 

ndërkombëtarisht për njohjen e gjuhës angleze.

Kërkesa - të ketë minimum pesë vjet përvojë pune 

në fushën e investimeve dhe eksportit dhe të 

paktën tre vjet përvojë pune në pozicion udhëheqës 

është kërkesa e vetme që tregon kompetencat për 

udhëheqje dhe në pjesën e dokumenteve të kërkuara 

është shënuar se duhet të paraqitet provë për këtë. 

Për fat të keq, nuk ka shpjegim se si duhet të duken 

provat dhe çfarë duhet të përmbajnë ato, dhe e 

njëjta gjë mund të bëhet vetëm me konfirmimin e 

përvojës së punës në institucion ose me përmendjen 

e përvojës së punës në biografinë e shkurtër e cila 

në raundin e parë të përzgjedhjes tregon vetëm një 

kriter të plotësuar. Në procesin e mëtejshëm selektiv, 

kompetencat e nevojshme për pozicion të lartë 

drejtues duhet të konfirmohen përmes intervistave, 

testeve teknike, studimeve të rasteve, përgatitjes 

së një programi për funksionimin e institucionit, 

komunikimit dhe bashkëpunimit me aktorë të 

ndryshëm (palët e interesit) etj.

Megjithëse për pjesën më të madhe kushtet janë 

baza, të cilën shumica e kandidatëve do të plotësonin, 

i vetmi kusht i përbashkët: pesë vjet përvojë pune në 

fushën e investimeve dhe eksportit dhe të paktën tre 

vjet përvojë pune në pozicion udhëheqës, distancojnë 

kompetencat menaxheriale dhe përvoja në investime 

dhe eksport (në industri) tërheq vëmendjen për 

një rreth dukshëm më të ngushtë të kandidatëve 

potencialë.

Lidhur me dokumentet e kërkuara të aplikimit, bazë 

për vlerësimin e kompetencave profesionale dhe 

¹5    Закон за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот, „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 57/10, 36/11, 41/14 и 64/18.



38

personale (të menduarit strategjik, planifikimin, 

organizimin, komunikimin efektiv dhe profesional, 

aftësitë negociuese, vendimmarrje, puna në projekte, 

etj.). Në procesin e para-përzgjedhjes do të ishte 

vetëm biografia e punës dhe dëshmi për minimum 

tre vjet përvojë pune në pozicion udhëheqës. Të 

njëjtat kompetenca duhet të vlerësohen me teknika 

shtesë përzgjedhëse sepse para-përzgjedhja nuk do 

të mund të bëjë dallim të rëndësishëm midis cilësisë 

së kandidatëve vetëm në bazë të dokumenteve të 

paraqitura.

Dokumentet që janë pjesë e dokumentacionit të 

aplikimit të paraqitura në konkurs janë:

1) biografi e shkurtër,

2) vërtetim për shtetësi, 

3) vërtetim se në kohën e emërimit me vendim 

të plotfuqishëm gjyqësor të mos jetë i dënuar 

me burgim ose sanksionin për kundërvajtje për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;

4) vërtetim se ka fituar të paktën 240 kredite 

sipas EKTS ose përfunduar shkallë VII / 1 arsim;

5) vërtetim se ka minimum pesë vjet përvojë 

pune në fushën e investimeve dhe eksportit 

dhe të paktën tre vjet përvojë pune në pozicion 

udhëheqës;

6) të posedojë një nga certifikatat të pranuara 

ndërkombëtare ose mirënjohje për njohuri 

aktive të gjuhës angleze, jo më të vjetër se pesë 

vjet.

Mbrojtja ligjore e kandidatëve të pakënaqur nga 

vendimi për zgjedhje për pozitë të të lartë drejtuese nuk 

përfshihet në konkursin dhe është e dëshirueshme në 

drejtim të transparencës dhe objektivitetit të të gjithë 

procesit (përpunuar në nen në Propozim - ligjin për 

shërbim të lartë udhëheqës¹6 ).

Nga të gjitha sa më sipër, konkursi për pozicionin 

e Drejtorit të Agjencisë për Investime të Huaja dhe 

Promovim të Eksportit të Republikës së Maqedonisë 

së Veriut duhet të përmbajë përshkrimin e punës, 

përshkrim të shkurtër të organizatës dhe qëllimet e saj 

dhe të përcaktojë afat real të aplikimit për mundësi për 

të marrë një numër më i madh i aplikacioneve cilësore 

të kandidatëve të interesuar.

Lidhur me mundësinë për kryerjen e një procesi 

profesional, objektiv dhe transparent të përzgjedhjes, 

konkursi përmban informacion dhe kërkon dokumente 

përkatëse të aplikimit, por ato nuk janë të mjaftueshme 

për të marrë vendim të mirë informuar për një rreth më 

të ngushtë të kandidatëve kompetentë në raundin e parë 

të përzgjedhjes. Përzgjedhja do të duhet të bëhet me 

ndihmën e intervistave, rasteve studimore, pyetësorëve, 

etj, në përputhje me kriteret e përcaktuara për zgjedhjen 

e kandidatit më të përshtatshëm / më kompetent.

¹6    Закон за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот, „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 57/10, 36/11, 41/14 и 64/18.
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Vlerёsimi i kompetencave 
tё kandidatit tё zgjedhur 
pёr drejtor tё Agjencisё 
pёr Investime tё Huaja 
dhe Promovim tё 
Eksportit tё Republikёs 
sё Maqedonisё sё Veriut 
sipas informacioneve nё 
biografinё e punёs / CV  
_

Faza e parë e përzgjedhjes së kandidatëve, pas 

aplikimeve / biografive të arritura për konkursin 

e shpallur, bazohet pikërisht në shqyrtimin e 

informacioneve në biografitë e punës dhe dokumentet 

shtesë. Me analizimin e biografive të punës dhe 

krahasimi i tyre me kërkesat / kushtet në konkurs, 

bëhet një e ashtuquajtur listë e gjatë e kandidatëve 

potencialisht të përshtatshëm për pozicionin. Në 

këtë fazë është thelbësore që kandidati të ketë ndarë 

(me shkrim) të gjitha kualifikimet dhe kompetencat 

e nevojshme, në përputhje me kërkesat e konkursit 

dhe pozicionin, sepse prania e këtij informacioni në 

biografi do ta veçojë kandidatin si potencialisht të 

përshtatshëm dhe do të merret parasysh për fazën 

e dytë të përzgjedhjes së kandidatëve duke përdorur 

intervista, studime të rasteve, pyetësorë dhe teknika 

të tjera të përzgjedhjes në mënyrë që të krijohet një 

listë e shkurtër e kandidatëve më të përshtatshëm / 

kompetentë për pozicionin e punës.\

Procesi selektiv bazuar në biografinë e punës 

nënkupton analizën e të dhënave në biografi, në këtë 

rast informacioni aktual në biografinë e punës do të 

analizohet në përputhje me kërkesat e konkursit dhe 

kornizën e kompetencës. 

Me qëllim të analizës paraprake të kompetencave 

të kandidatit Dejan Pavlevski, do të analizohen 

informacionet në biografinë e punës.

 Biografia e punës e personit të zgjedhur u.d., drejtori 

i Agjencisë për Investime të Huaja dhe Promovimin 

e Eksportit është në formë narrative me prezantim 

të historisë së punës së kandidatit, angazhimit 

politik dhe anëtarësimit në LSDM për 15 vjet dhe 

informacionin se "Për momentin është u.d., drejtor i 

Agjencisë për Investime të Huaja dhe Promovim të 

Eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i 

emëruar në tetor 2020. "

Në biografinë e punës së kandidatit përcaktohen 

qartë pozicionet e punës dhe emrat e institucioneve 

të sektorit publik, por nuk ka përshkrim të detajuar të 

punës dhe përgjegjësitë, si dhe përvojën menaxheriale 

në sektorin privat që nuk shoqërohet me informacione 

mbi emrin e kompanisë dhe shpjegim më të 

hollësishëm të asaj se çfarë nënkuptojnë aktivitetet 

e punës dhe përgjegjësitë në kuadër të pozitës 

menaxheriale. Pjesëmarrje aktive në përgatitjen e 

Programeve të Punës së Qeverisë 2017-2020 dhe 

2020-2024 në kuadër të pozitës së Zëvendës Ministrit 

në Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale mund të flasë 

në drejtim të njohjes dhe praktikës së kompetencave 

menaxheriale, por duhen më shumë informacione në 

fushat në të cilat ka marrë pjesë dhe detyrat specifike 

që janë publikuar.

Disa nga kriteret e përmendura në konkurs, siç 

janë: minimumi pesë vjet përvojë pune në fushën e 
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investimeve dhe eksporteve, si dhe njohja e gjuhës 

angleze me certifikatë të njohur ndërkombëtarisht 

nuk mund të konfirmohen me informacionet në 

biografinë e punës. Njëkohësisht, në biografi nuk është 

e qartë dhe nuk u kushtohet vëmendje të qartë dhe 

të plotë kompetencave në pjesën e: vendimmarrjes 

efektive, aftësive udhëheqëse, aftësive efektive të 

komunikimit, profesionalizmit, etikës. Shkathtësitë 

e fituara përmes trajnimeve, pjesë e biografisë "...

Vlera udhëheqëse dhe menaxhim sipas kulturës së 

organizatës, menaxhimi i ndryshimit dhe cikli jetësor 

i organizatave "duhet të vlerësohen përmes teknikave 

shtesë të përzgjedhjes në drejtim të njohjes së tyre, 

por edhe përdorimit në punë.

Nga biografia e punës e kandidatit dhe informacionet 

e shënuara në të, nuk është e mundur të vlerësohet 

përshtatshmëria e plotë e kandidatit për pozicionin në 

fushën të shënuara në konkurs dhe pjesë e kornizës 

së kompetencës më sipër. Kompetencat e kërkuara 

për të kryer me sukses pozitë të lartë menaxheriale 

duhet të vlerësohen përmes procedurave shtesë 

selektive siç janë intervistat, studimet e rasteve, 

propozimet e programeve dhe pyetësorët.
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Kompetenca  Edukimi, njohuritë, 
aftësitë, shkathtësitë

Konkurs Posedon / 
nuk posedon

1. Kompetencat teknike
 
Përdorimi efektiv i 
njohurive dhe aftësive 
për punë në projekte dhe 
strategji me kompleksitet 
të lartë.
.

2. Kompetencat 
menaxheriale

Arsimi formal
(drejtimi dhe niveli)

Arsimi joformal

Неформално образование

Përvojë në profesion  

Përvoja në një pozicion 
menaxherial

Aftësitë menaxheriale:
- Planifikimi
- Organizimi
- Drejtim/ motivim
- Kontrollim 
- Të menduarit strategjik
- Marrja e vendimeve
- Menaxhimi me ndryshime 
- Drejtimi i një organizate që 
mëson
- Aftësi negociuese
- Delegim
- Dhënia e reagimeve 
kthyese
- Ndërtimi i besimit
- Shkathtësi efektive të 
komunikimit 
- Shkathtësitë e prezantimit

arsimi i përfunduar 
shkalla VII / 1;

Në pajtim me 
konkursin: 
4) të ketë minimum 
pesë vjet përvojë pune 
në fushën e investi-
meve dhe eksporteve 

Në pajtim me 
konkursin: 
të ketë të paktën tre 
vjet përvojë pune në 
pozicion udhëheqës;

 

Fakulteti Elektro - 
teknik, Shkup, drejtimi 
Elektronikë dhe 
Telekomunikacion

Nuk është e qartë nga 
biografia e shkurtër 
nëse ai i zotëron ato.

*Të vlerësohet në 
intervistë

Ka
"... nga 2007 deri më 
2016 ka punuar në një 
kompani private të 
huaj si menaxher i TIK.
Në qershor 2017, u 
zgjodh Zëvendës 
Ministër në Ministrinë 
e Vetëqeverisjes 
Lokale dhe e mban atë 
pozitë deri në shtator 
2020. Merr pjesë 
aktive në përgatitjen e 
Programeve të Punës 
së Qeverisë 
2017-2020 dhe 
2020-2024 ... “
Sipas përvojës 
menaxheriale dhe 
trajnimeve, këto 
kompetenca duhet të 
posedohen.

* Të vlerësohet në 
intervistë
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Kompetenca  Edukimi, njohuritë, 
aftësitë, shkathtësitë

Konkurs Posedon / 
nuk posedon

3. Vendimmarrja dhe 
zgjidhja e problemeve

4. Njohja e një gjuhe të 
huaj

5. Shkathtësi dhe aftësi për 
marrëdhënie dhe 
bashkëpunim me njerëzit

6. Kompetencat 
udhëheqëse

7. Etika dhe profesionalizmi

Kuptimi dhe menaxhimi i 
kontekstit të vlerave 
personale, vendimeve dhe 
aktiviteteve, përgjegjësia 
për sjelljen e vet

• Vendimmarrja efektive
• Analizë 

Aftësitë: Folje, lexim, dëgjim

• Shkathtësitë e komunikim-
it dhe menaxhimi konstruk-
tiv i konfliktit

• Ndërtimi i besimit dhe 
bashkëpunimit

• Empati

• Udhëheqja
• Motivimi dhe mbështetja
• Reagime
• Inteligjenca emocionale
• Integriteti personal

• Integriteti personal dhe 
besueshmëria
• Profesionalizmi
• Objektiviteti
• Forcimi i besimit
• Përdorimi i vetë-analizës - 
njohja e pikave të forta dhe 
të dobëta të vetes 

* Të vlerësohet në 
intervistë

Asnjë njohje e gjuhe të 
huaj nuk është 
shënuar në biografi.

* Të vlerësohet në 
intervistë

Nuk është shënuar në 
biografinë e punës. 
Sipas përvojës, 
kandidati duhet t’i 
posedojë ato.

* Të vlerësohet në 
intervistë

Të fituara në trajnim
„...vlerat udhëheqëse 
dhe menaxhimi me 
kulturën organizative, 
menaxhimi i ndryshim-
it dhe cikli jetësor i 
organizatave ... "

* Të vlerësohet në 
intervistë
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Studim rasti: 

Inspektorati Shtetёror i Arsimit 

¹7    Marrë nga: https://bit.ly/3uHn8Gi

Inspektorati Shtetëror i Arsimit është organ 

në kuadër të Ministrisë së Arsimit dhe 

Shkencës dhe mbikëqyr përmbushjen e 

standardeve arsimore, sigurimin e cilësisë 

së arsimit, efektivitetin përmes vlerësimit 

të punës së institucioneve arsimore, si dhe 

zbatimin e ligjeve, rregulloreve të tjera dhe 

akteve të përgjithshme në fushën e arsimit 

dhe edukimit. Mbikëqyrje inspektuese 

arsimore kryhet në institucione për 

të gjitha nivelet e arsimit (nga arsimi 

parashkollor deri te arsimi i lartë, përfshirë 

institucionet për arsimin e të rriturve), 

në përputhje me dispozitat e ligjeve që 

rregullojnë veprimtarinë arsimore dhe 

shkencore .17
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Zhvillimi i pёrmbajtjes sё 
konkursit  
_

Për të elaboruar në detaje konkursin publik për 

emërimin e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror 

të Arsimit¹8 përmbajtja e konkursit nga forma 

origjinale do të paraqitet dhe do të tregohen pjesët / 

informacioni që përmban, si dhe ato që duhet të jenë 

pjesë e konkursit dhe mënyra e paraqitjes së tyre - 

pavarësisht nëse ofrojnë informacion të qartë dhe të 

arritshëm për kandidatët që do të aplikonin.

Konkursi publik për emërimin e drejtorit të 

Inspektoratit Shtetëror të Arsimit përmban elementet 

e mëposhtëm (pasqyrë tabelare në Aneksin 5.): emri 

i konkursit, organizata që shpall konkursin, afati i 

aplikimit, emri i pozicionit të punës, kushtet që duhet 

të plotësojë kandidati, dokumentacioni i kërkuar për 

aplikim, mënyra dhe vendi i dorëzimit të dokumentet, 

koeficienti i pagës, vendi i publikimit të konkursit. 

Emri i konkursit, afati i publikimit, emri i pozicionit të 

punës, dokumentacioni i kërkuar për konkurs, mënyra 

dhe vendi i dorëzimit të dokumenteve dhe vendi i 

publikimit të konkursit janë treguar qartë. Organizata 

që paraqet konkursin është treguar qartë, por pa 

përshkrim shtesë.

Qëllimi i konkursit tregohet me shënim mbi Ligjin 

për Inspektoratin e Arsimit në bazë të të cilit 

shpallet konkurs për pozicionin 

Ligjet vetvetiu nuk japin ndonjë informacion 

për kandidatin, ndërsa Gazetat Zyrtare nuk 

janë shënuar me link të drejtpërdrejtë që 

kufizon informacionin për përmbajtjen dhe 

informacionet në lidhje me kandidatët. Ligji, i 

shënuar në konkurs, përmban informacion mbi 

organizimin, kompetencat dhe autorizimet e 

inspektoratit arsimor, të kryer nga Inspektorati 

Shtetëror i Arsimit dhe inspektorët e autorizuar 

të komunës dhe qytetit të Shkupit, dhe në 

lidhje me pozicionin e drejtorit përmban vetëm 

informacion kush e emëron atë (Qeverinë e RMV-

së), zëvendësohet nga nëpunës administrativ 

udhëheqës dhe tregon vetëm dy kushte që ai 

duhet të plotësojë: arsimin e lartë dhe të paktën 

pesë vjet përvojë pune pedagogjike në edukim 

dhe arsimim

Përshkrim i pozitës së punës duhet të jetë pjesë 

e konkursit ose duhet të tregohet qartë me link, 

në mënyrë që të ketë këqyrje në detyrat e punës, 

përgjegjësitë dhe detyrave për të cilat kandidati 

po aplikon. Njëkohësisht, drejton vëmendjen e 

kandidatit në kompetencat të cilat do të duhet 

të posedojë në mënyrë që të kryejë me sukses 

punën dhe të njohë (jo) përshtatshmërinë  

për atë pozicion. 

¹8    Konkurs publik për emërimin e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror të Arsimit. Në dispozicion në: 
<https://vlada.mk/node/23284>
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Kushtet të cilat duhet të plotësohen nga kandidati të 

shënuar në konkurs, janë si më poshtë:

• të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së 

Veriut;

• në kohën e emërimit me vendim të 

plotfuqishëm gjyqësor të mos jetë i dënuar me 

burgim ose sanksionin për kundërvajtje për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;

• të ketë fituar të paktën 240 kredite sipas EKTS 

ose përfunduar shkallë VII / 1 arsim;

• ka minimum pesë vjet përvojë pune 

pedagogjike në edukim dhe arsim dhe

• të posedojë një nga certifikatat të pranuara 

ndërkombëtare ose mirënjohje për njohuri 

aktive të gjuhës angleze, jo më të vjetër se pesë 

vjet:

- TOEFL IBT të paktën 74 pikë,

- IELTS - të paktën 6 pikë,

-  ILEC (Cambridge English: Legal) - të paktën 

niveli B2 (B2),

- FCE (Cambridge English: First) - të kaluar,

-  BULATS - të paktën 60 pikë ose

- APTIS - të paktën niveli B2 (B2).

Kushtet e paraqitura më sipër tregojnë kualifikimet 

dhe përvojën e nevojshme, përkatësisht kriteret 

themelore që duhet të plotësojë kandidati përkatës: 

shtetësia, kryerja e detyrës pa shkelur ligjin, arsimi 

formal i përfunduar, por nuk përmend në cilën fushë, 

certifikatë e pranuar ndërkombëtarisht për njohjen e 

gjuhës angleze dhe përvojë pune prej pesë vjet në 

arsimin edukativ. 

Kushtet e përbashkëta nuk i dallojnë kompetencat 

udhëheqëse, nuk përqendrojnë vëmendjen në 

potencialin menaxherial, përkundrazi sugjerojnë 

kompetencat e përgjithshme themelore për 

ushtrimin e cilës do pozitë pune. Nëse personi 

kompetent nuk identifikohet në mënyrë të veçantë 

në kushtet e konkursit, mund të mos tregojë 

interes për të aplikuar ose të aplikojnë persona të 

cilët posedojnë vetëm kushtet themelore, por jo 

edhe kompetencat e nevojshme menaxheriale dhe 

potencialin për të kryer pozitë të lartë udhëheqëse. 

Mosarritja e qëllimit të konkursit për të përfituar dhe 

aktivizuar grupin e duhur të profesionistëve, të cilët 

janë kompetentë për pozicionin, mund të rezultojë 

në uljen e cilësisë së aplikimeve dhe pamundësinë 

për të kryer proces selektiv dhe të plotësohet 

pozicioni i punës me një zgjidhje të përshtatshme 

kadrovike. Çdo proces rekrutimi dhe përzgjedhjeje 

dhe / ose përsëritja e tij i kushton organizatës / 

institucionit kohë, alokimin e burimeve njerëzore 

shtesë dhe kosto financiare. Në këtë rast, kriteret 

e para-përzgjedhjes janë të përgjithshme dhe për 

zgjedhjen e stafit kompetent do të duhet të shpallet 

konkurs shtesë përmes intervistave, studimeve të 

rasteve, pyetësorëve, etj. me supozim se ka kritere 

koncize të përzgjedhjes në lidhje me pozicionin që 

nuk janë pjesë e konkursit.

Shkathtësitë dhe aftësitë profesionale në fushën 

e menaxhimit, si dhe karakteristikat personale nuk 

përmenden në kushtet e konkursit.
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Dokumentet që janë pjesë e dokumentacionit të 

aplikimit të paraqitura në konkurs janë:

• Formulari i aplikimit për konkursin 

Me këtë dokument zyrtarisht aplikohet për pozicionin 

konkret të punës. Është në formën e një formulari 

të strukturuar tashmë të përgatitur që kërkon 

informacione në pjesën 1. Të dhëna për konkursin- 

numri i konkursit, 2. Informacione personal për 

kandidatin (emri, mbiemri, telefoni i kontaktit), 3. Të 

dhëna për plotësimin e kushteve të veçanta (arsimi, 

institucioni, diploma, drejtimi, numri dhe data e 

diplomës, të dhëna për përvojën e punës, vitet, muajt).

• biografi e shkurtër,

• Letër motivuese 

• Plani dhe programi për punën në të ardhmen

Plani dhe programi për punën në të ardhmen është 

baza për vlerësimin e kompetencave si të menduarit 

strategjik, planifikimi, organizimi, por edhe zotërimi i 

njohurive themelore në lidhje me punën e institucionit.

• vërtetim për shtetësi, 

• vërtetim se në kohën e emërimit me vendim 

të plotfuqishëm gjyqësor të mos jetë i dënuar 

me burgim ose sanksionin për kundërvajtje për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;

• Diplomë për arsim të lartë të përfunduar me të 

paktën 240 kredite të fituara sipas EKTS ose VII 

/ 1 të përfunduar,

• vërtetim se ka minimum pesë vjet përvojë 

pune pedagogjike në edukim dhe arsim dhe

• certifikatë e njohur ndërkombëtarisht ose 

vërtetim për njohjen aktive të gjuhës angleze, jo 

më e vjetër se pesë vjet

Nga dokumentet e mësipërme të kërkuara për 

aplikim, vetëm dokumenti Plani dhe programi për 

punën në të ardhmen mund të jetë bazë për vlerësim 

në fushën e të menduarit strategjik, planifikimit dhe 

organizimit. Sigurisht, ashtu si ajo që u përmend më 

lartë, procedurat përzgjedhëse siç janë intervistat, 

studimet e rasteve dhe pyetësorët duhet të jenë pjesë 

e procesit selektiv për të vlerësuar dhe përzgjedhur 

stafin kompetent.

Mbrojtja ligjore e kandidatëve të pakënaqur nga 

vendimi për zgjedhje për pozitë të të lartë drejtuese nuk 

përfshihet në konkursin dhe është e dëshirueshme 

në drejtim të transparencës dhe objektivitetit të të 

gjithë procesit (përpunuar në nen në Propozim - ligjin 

për shërbim të lartë udhëheqës¹9).

Nga të gjitha të lartë përmendurat, konkursi për 

pozicionin e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror 

të Arsimit duhet të plotësohet me informacione 

më specifike në lidhje me pozicionin e punës dhe 

kompetencat që i vlerësojnë, në mënyrë që të synojë 

personelin kompetent. 

Lidhur me mundësinë për kryerjen e procesit selektiv 

profesional, objektiv dhe transparent, konkursi 

përmban informacion dhe kërkon dokumente 

përkatëse të aplikimit që shkojnë në drejtim të 

vërtetimit të kompetencave të kandidatit dhe 

mbi bazën e të cilave mund të zhvillohet proces  

selektiv cilësor.

¹9    Јавниот оглас за именување на директор на Државниот просветен инспекторат. Достапна на: <https://vlada.
mk/node/23284>
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Vlerёsimi i kompetencave 
tё kandidatit tё zgjedhur 
pёr drejtor tё Inspektoratit 
Shtetёror pёr Ndёrtimtari     
_

Vlerësim i kompetencave të kandidatit të zgjedhur 

për drejtor të Inspektoratit Shtetëror të Ndërtimit nuk 

mund të bëhet - nuk ka biografi pune të kandidatit të 

zgjedhur.
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Studimi i rastit: 

Drejtoria pёr Zbatimin e Sanksioneve  

Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve është 

organ në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, 

funksioni i të cilit është të kryejë veprimtari 

brenda fushës së Ministrisë në lidhje me 

ekzekutimin e sanksioneve. Në përputhje 

me Ligjin për ekzekutimin e sanksioneve, 

Drejtoria për Ekzekutimin e Sanksioneve ka 

autorizim të organizojë, zbatojë dhe mbikëqyrë 

ekzekutimin e burgimit, burgimit për të mitur, 

masave alternative, punë me dobi shoqërore 

dhe arrest shtëpiak, mbikëqyrje mbrojtëse të 

vendosur me vendim për dënim me kusht 

ose lëshim me kusht, si dhe masa edukative 

e referimit në shtëpi edukative-korrektuese; 

të sigurojë trajnim dhe përmirësim të 

vazhdueshëm të punonjësve, përkatësisht 

të organizojë trajnime dhe të kontrollojë 

njohuritë dhe aftësitë e punonjësve në 

institucionet ndëshkuese dhe korrektuese; 

të bashkëpunojë me institucionet, shoqatat 

dhe organizatat që merren me problemet e 

ekzekutimit të sanksioneve.20

20     Marrë nga: <https://akademik.mk/>
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Analiza e konkursit publik 
pёr emёrimin e drejtorit tё 
Drejtorisё pёr Ekzekutimin 
e Sanksioneve
_

Zhvillimi i pёrmbajtjes sё 
konkursit 

Për të elaboruar në detaje konkursin publik për 

emërimin e drejtorit të Drejtorisë për Ekzekutimin 

e Sanksioneve2¹ përmbajtja e konkursit nga forma 

origjinale do të paraqitet dhe do të tregohen pjesët / 

informacioni që përmban, si dhe ato që duhet të jenë 

pjesë e konkursit dhe mënyra e paraqitjes së tyre - 

pavarësisht nëse ofrojnë informacion të qartë dhe të 

arritshëm për kandidatët që do të aplikonin.

Konkursi publik për emërimin e drejtorit të Drejtorisë 

për Ekzekutimin e Sanksioneve përmban elementet 

e mëposhtëm (pasqyrë tabelare në Aneksin 6.): emri 

i konkursit, organizata që shpall konkursin, afati i 

aplikimit, emri i pozicionit të punës, kushtet që duhet 

të plotësojë kandidati, dokumentacioni i kërkuar për 

aplikim, mënyra dhe vendi i dorëzimit të dokumentet, 

koeficienti i pagës, vendi i publikimit të konkursit. 

Emri i konkursit, afati i publikimit, emri i pozicionit 

të punës, dokumentacioni i kërkuar për konkurs, 

mënyra dhe vendi i dorëzimit të dokumenteve dhe 

vendi i publikimit të konkursit janë treguar qartë. 

Organizata që paraqet konkursin është treguar qartë, 

por pa përshkrim shtesë. Afati prej (7) shtatë ditësh 

është i shkurtër dhe rekomandohet të rritet në 15 

ditë në mënyrë që të bëhet i qasshëm konkursi, për 

aplikacione cilësore dhe mundësi për aplikim. Në 

të njëjtën kohë, Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve 

përcakton një periudhë prej 15 ditësh për kohëzgjatjen 

e konkursit.

Qëllimi i konkursit  është sugjeruar me shënim mbi 

Ligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve në bazë të të 

cilit shpallet konkursi 

Ligjet vetvetiu nuk japin ndonjë informacion për 

kandidatin, ndërsa Gazetat Zyrtare nuk janë shënuar 

me link të drejtpërdrejtë që kufizon informacionin 

për përmbajtjen dhe informacionet në lidhje me 

kandidatët. Ligji, i shënuar në konkurs, përmban 

informacion dhe kushte që duhet të plotësohen nga 

personi i caktuar si drejtor dhe përmban informacion 

të detajuar mbi të gjitha kompetencat, detyrimet dhe 

detyrat e punës.

Përshkrim i pozitës së punës duhet të jetë pjesë 

e konkursit ose duhet të tregohet qartë me link, 

në mënyrë që të ketë këqyrje në detyrat e punës, 

përgjegjësitë dhe detyrave për të cilat kandidati po 

aplikon. Njëkohësisht, drejton vëmendjen e kandidatit 

në kompetencat të cilat do të duhet të posedojë në 

mënyrë që të kryejë me sukses punën dhe të njohë 

(jo) përshtatshmërinë për atë pozicion. Përshkrimi 

i punës, përgjegjësitë dhe kompetencat nuk janë 

pjesë e këtij konkursi, por janë pjesë e Ligjit për 

Ekzekutimin e Sanksioneve, të përpunuara në detaje 

me udhëzimet në fushën e kompetencave të drejtorit, 

të menaxhuara nga institucionet penitenciare dhe 

korrektuese, punësimi vjetor planet, procedura 

e punësimit, trajnimi i stafit, planet vjetore të  

trajnimit, etj. 

2¹    Konkurs publik për emërimin e drejtorit të Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve. Në dispozicion në : 
<https://vlada.mk/node/23282>
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Kushtet të cilat duhet të plotësohen nga kandidati 

të shënuar në konkurs, janë si më poshtë: 

• të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë 

së Veriut;

• zotërimin aktiv i  gjuhës maqedonase;

• të jetë në gjendje të punojë dhe të ketë aftësi 

të përgjithshme shëndetësore;

• në kohën e emërimit me vendim të 

plotfuqishëm gjyqësor të mos jetë i dënuar 

me burgim ose sanksionin për kundërvajtje 

për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose 

detyrës;

• të ketë fituar të paktën 240 kredite sipas 

EKTS ose përfunduar shkallë VII / 1;

• të keni të paktën 10 vjet përvojë pune, nga 

të cilat pesë vjet në fushën e zbatimit të 

sanksioneve ose çështjeve të lidhura me to; 

• Njohja e njërës prej tre gjuhëve më të 

përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, 

frëngjisht, gjermanisht) që dëshmohet me 

certifikatë nga një institucion kompetent.

Kushtet, të cilat janë paraqitur më lart, tregojnë 

kualifikimet e nevojshme, përvojën dhe gjendjen e 

përgjithshme shëndetësore, përkatësisht kriteret 

themelore që duhet të përmbushë kandidati, siç janë: 

shtetësia, shëndeti i përgjithshëm dhe aftësia për të 

punuar, kryerja e detyrës pa shkelje të ligjit, arsimi formal 

i përfunduar, por nuk përcakton se cila fushë, njohja e 

gjuhës maqedonase - gjuha zyrtare e vendit, certifikatë 

e njohur ndërkombëtarisht për njohjen e një gjuhe të 

huaj dhe të ketë të paktën 10 vjet përvojë pune, nga të 

cilat pesë vjet në fushën e zbatimit të sanksioneve ose 

çështjeve të ngjashme. 

Kushtet e përbashkëta nuk i distancojnë kompetencat 

menaxheriale. Përvoja e kërkuar në fushën e ekzekutimit 

të sanksioneve sugjeron për person që tashmë ka 

përvojë me institucionin që shkon në favor të kryerjes 

së detyrave të punës. Ky kriter ngushton rrethin e 

kandidatëve të mundshëm.

Në këtë rast, kriteret e para-përzgjedhjes janë të 

përgjithshme dhe për zgjedhjen e stafit kompetent do 

të duhet të shpallet konkurs shtesë përmes intervistave, 

studimeve të rasteve, pyetësorëve, etj. me supozim se ka 

kritere koncize të përzgjedhjes në lidhje me pozicionin që 

nuk janë pjesë e konkursit.

Shkathtësitë dhe aftësitë profesionale në fushën 

e menaxhimit, si dhe karakteristikat personale nuk 

përmenden në kushtet e konkursit.
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Dokumentet që janë pjesë e dokumentacionit të 

aplikimit të paraqitura në konkurs janë:

• Formulari i aplikimit për konkursin 

Me këtë dokument zyrtarisht aplikohet për pozicionin 

konkret të punës. Ai është në formën e një forme 

të strukturuar tashmë të përgatitur që kërkon 

informacioen në pjesën 1. Të dhëna për konkursin- 

numri i konkursit, 2. Informacione personal për 

kandidatin (emri, mbiemri, telefoni i kontaktit), 3. Të 

dhëna për plotësimin e kushteve të veçanta (arsimi, 

institucioni, diploma, drejtimi, numri dhe data e 

diplomës, të dhëna për përvojën e punës, vitet, muajt).

• Biografi e shkurtër

• Letër motivuese,

• Plani dhe programi për punën në të ardhmen

• Vërtetim për shtetësi 

• Dëshmi se zotëron në mënyrë aktive gjuhën 

maqedonase,

• Dëshmi se është i aftë për të punuar dhe se ka 

aftësi të përgjithshme shëndetësore,

• vërtetim se në kohën e emërimit me vendim 

të plotfuqishëm gjyqësor të mos jetë i dënuar 

me burgim ose sanksionin për kundërvajtje për 

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;

• Diplomë për arsim të lartë të përfunduar me të 

paktën 240 kredite të fituara sipas EKTS ose VII 

/ 1 të përfunduar,

• Provë për njohjen e njërës prej tre gjuhëve më 

të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, 

frëngjisht, gjermanisht) që dëshmohet me 

certifikatë nga një institucion kompetent.

Nga dokumentet e mësipërme të kërkuara për aplikim, 

vetëm dokumenti Plani dhe programi për punën në të 

ardhmen mund të jetë bazë për vlerësim në fushën e 

të menduarit strategjik, planifikimit dhe organizimit. 

Sigurisht, ashtu si ajo që u përmend më lartë, procedurat 

përzgjedhëse siç janë intervistat, studimet e rasteve 

dhe pyetësorët duhet të jenë pjesë e procesit selektiv 

për të vlerësuar dhe përzgjedhur stafin kompetent.

Mbrojtja ligjore e kandidatëve të pakënaqur nga 

vendimi për zgjedhje për pozitë të të lartë drejtuese nuk 

përfshihet në konkursin dhe është e dëshirueshme në 

drejtim të transparencës dhe objektivitetit të të gjithë 

procesit (përpunuar në nen në Propozim - ligjin për 

shërbim të lartë udhëheqës22).

Nga të gjitha të lartë përmendurat, konkursi për 

pozicionin e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror 

të Arsimit duhet të plotësohet me informacione 

më specifike në lidhje me pozicionin e punës dhe 

kompetencat që i vlerësojnë, në mënyrë që të synojë 

personelin kompetent. 

Lidhur me mundësinë për kryerjen e procesit selektiv 

profesional, objektiv dhe transparent, konkursi përmban 

informacion dhe kërkon dokumente përkatëse 

të aplikimit që shkojnë në drejtim të vërtetimit të 

kompetencave të kandidatit dhe mbi bazën e të cilave 

mund të zhvillohet proces selektiv cilësor.

22     Предлог-закон за висока раководна служба. Достапен на: https://bit.ly/3uHn8Gi
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Vlerёsimi i kompetencave 
tё kandidatit tё zgjedhur 
pёr drejtor tё Drejtorisё 
pёr Ekzekutimin e 
Sanksioneve sipas 
informacionit nё 
biografinё e punёs / CV 
_

Faza e parë e përzgjedhjes së kandidatëve, pas 

aplikimeve / biografive të punës të pranuara për 

konkursin e shpallur, bazohet pikërisht në shqyrtimin e 

informacioneve në biografitë e punës dhe dokumentet 

shtesë. Me analizimin e biografive të punës dhe 

krahasimi i tyre me kërkesat / kushtet në konkurs, 

bëhet një e ashtuquajtur listë e gjatë e kandidatëve 

potencialisht të përshtatshëm për pozicionin. Në 

këtë fazë është thelbësore që kandidati të ketë ndarë 

(me shkrim) të gjitha kualifikimet dhe kompetencat 

e nevojshme, në përputhje me kërkesat e konkursit 

dhe pozicionin, sepse prania e këtij informacioni në 

biografi do ta veçojë kandidatin si potencialisht të 

përshtatshëm dhe do të merret parasysh për fazën 

e dytë të përzgjedhjes së kandidatëve duke përdorur 

intervista, studime të rasteve, pyetësorë dhe teknika 

të tjera të përzgjedhjes në mënyrë që të krijohet një 

listë e shkurtër e kandidatëve më të përshtatshëm / 

kompetentë për pozicionin e punës.

Procesi selektiv bazuar në biografinë e punës 

nënkupton analizën e të dhënave në biografi, në këtë 

rast informacioni aktual në biografinë e punës do të 

analizohet në përputhje me kërkesat e konkursit dhe 

kornizën e kompetencës. 

Me qëllim të analizës paraprake të kompetencave 

të kandidatit Marjan Spasovski do të analizohen 

Informacionet në biografinë e punës.

Biografia e punës e kandidatit Marjan Spasovski 

përmban përmbledhje të thjeshtë, një pasqyrë 

kronologjike të pozicioneve të punës dhe organizatave 

nga çdo pjesë, por nuk ka përshkrim të detyrave 

të punës dhe përgjegjësive brenda pozicioneve të 

punës. Biografia përmban informacion mbi drejtimin 

e arsimit dhe institucionit arsimor, vetëvlerësimin e 

aftësive të gjuhës angleze sipas Kornizës Evropiane 

të Kompetencës, aftësitë kompjuterike dhe aftësitë e 

përmendura në pjesën e kompetencave menaxheriale 

dhe organizative. Biografia e punës është shkruar në 

anglisht në vend të gjuhës zyrtare të vendit - kandidati 

aplikon në institucion shtetëror. Kandidati ka tre vjet 

përvojë në një pozicion menaxherial në institucioni 

ndëshkues dhe tre vjet përvojë si zëvendës drejtor i një 

52



Kush menaxhon atje?  

institucioni publik. Kandidati në biografi ndan aftësitë 

e mëposhtme: komunikim, aftësi organizative, 

analitike dhe negociuese, vendimmarrje, përgjegjësi, 

këmbëngulje dhe arritje të rezultateve. Përshkruhet 

si i ndershëm, i përgjegjshëm dhe profesionist. Do 

të ishte e dëshirueshme të diskutohen këto aftësi 

në një intervistë për prova praktike në kontekstin e 

situatave të punës. 

Nga biografia e punës së kandidatit dhe 

informacioni i shpërndarë në të, mund të shihet se 
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kandidati ka përvojë në institucionet publike 

dhe pozitat menaxheriale, por në përputhje 

me kushtet e përcaktuara në konkurs dhe 

kërkesat e kompetencave të nevojshme 

për të kryer me sukses pozitë të lartë 

udhëheqëse, kompetencat dhe përvoja duhet 

të vlerësohen përmes procedurave shtesë 

selektive siç janë intervistat, rastet studimore, 

propozimet e programeve, pyetësorët për të 

marrë informacionin përkatës që mungon  

në biografi.
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Kompetenca  Edukimi, njohuritë, 
aftësitë, shkathtësitë

Konkurs Posedon / 
nuk posedon

1. Kompetencat teknike

Përdorimi efektiv i 
njohurive dhe aftësive 
për punë në projekte dhe 
strategji me kompleksitet 
të lartë.

2. Kompetencat 
menaxheriale

Arsimi formal
(drejtimi dhe niveli)
Arsimi joformal

Përvojë në profesion 

 

Përvoja në një pozicion 
menaxherial

Aftësitë menaxheriale:
- Planifikimi
- Organizimi
- Drejtim/ motivim
- Kontrollim 
- Të menduarit strategjik
- Marrja e vendimeve
- Menaxhimi me ndryshime 
- Drejtimi i një organizate që 
mëson
- Aftësi negociuese
- Delegim
- Dhënia e reagimeve 
kthyese
- Ndërtimi i besimit
- Shkathtësi efektive të 
komunikimit 
- Shkathtësitë e prezantimit

arsimi i përfunduar 
shkalla VII / 1;

Në pajtim me 
konkursin: 
të keni të paktën 10 
vjet përvojë pune, nga 
të cilat pesë vjet në 
fushën e zbatimit të 
sanksioneve ose 
çështjeve të lidhura 
me to;

Në pajtim me 
konkursin: 
prej të cilave pesë vjet 
në fushën e zbatimit 
të sanksioneve ose 
çështjeve të 
ngjashme;

 

Ka

Ka

Nuk posedon

Ka vetëm tre vjet në 
fushën e sanksioneve
Disa nga kompetencat 
menaxheriale 
përmenden në 
biografi.

Sipas përvojës 
menaxheriale duhet t'i 
posedojnë ato.

* Të vlerësohet në 
intervistë
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Компетенција Образование, знаења,
вештини, способности

Оглас Поседува/
Не поседува

3. Vendimmarrja dhe 
zgjidhja e problemeve

4. Njohja e një gjuhe të 
huaj

5. Shkathtësi dhe aftësi për 
marrëdhënie dhe 
bashkëpunim me njerëzit

6. Kompetencat 
udhëheqëse

7. Etika dhe profesionalizmi

Kuptimi dhe menaxhimi i 
kontekstit të vlerave 
personale, vendimeve dhe 
aktiviteteve, përgjegjësia 
për sjelljen e vet

• Vendimmarrja efektive
• Analizë 

Aftësitë: Folje, lexim, dëgjim 

• Shkathtësitë e komunikim-
it dhe menaxhimi konstruk-
tiv i konfliktit
• Ndërtimi i besimit dhe 
bashkëpunimit
• Empati

• Udhëheqja
• Motivimi dhe mbështetja
• Reagime
• Inteligjenca emocionale
• Integriteti personal

• Integriteti personal dhe 
besueshmëria
• Profesionalizmi
• Objektiviteti
• Forcimi i besimit
• Përdorimi i vetë-analizës - 
njohja e pikave të forta dhe 
të dobëta të vetes 

I pranishëm në 
biografinë e punës

* Të vlerësohet në 
intervistë

Prezent vetëvlerësimi 
në biografinë e punës

Të pranishëm në 
biografinë e punës. 
Sipas përvojës, 
kandidati duhet t’i 
posedojë ato.

* Të vlerësohet në 
intervistë

* Të vlerësohet në 
intervistë

Të pranishme në 
biografinë e punës.

* Të vlerësohet në 
intervistë

Certifikatë nga 
institucion i njohur 
ndërkombëtarisht
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Specifikimi i aftёsive tё 
punёs dhe kompetencave 
profesionale pёr pozitat 
udhёheqёse  
_

Kompetenca  

Kompetenca është kërkesë e standardizuar e një 

individi për të kryer siç duhet një punë të veçantë dhe 

është  ndërthurje e arsimimit, njohurive, aftësive dhe 

sjelljes që i lejojnë individit një performancë më të 

mirë. Me fjalë të tjera, kompetenca paraqet gjendje 

e kualifikimit adekuat. Kompetencat mësohen, 

praktikohen, monitorohen, maten dhe janë kritike 

për performancën e suksesshme individuale dhe 

organizative.

Kompetencat zakonisht ndahen në nëngrupe, siç 

janë: njohuritë teknike, mendimi analitik, komunikimi 

organizativ, vendimmarrja efektive, zgjidhja e 

problemeve, krijimtaria, menaxhimi / udhëheqja, etj. 

Për shembull, kompetenca e menaxhimit përfshin 

aspekte të sistemit të sjelljes dhe praktikave në 

fushat e inteligjencës emocionale, udhëheqjes, si dhe 

aftësitë e delegimit, reagimet, motivimin, kontrollin, 

negociatat, komunikimin efektiv, bashkëpunimin dhe 

zgjidhjen konstruktive të konflikteve. Kur identifikohen 

me saktësi, kompetencat janë një nga mjetet më të 

fuqishme që organizata ka për të arritur rezultatet e 

saj organizative përmes burimeve më të vlefshme - 

njerëzve.

Modeli i kompetencave

Është thelbësore për secilën organizatë 

të krijojë  modelin e vet të kompetencave 

që do të jetë e përshtatshme për nevojat e 

asaj organizate, të udhëhequr nga strategjia 

e vet e biznesit dhe vizioni dhe misioni, 

përkatësisht fusha. Modeli i kompetencës 

është mjet i dobishëm në procesin e forcimit 

të menaxhimit dhe zhvillimit të talenteve në 

organizatë (Talent Management), rekrutimi i 

duhur dhe përzgjedhja e stafit kompetent për 

pozicionet e punës dhe mbajtja e talenteve, 

planifikimi i karrierës së punonjësve dhe 

menaxhimi i performancës së tyre.

Modeli i kompetencës i referohet një 

kombinimi të kompetencave që kërkohen 

për punë të veçantë dhe zakonisht janë nga 

3 (tre) deri në një maksimum prej 9 (nëntë). 

Numri dhe lloji i kompetencave varet nga 

natyra dhe niveli i kompleksitetit të punës, 

pozicioni i pozitës në struktura e organizatës 

si dhe kultura dhe vlerat e organizatës në 

fjalë. Kompetencat janë karakteristikat që 

lëvizin performancën e mirë në vendin e 

punës.

Pasi organizata ka krijuar dhe vendosur 

model kompetence për pozicionet e punës, 

ajo kalon në zbatimin e tij dhe një seri 

teknikash përkatëse dhe objektive për të 

mbledhur informacione të rëndësishme për 

kompetencat që vlerësohen.  
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Krijimi i modelit kërkon shumë kohë dhe shumë 

përpjekje. Për atë arsye, ka organizata që përdorin 

modele të krijuara tashmë të kompetencave ose, 

për qëllimin e tyre, krijojnë modele sipas organizatës 

(modele të kompetencave të personalizuara). Më 

poshtë është paraqitur potencial i krijuar nga qëllimi 

Modeli i kompetencave me qëllim specifikimin e 

aftësive të punës dhe kompetencave profesionale për 

pozitat menaxheriale në institucionet publike.

Qëllimi i modelit është të hartojë dhe "nxjerrë në dritë" 

kompetencat e kërkuara që do të udhëheqin sjelljen 

e punonjësve drejt kryerjes më efikase të secilës 

detyrë pune brenda pozicionit të tyre të punës. Njohja 

e kompetencave do të thotë gjithashtu njohja e 

punonjësit më të përshtatshëm për një pozicion / rol 

të caktuar pune. Në të njëjtën mënyrë, performanca 

e shkëlqyeshme do të diferencohet nga mesatarja, e 

cila do të përcaktojë kriterin e suksesit.

Teknikat dhe mjetet përkatëse për sigurimin e 

informacioneve mbi kompetencat e kërkuara - 

ekspertiza e kandidatit brenda procesit të rekrutimit 

dhe përzgjedhjes janë: Rezyme / CV e kandidatit, 

Letër motivuese, intervistë e strukturuar e sjelljes 

dhe situatës, metoda - qendra e vlerësimit, raste 

studimore të krijuara me qëllim të rëndësishme 

për pozicionin e punës, teste psikologjike, teste për 

vlerësimin e njohurive dhe aftësive teknike, pyetësorë 

të vetëvlerësimit etj. Informacionet e siguruara 

më pas analizohet në përputhje me kriteret e 

përcaktuara të performancës.

Biografia e punës dhe dokumentet e bashkangjitura 

me shkrim janë treguesi i parë i kompetencave që 

posedon kandidati dhe nëse krijohet me të gjithë 

informacionin e nevojshëm, kompetencat fillimisht 

mund të shihen saktësisht nga ky dokument i 

shkruar. Një shembull i mirë i një CV-je, që përmban 

kategori kompetencash është Europass CV. 

Europass CV përmban: përvojë pune (kohëzgjatja, 

pozicioni i punës, aktivitetet dhe përgjegjësitë 

kryesore, punëdhënësi, sektori ose industria) arsim 

dhe trajnim, aftësi dhe kompetenca që lidhen me 

komunitetin (të jetosh dhe të punosh me njerëz 

të tjerë në një mjedis multikulturor, në pozicion ku 

komunikimi është i rëndësishëm dhe situatat kur 

puna në ekip është themelore, aftësitë organizative 

dhe kompetencat (Koordinimi dhe organizimi i 

njerëzve, projekte dhe buxhete), aftësitë teknike 

dhe kompetencat, njohja e një gjuhe të huaj, 

etj. (Shtojca 1. Model CV Europass në gjuhën 

maqedonase). Europass janë online mjete për 

krijimin e CV-së, Letër motivuese është iniciativë 

e Bashkimit Evropian për të rritur transparencën e 

kualifikimeve dhe lëvizshmërinë e qytetarëve dhe 

synon të bëjë të kuptueshme qartë aftësitë dhe 

kualifikimet e një personi.

Është e rëndësishme të theksohet se të gjitha 

kompetencat përkatëse të punës vlerësohen 

plotësisht dhe praktikisht dhe vlerësohen me 

teknika dhe mjete të tjera si intervista, studime 

të rasteve, teste teknike, pyetësorë psikometrikë, 

referenca ose një rishikim të përvojës së punës së 

kandidatit dhe sjelljes në të kaluarën etj.

Modeli i kornizёs sё kompetencёs 
pёr kompetencat e aftёsive dhe 
shkathtёsitё profesionale nё 
pozicionin e punёs: Drejtor/eshё 
i/e njё institucioni publik
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Modeli i kornizës së kompetencave të aftësive dhe 

shkathtësive profesionale për pozicionin e punës 

është zhvilluar si më poshtë: drejtori / drejtoresha 

i/e një institucioni publik në përputhje me kërkesat 

e përgjithshme të kompetencave të kërkuara për një 

pozitë të lartë drejtuese, dhe duhet t'i posedojë personi 

që do të menaxhojë/ drejtojë organizatën në mënyrë që 

të funksionojë në mënyrë efektive dhe të suksesshme.

Figura 1 .  Modeli i kornizёs sё kompetencёs pёr kompetencat e aftёsive dhe shkathtёsitё profesionale 
nё pozicionin e punёs: Drejtor/eshё i/e njё institucioni publik 

1.Kompetencat
 teknike

2. Kompetencat
menaxheriale

3.Kompetencat
udhëheqëse

4.Vendimmarrja 
dhe zgjidhja e 
problemeve

5.Njohja dhe
pёrdorimi i njё
gjuhe tё huaj

6.Marrёdhёniet dhe 
bashkёpunimi 

me njerёzit

7. Vetёdije
  

Работна позиција   Директор на јавна институција/организација 

 Висок раководен кадарНиво во организациската 
структура

Pozicioni i punёs Drejtori i njё institucioni / organizate 
publike 

Niveli nё strukturёn organizative  Kuadёr i lartё menaxhues



1. Kompetencat teknike
Njohuri të plota të fushës / disiplinës, përdorimin e 

termave dhe proceseve dhe njohuri praktike (hands-

on) të fushës / profesionit. Përdorimi efektiv i njohurive 

dhe aftësive për punë në projekte dhe strategji me 

kompleksitet të lartë.

2. Kompetencat menaxheriale dhe pёrgjegjёsitё e 
kuadrit tё lartё udhёheqёs - menaxhment 
Menaxhimi i procesit të vendosjes së qëllimeve, punë 

me dhe përmes njerëzve, duke punuar në mënyrë 

efektive dhe efikase dhe duke përdorur burimet. 

Menaxheri si udhëheqës i lartë vepron përmes 

funksioneve të ndryshme: procesi i planifikimit, 

organizimit, menaxhimit dhe kontrollit të burimeve 

njerëzore, financiare, fizike dhe informacionit në 

mënyrë që të arrihen qëllimet në një mënyrë efikase 

dhe efektive. Në pajtim me, kuadri i lartë udhëheqës 

duhet të ketë aftësitë themelore të mëposhtme: 

planifikimin, organizimin dhe ekipim, (udhë) heqje 

(motivimin, komunikimin, koordinimin), kontroll, si 

dhe të menduarit strategjik, vendimmarrje, menaxhim 

me ndryshime, aftësi negociuese, udhëheqjen e një 

organizate që mëson , aftësi efektive të komunikimit, 

delegim, dhënie e informacioneve kthyese, ndërtim 

besimi, aftësi prezantimi.

3. Vendimmarrja dhe zgjidhja e problemeve
Vendimmarrja është pjesë e procesit të zgjidhjes së 

problemit. Për të marrë një vendim të duhur, është e 

rëndësishme të njihet problemi, ndërsa për zgjidhjen 

e problemit të dhënë, personi ka në dispozicion më 

shumë zgjidhje të mundshme. Vendimi paraqet 

zgjedhje midis disa alternativave, kur vendoset duhet 

të mbahet llogari për zgjedhjen e vendimit më optimal 

për problemin e dhënë. Pasi të merret vendimi, ai 

zbatohet në praktikë. Karakteristikat e vendimeve të 

mira janë: pa mëdyshje; saktësia; qartësia dhe realizimi 

në kohë, ndërsa personi që merr vendimet janë: 

integriteti analitik, kritik, i paanshëm, krijues, i drejtë dhe 

integriteti personal.

4. Njohja dhe pёrdorimi i njё gjuhe tё huaj

5. Marrёdhёniet dhe bashkёpunimi me njerёzit 
Marrëdhëniet dhe bashkëpunimi me njerëzit është  

aftësia për të komunikuar në mënyrë efektive me 

njerëzit në një mënyrë miqësore, veçanërisht në 

aktivitetin afarist. Në biznes kjo është lidhje midis 

njerëzve në nivel njerëzor për të arritur produktivitetin. 

Shkathtësitë dhe aftësitë e marrëdhënieve janë modele 

të sjelljes dhe ndërveprimeve të sjelljes, tre kompetenca 

të lidhura: efektiviteti personal, aftësitë e ndërveprimit 

dhe aftësitë e ndërmjetësimit. Kjo është një fushë 

e hulumtimit se si njerëzit sillen dhe si perceptohet. 

Shkathtësitë e marrëdhënieve njerëzore përfshijnë: 

aftësinë për të komunikuar në mënyrë efektive, të 

kuptuarit dhe empati, aftësi për të bashkëvepruar me 

të tjerët me respekt dhe zhvillimin e marrëdhënieve të 

ndershme, të besueshme dhe produktive të punës për 

të minimizuar konfliktin dhe për të rritur bashkëpunimin.

6. Aftёsi udhёheqёse
Udhëheqja është forcë shtytëse, e cila është baza e 

ndryshimit dhe zhvillimit në një organizatë. Fuqia e 

udhëheqjes buron nga vizioni dhe aftësia për të ndikuar, 

përkatësisht energjia shtytëse që nxit angazhimin dhe 

produktivitetin e njerëzve. Udhëheqësia është proces 

dinamik i punës në grup ku individi, në periudhë të 

caktuar, në kontekst të caktuar organizativ, ndikon që 

anëtarët e tjerë të grupit të angazhohen për arritjen e 

qëllimeve ose detyrave të grupit / organizatës. 
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Duke përdorur qasje të rekrutimit dhe përzgjedhjes 

së bazuar në aftësitë drejtuese, organizatat mund 

të identifikojnë, punësojnë dhe zhvillojnë më tej 

udhëheqësit e tyre të gjeneratës së ardhshme, dhe 

njohja dhe zotërimi i kompetencave të udhëheqjes 

kontribuon në performanca superiore të organizatës.

Kompetencat udhëheqëse duhet të zotërohen nga 

menaxherët formal. Udhëheqësit kanë aftësi për 

udhëheqje, frymëzim, motivim dhe mbështetje, 

komunikim dhe bashkëpunim, menaxhim konstruktiv 

të konfliktit, reagime, inteligjencë emocionale, 

integritet dhe besim.

7. Vetёdije 
Vetë-ndërgjegjësimi paraqet të kesh pasqyrë të saktë 

të pikave të forta dhe të dobëta vetanake, si dhe 

vlerën që ato mund të sjellin. Kuptimi dhe menaxhimi i 

kontekstit të vlerave personale, vendimeve - integriteti 

personal dhe aktivitetet dhe korrelacioni i vlerave 

personale dhe organizative.
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Kompetenca  Shpjegim / 
Sjellje

Metoda e
vlerёsimit

Pikёt

Pikët Numri maksimal
i pikëve

1. Kompetencat teknike

2. Kompetencat menaxhe-
riale

Përdorimi efektiv i njohurive 
dhe aftësive për punë në 
projekte dhe strategji me 
kompleksitet të lartë.

Funksionet themelore të 
menaxhimit
Menaxhimi vepron përmes 
një sërë funksionesh, 
shpesh të klasifikuara si 
planifikim, organizim, 
udhëheqje / motivim dhe 
kontroll.

Edukimi, njohuritё, 
aftёsitё, shkathtёsitё

Arsimi formal
(drejtimi dhe niveli)
Arsimi joformal

Përvojë në profesion 
(sipas konkurseve min. 6 
vjet)

Përvoja në një pozicion 
menaxherial

Aftësitë menaxheriale

• Planifikimi
• Organizimi
• Drejtuese / motivuese
• Kontrollim 
• Të menduarit strategjik
• Marrja e vendimeve
• Menaxhimi me 
ndryshime 
• Drejtimi i një organizate 
që mëson
• Aftësi negociuese
• Delegim
• Dhënia e reagimeve 
kthyese
• Ndërtimi i besimit
• Shkathtësi efektive të 
komunikimit 
• Shkathtësitë e prezanti-
mit

• Rezyme / CV
• Diploma (origjinal 
ose kopje e 
noterizuar)

• Rezyme / CV
• Intervistë e 
sjelljes

Referencat për të 
konfirmuar 
përvojën

• Rezyme / CV
• Intervistë e 
sjelljes

Referencat për të 
konfirmuar 
përvojën

• Rezyme / CV
• Intervistë e 
sjelljes
• Studim 
rasti-praktik 
• Pyetjet e situatës 
në një intervistë 
ose me shkrim

Referencat për të 
konfirmuar 
përvojën

10

10

10

10

20
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Pasqyrё e kompetencave dhe metodёs sё vlerёsimit



Kompetenca  Shpjegim / Sjellje Metoda e 
vlerёsimit

Pikёt

Поени Mаксимален
број  поени

3. Vendimmarrja dhe 
zgjidhja e problemeve

4. Njohja e një gjuhe të 
huaj

5. Shkathtësi dhe aftësi për 
marrëdhënie dhe 
bashkëpunim me njerëzit

6. Kompetencat 
udhëheqëse

7. Vetëdije Kuptimi dhe menaxhimi i 
kontekstit të vlerave 
personale, vendimeve dhe 
aktiviteteve.

Edukimi, njohuritё,
aftёsitё, shkathtёsitё

• Vendimmarrja efektive
• Analizë 

Aftësitë: Folje, lexim, 
dëgjim

• Shkathtësitë e komuni-
kimit dhe menaxhimi 
konstruktiv i konfliktit
• Ndërtimi i besimit dhe 
bashkëpunimit 
• Empati

• Udhëheqja
• Motivimi dhe mbështetja
• Reagime
• Inteligjenca emocionale
• Integriteti personal

• Përdorimi i vetë-analizës 
• njohja e pikave të forta 
dhe të dobëta të vetes 
• Integriteti personal - 
përgjegjësia për sjelljen 
personale

* Korrelacioni i vlerave 
personale dhe organizative
 

• Rezyme / CV
• Intervistë e sjelljes
• Rast studimor 
-praktik 
• Pyetjet e situatës në 
një intervistë ose me 
shkrim
• Referencat për të 
konfirmuar përvojën

Certifikatë / Diplomë 
nga organe / 
organizata të njohura 
ndërkombëtarisht

• Rezyme / CV
• Intervistë e sjelljes
• Studim rasti-praktik 
• Pyetjet e situatës në 
një intervistë ose me 
shkrim
• Testet psikometrike
Referencat për të 
konfirmuar përvojën

• Rezyme / CV
• Intervistë e sjelljes
• Studim rasti-praktik 
• Pyetjet e situatës në 
një intervistë ose me 
shkrim
• Testet psikometrike
Referencat për të 
konfirmuar përvojën

• Rezyme / CV
• Intervistë e sjelljes
• Studim rasti-praktik 
• Pyetjet e situatës në 
një intervistë ose me 
shkrim
• Testet psikometrike
Referencat për të 
konfirmuar përvojën

* Korrelacioni i 
vlerave personale dhe 
organizative

15

5

15

15

10

15

5

15

15

Gjithsej    100
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Информации за 
проектот 
_

Информации за ИДСЦС
_

Проектот „ Набљудување за назначувања 

засновани на заслуги во високата раководна 

служба цели кон зголемување на јавната свест 

за темата, со цел креирање на јавен притисок, 

поттикнување на јавна дебата и поддршка 

за деполитизација во назначувањата во 

високата раководна служба.

Проектот е финансиран од Обединетото 

Кралство, преку Британската Амбасада во 

Скопје

ИДСЦС е тинк тенк организација која го 

истражува развојот на доброто управување, 

владеењето на правото и европските интеграции 

на Македонија. ИДСЦС има мисија да ја помогне 

граѓанската вклученост во носењето на одлуки 

и да ја зајакне партиципативната политичка 

култура. Преку зајакнување на слободарските 

вредности, ИДСЦС придонесува кон соживот 

помеѓу различностите.

Контакт податоци за ИДСЦС 
_
Адреса: ул. Мирослав Крлежа 
бр. 52/1 /2, 1000 Скопје
Тел. бр./ факс: +389 2 3094 760 , 
електронска пошта: 
contact@idscs.org.mk
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