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Udhëzimet për menaxhim dhe udhëheqje efikase të organizatave qytetare janë pro-
dukt i mësimeve më të rëndësishme të nxjerra nga ndjekja e rigranteve të ndara. Në 
vitin 2018 dhe vitin 2019, u hapën dy thirrje publike për ndarjen e rigranteve, në të 
cilat aplikuan gjithsej 123 organizata qytetare dhe u ndanë gjithsej 17 rigrante (10 
për menaxhim të mirë dhe 7 për transparencë). Qëllimi i të dy skemave të rigranteve 
është të ndërtohen kapacitetet e organizatave qytetare për punë transparente dhe 
llogaridhënëse si ndaj donatorëve, ashtu edhe ndaj publikut, përdoruesve të fundit dhe 
ndaj të gjitha palëve të interesuara.

Këto udhëzime përbëhen nga tema që ndërthuren me njëra-tjetrën dhe ndikojnë në 
menaxhimin e mirë dhe udhëheqjen e organizatave. Përshtatja dhe zbatimi përkatës i 
udhëzimeve të dhëna do të kontribuojë për llogaridhënie më të madhe dhe transpar-
encë më të madhe. Pra, udhëzimet i përfshijnë çështjet më të ndjeshme në lidhje me 
ndjekjen e parimeve të menaxhimit të mirë që dalin nga ndjekja e punës së grantistëve 
siç janë: struktura organizative dhe ndarja e qartë e organeve të organizatave, konf-
likti i interesit, menaxhimi i resurseve njerëzore, mbikëqyrja përkatëse dhe vlerësimi, 
si dhe puna e përgjegjshme financiare. Organizatat nuk mund të përgjigjen gjithmonë 
me lehtësi dhe në kohë në pyetjet që janë të rëndësishme për përmirësimin e menax-
himit dhe udhëheqjes. Pikërisht për këtë, udhëzimet kanë për qëllim të kontribuojnë 
në ndërtimin e kapacitetit për llogaridhënie dhe transparencë të rrethit më të gjerë 
të organizatave qytetare. Këto udhëzime nuk janë shteruese; menaxhimi i mirë varet 
edhe nga faktorët e tjerë që plotësohen me temat e trajtuara këtu, ndërsa për shkak të 
fokusit të shkurtuar nuk janë përfshirë. 

Nevoja për këto udhëzime u imponua shumë thjesht dhe është rezultat i njohjes 
së përfitimeve organizative nëse organizatat udhëhiqen në përputhje me parimet 
themelore të menaxhimit të mirë. Me fjalë të tjera, sa më mirë që organizatat drejtohen 
nga brenda, aq më shumë dhe më me sukses do të veprojnë nga jashtë.

Udhëzimet për menaxhim dhe udhëheqje efikase të organizatave qytetare (ud-
hëzimet) janë përgatitur në kuadër të programit «Shoqëria e qëndrueshme civile - fi-
nancimi shtetëror i organizatave qytetare», të zbatuar nga Qendra Maqedonase për 
Bashkëpunim Ndërkombëtar (QMBN) në partneritet me Qendrën për Informim, Bash-
këpunim dhe Zhvillim të Organizatave Joqeveritare (CNVOS) nga Sllovenia dhe me 
Rrjetin Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN). Programi financohet nga 
Bashkimi Evropian. 

Programi «Shoqëria e qëndrueshme civile - financimi shtetëror i organizatave qytet-
are» ka për qëllim të kontribuojë në ndërtimin e organizatave qytetare efikase, trans-
parente dhe llogaridhënëse, që veprojnë në mjedis të mundshëm financiarisht. Vetë 
programi është i përbërë nga dy komponentë: komponenti i parë i mbulon skemat e 
rigranteve për menaxhim të mirë, transparencë, llogaridhënie dhe vetërregullim dhe 
komponenti i dytë, i cili e mbulon financimin shtetëror të organizatave qytetare. Të 
dy komponentët janë të lidhur ngushtë mes vete. Duke e përmirësuar procedurën për 
ndarjen e mjeteve shtetërore mundësojmë qëndrueshmëri më të madhe të organiza-
tave, ndërsa me rigrantet ndikojmë në vendosjen e mekanizmave demokratike afatg-
jate në punën e tyre të brendshme. 



444

I. ОПШТО УПРАВУВАЊЕI. MENAXHIMI I PËRGJITHSHËMI. MENAXHIMI I PËRGJITHSHËM
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Menaxhimi i mirë është proces transparent 
i miratimit të vendimeve në të cilin ud-
hëheqësia e organizatës i menaxhon resur-
set në mënyrë efektive dhe llogaridhënëse 
dhe në bazë të vlerave të përbashkëta.

Menaxhimi i mirë në organizatat qytetare fillon me ndarje të qartë të organeve ekzeku-
tive dhe joekzekutive në strukturën e organizatës. 

1. ORGANET E MENAXHIMIT:  
EKZEKUTIVE DHE JOEKZEKUTIVE

Organet ekzekutive janë ato organe që janë përgjegjëse 
për operacionet e përditshme dhe punën e organizatës. Në 
praktikë, ato mund t’i gjeni të emërtuar si: drejtor ekzekutiv 
ose Këshill i Drejtorëve. Personat që janë pjesë e organeve 
ekzekutive janë përfaqësuesit juridikë të organizatave 
qytetare dhe miratojnë dhe zbatojnë vendime për punën 
e përditshme të organizatave. Punonjësit në organizatat 
qytetare janë përgjegjës për punën e tyre para drejtorit ose 
para Këshillit të Drejtorëve.  

Organet joekzekutive janë ato organe që i menaxhojnë 
organizatat qytetare dhe të cilat e ndjekin punën e 
organizatës në lidhje me misionin e caktuar, qëllimet e 
saj afatshkurtra dhe afatgjata. Në përputhje me Ligjin për 
shoqata dhe fondacione, organi më i lartë i menaxhimit në 
organizatat qytetare është Kuvendi, por shpesh, në praktikë, 
organizatat qytetare në përputhje me aktet e tyre themeluese 
si organe joekzekutive kanë edhe Këshill Drejtues, Këshill dhe 
/ ose Këshill Mbikëqyrës. 
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Drejtori ekzekutiv, në përputhje me parimet e menaxhimit të mirë, në asn-
jë rast nuk duhet të jetë anëtar i organeve joekzekutive me të drejtë vote.   

Këshilli Drejtues është organi i menaxhimit të përgjithshëm 
që mbikëqyrë menaxhimin e përditshëm të organizatës. Ky 
organ miraton politika për funksionimin e organizatës, jep 
udhëzime të qarta për zbatimin e këtyre politikave dhe e 
mbikëqyrë realizimin e tyre. 

Kuvendi, si organi më i lartë i menaxhimit në organizatë, 
e miraton dhe e rregullon Statutin e organizatës, ndërsa i 
miraton edhe programet e punës, strategjinë dhe raportet 
vjetore. Kuvendi vendos edhe për qëllimet e organizatës dhe 
strukturën organizative të shoqatës. 

Secila organizatë qytetare në aktin e saj themelues e rregullon ekzistencën e organeve 
të ndryshme të menaxhimit. Sidoqoftë, për të mundësuar funksionimin demokratik 
të organizatës dhe për të ruajtur interesin publik për të cilin angazhohet, duhet të 
sigurohet papajtueshmëria e funksioneve të organeve të veçanta. Kështu, anëtarët 
e Kuvendit, Këshillit, Këshillit Drejtues dhe / ose Këshillit Mbikëqyrës të cilët kanë të 
drejtë vote, nuk duhet të përfshihen në punën e përditshme të organizatës, përmes 
marrëdhënies së vendosur të punës ose në ndonjë mënyrë tjetër.

Është praktikë e mirë që anëtarët e organeve joekzekutive të mos marrin kompensim 
/ honorar për angazhimin e tyre në organizatat qytetare, me përjashtim të pagesës së 
shpenzimeve të udhëtimit dhe / ose shpenzimeve të tjera që lidhen me mbledhjet dhe 
takimet e caktuara (materialet e punës, pijet freskuese, etj.). Është praktikë e mirë të 
publikohen informatat në lidhje me të gjithë anëtarët e organeve joekzekutive përmes 
mandateve të ndryshme në organizatë, në dispozicion të publikut dhe të gjithë fak-
torëve të interesuar. 

Gjithashtu, ai / ajo nuk duhet të jetë kryetar i organeve joekze-
kutive, sepse përqendrimi i tillë i fuqisë në duart e një personi 
e minon seriozisht përgjegjësinë e të gjithë organizatës.
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DETYRAT KRYESORE TË  
ORGANEVE JOEKZEKUTIVE  
(KUVENDI, KËSHILLI  
DREJTUES) NË ORGANIZATËN:  1 

3 Sigurojnë mbikëqyrje financiare përkatëse. Organet joekzekutive 
duhet të ndihmojnë në përgatitjen e buxhetit vjetor, por edhe të 

sigurojnë vendosjen e kontrolleve të përshtatshme financiare.

1 E përcaktojnë vizionin, misionin dhe qëllimet e organizatës. 
Organet joekzekutive e miratojnë dhe e ndjekin vazhdimisht 

realizimin e vizionit dhe misionit dhe qëllimet e përcaktuara, 
mjetet dhe shërbimet që organizata i jep për përdoruesit.

2 E zgjedhin drejtorin ekzekutiv ose Këshillin e 
Drejtorëve. Miratojnë konsensus për përgjeg-

jësitë e funksionit ekzekutiv dhe zgjedhin me kujdes 
individin më të kualifikuar për atë pozitë.

4 Sigurojnë burime përkatëse të mbështetjes. 
Njëra nga përgjegjësitë më të mëdha të organeve 

joekzekutive është të sigurojnë burime përkatëse të 
mbështetjes dhe resurseve me qëllim që organizata 
të mund ta përmbushë misionin e saj.

5 Siguron integritetin ligjor dhe etik dhe është llogaridhënës. Ekzis-
ton nivel i lartë i përgjegjësisë për sigurimin dhe respektimin e 

rregullave ligjore dhe normave etike.
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6 Siguron udhëzime efikase në planifikimin organizativ. Organet 
joekzekutive duhet të marrin pjesë në mënyrë aktive në proces-

in e përgjithshëm të planifikimit dhe të ndihmojnë në zbatimin dhe 
ndjekjen e qëllimeve të planit të punës.

7 Rekruton dhe zgjedh anëtarë të rinj dhe e vlerëson 
punën e tyre. Të gjitha organet joekzekutive 

kanë përgjegjësinë t’i shpallin kriteret dhe kushtet për 
kandidatët e ardhshëm, t’i prezantojnë anëtarët e rinj 
dhe t’i vlerësojnë në mënyrë periodike dhe gjithëpërf-
shirëse karakteristikat (performancat) e tyre.

8 E përmirëson pamjen publike të organizatës. Organi 
joekzekutiv duhet ta artikulojë qartë misionin, arritjet dhe 

qëllimet e organizatës para publikut dhe të marrë mbështetjen 
nga faktorët e ndryshëm të komunitetit.

9 Përcaktimi, ndjekja dhe forcimi i programeve dhe 
shërbimeve të organizatës. Është përgjegjësi e 

organit joekzekutiv të përcaktojë se cilat programe 
janë në përputhje me misionin e organizatës dhe ta 
ndjek efikasitetin e tyre.

10  E mbështet drejtorin ekzekutiv dhe e vlerëson perfor-
mancën e tij / e saj. Organi joekzekutiv duhet të sigurojë që 

drejtori ekzekutiv ta marrë mbështetjen morale dhe profesionale 
që i nevojitet për t’i arritur qëllimet e organizatës.

1 https://www.gailperry.com/resource-center/ten-basic-responsibilities-of-nonprofit-boards/
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Në ditët e sotme, organizatat qytetare janë gjithnjë e më të përfshira në bashkëpunim 
me administratën shtetërore dhe lokale, si dhe me sektorin privat. Në fakt, gjithnjë e 
më shpesh organizatat qytetare pritet të tregojnë se sigurojnë shërbime cilësore, por 
edhe se menaxhojnë në mënyrë efikase me organizatat e tyre edhe në rrethana të 
vështira dhe sfiduese. Prandaj, është praktikë e mirë që organizata qytetare të ketë të 
miratuar politikë të brendshme për konfliktin e interesave, ose ta ketë rregulluar konf-
liktin e interesave në njërin nga aktet e saj të menaxhimit, si për shembull në Statutin. 
Duke e adresuar konfliktin e interesave, organizata e forcon reputacionin e saj dhe 
vendos standarde më të larta për llogaridhënie dhe transparencë në punën e saj. 
Gjithashtu, politika e vendosur për parandalimin e konfliktit të interesave mundëson 
që organizata t’i trajtojë më lehtë situatat që kanë potencialin të ndikojnë negativisht 
në punën e saj ose të ndikojnë negativisht tek individët e lidhur me organizatën.

Konflikti i interesave është situatë në të cilën interesat e jashtme ndikojnë ose percep-
tohet se ndikojnë në aftësinë e personave përgjegjës për të miratuar vendime të drejta 
dhe të paanshme në emër të organizatës qytetare.2

Në Ligjin për shoqata dhe fondacione, konflikti i interesave përkufizohet si “konflikt 
i autorizimeve dhe detyrave në lidhje me punën e organizatës me interesin privat të 
personit që ka autorizime dhe detyra, në të cilat interesi privat ndikon, ose mund të 
ndikojë në ushtrimin e autorizimeve dhe detyrave në lidhje me punën e organizatës.” 
Në mënyrë plotësuese, organizatat qytetare që dëshirojnë të aplikojnë për statusin 
e organizatës me interes publik, në përputhje me nenin 75 të Ligjit, duhet të kenë 
rregulla të përcaktuara për konfliktin e interesave dhe për të siguruar transparencë 
në punë.3 Organizatat që parashtrojnë kërkesë për marrjen e statusit të interesit 
publik, duhet t’i bashkëngjisin kërkesës edhe deklaratë për konfliktin e interesave 
nga përfaqësuesi juridik. 

2  Vajt, M. Doracaku për menaxhimin me organizatat joqeveritare. 
3 ”Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 52/2010, 135/2011 dhe 55/2016. 

2. POLITIKA PËR KONFLIKTIN  
E INTERESAVE
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Në mënyrë plotësuese, organizatat qytetare realizojnë aktivitete me interes publik dhe 
ndikojnë në përmirësimin e politikave publike në nivel lokal dhe kombëtar në sektorë 
dhe programe të ndryshme. Prandaj, puna e organizatave qytetare duhet t’i shërbejë 
interesit publik dhe prandaj adresimi i konfliktit të interesave do t’i ndihmojë organi-
zatat të veprojnë në përputhje me rregullat ligjore. 

Konflikti i interesave mund të shfaqet kur ka mundësi për përfitime të drejtpërdre-
jta materiale; kur bashkëpunëtorët e ngushtë ose anëtarët e familjes kanë ndonjë 
përfitim; kur interesat personale, profesionale ose interesat e tjera ndërhyjnë në mi-
ratimin e vendimeve korrekte dhe të paanshme në punën e organizatës, përkatësisht 
kur interesat private kanë përparësi mbi ato të organizatës. Konflikti i interesave 
mund të jetë real dhe i perceptuar. Konflikti i perceptuar i interesave përfshin situata 
në të cilat interesi privat duket se luan një rol në miratimin e vendimeve edhe nëse 
nuk ka kryer keqpërdorim.  

kur anëtari i Këshillit Drejtues të organizatës 
e cila ndan grante është gjithashtu drejtori 
ekzekutiv i organizatës tjetër që merr grant nga 
organizata e lartpërmendur;

kur për nevojat e organizatës angazhohet 
bashkëshorti / bashkëshortja i / e anëtarit / 
anëtares të Këshillit Drejtues për të siguruar 
shërbime profesionale për organizatën; 

kur punonjësi i organizatës është pjesë e 
familjes së ngushtë të anëtarit të Këshillit 
Drejtues, etj.

Shembujt e zakonshëm të situatave kur shfaqet konflikti i interesave në 
organizatat qytetare:
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Këto janë vetëm një pjesë e situatave të mundshme dhe secila organizatë, në përputh-
je me përvojën e saj dhe fushën e veprimit, duhet të përcaktojë veçmas në cilat situata 
shfaqet konflikti i interesave dhe si të veprojë. 

Kur vendosin politikë të konfliktit të interesave, organizatat mundësojnë zbulimin e 
plotë të të gjitha konflikteve të mundshme ose aktuale të interesave duke vendosur 
kusht për të gjithë punonjësit dhe për anëtarët e organeve joekzekutive të deklarojnë 
konflikt të mundshëm të interesave. 

1   Dedikimi 
Politika përcakton se çfarë nënkuptohet me konflikt të 

interesave dhe kujt i referohet.

2 Udhëzimi mbi sjelljen
Organeve ekzekutive dhe joekzekutive u kërkohet 

të zbulojnë çdo konflikt real, të perceptuar dhe / ose 
të mundshëm të interesave. Anëtarët e organeve 
ekzekutive dhe joekzekutive përjashtohen nga 
pjesëmarrja në diskutime dhe miratimin e vendimeve 
në situatat në të cilat ata, ose anëtarët e familjes së 
tyre të ngushtë, mund të përfitojnë në ndonjë mënyrë 
të drejtpërdrejtë ose të tërthortë.

3 Deklarata personale e konfliktit të interesave
Anëtarët e organeve ekzekutive dhe joekzekutive nënshkruajnë 

deklarata që konfirmojnë vetëdijen e tyre për politikën e konfliktit të 
interesave dhe identifikojnë, nëse ka, ndonjë konflikt të vërtetë ose 
të mundshëm që mund të përfshihen. 

Në Bashkëngjitjen 1 është dhënë shembulli / formulari i deklaratës i konfliktit të interesave.

Politika e konfliktit të interesave duhet t'i përfshijë elementet si në vijim:
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II. UDHËHEQJA 
ORGANIZATIVE

II. UDHËHEQJA 
ORGANIZATIVE

II. UDHËHEQJA 
ORGANIZATIVE
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3.1 Resurset njerëzore
Personali është resursi kryesor në çdo organizatë qytetare. Marrëdhënia e punës të 
çdo personi të përfshirë në aktivitetet e organizatës duhet të rregullohet dhe eviden-
tohet në mënyrë përkatëse.

Marrëdhënia e punës midis punonjësit dhe punëdhënësit mund të rregullohet nga llo-
je të ndryshme të kontratave, të tilla si: kontrata e punësimit (në kohë të caktuar ose 
kohë të pacaktuar), kontrata e punës dhe kontrata e veprës së autorit.

3. PUNA FINANCIARE

Kontrata e punësimit në përputhje me Ligjin 
për marrëdhënie pune të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut duhet të përmbajë:  

Kontrata e punësimit

1. Të dhënat për palët kontraktuese - vendbanimi / selia e tyre.

2. Datën e fillimit të punës.

3. Emrin e vendit të punës dhe përshkrimin e shkurtër të punës për të cilën punonjësi 
lidh kontratë.

4. Dispozitat mbi obligimin e punëdhënësit për ta informuar punonjësin për vendet e 
rrezikshme të punës dhe për kualifikimet / njohuritë e veçanta profesionale, si dhe 
për mbikëqyrjen e domosdoshme të veçantë mjekësore, në përputhje me Ligjin, duke 
i përmendur rreziqet e veçanta, të cilat sipas rregullave ligjore mund të jenë pasojë e 
punës.

5. Vendin e kryerjes së punës. Nëse nuk është theksuar vendi i saktë, konsiderohet se 
punonjësi e kryen punën në selinë e punëdhënësit.

6. Kohëzgjatjen e marrëdhënies së punës, respektivisht kur lidhet kontrata me kohë të 
caktuar.

7. Dispozitën për atë nëse bëhet fjalë për marrëdhënie pune me kohë të plotë ose me 
kohë të shkurtuar të punës.

8. Dispozitën për orët e rregullta të punës ditore ose javore dhe sistematizimi në vendin 
e punës.

9. Dispozitën për lartësinë e rrogës bazë të shprehur në shumën me para, e cila i takon 
punonjësit për kryerjen e punës.

10. Dispozitën për kompensimet e tjera që i përkasin punonjësit për kryerjen e punës.

11. Mënyrën e caktimit të pushimit vjetor.

12. Aktet e përgjithshme në të cilat janë caktuar kushtet e punës së punonjësit.4

4   ”Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 74/2015 
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Kontrata e punësimit mund të përmbajë edhe të drejta dhe obligime të tjera të caktu-
ara me këtë ligj apo ligj tjetër dhe marrëveshje kolektive. 

Në kontratën e punësimit, në lidhje me çështjet e caktuara, palët duhet (kur është e 
përshtatshme) t’u referohen ligjeve, marrëveshjeve kolektive dhe akteve të brendshme 
të organizatës.

Në Bashkëngjitjen 2 është dhënë shembulli / formulari i kontratës së punësimit me 
kohë të caktuar / të pacaktuar.

Për nevojat e aktiviteteve organizative / të projektit, organizata qytetare angazhon 
personal, i cili është i ngarkuar për kryerjen e llojit të caktuar të detyrave të punës për 
periudhë të caktuar kohore, në varësi të peshës së tyre. Kjo marrëdhënie rregullohet 
duke lidhur kontratë pune ose kontratë të veprës së autorit. Përmbajtja e këtyre kon-
tratave është se kryerësi i punës është i detyruar të kryejë detyrë të caktuar, ose të 
kryejë ndonjë punë fizike ose intelektuale, për të cilën urdhëruesi i punës është i de-
tyruar t’i paguajë kompensim. Tatimpaguesi është kryerësi i punës, por llogaritjen dhe 
pagesën e kompensimit dhe tatimit personal e bën urdhëruesi i punës - paguesi. Baza 
tatimore është shuma bruto e kompensimit të kontraktuar.

Kontrata e punës ose 
kontrata e veprës së autorit

Dallimi midis kontratës së punës dhe kontratës 
së veprës së autorit është se kontrata e veprës 
së autorit lidhet për veprat që nënkuptojnë 
krijimtari individuale dhe intelektuale në fushën 
e letërsisë, shkencës, artit dhe fushave të tjera 
të krijimtarisë, pavarësisht llojit, mënyrës dhe 
formës së të shprehurit. Gjithashtu, të ardhurat 
nga veprat e autorit u nënshtrohen lirimeve / 
uljeve të caktuara tatimore. 
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Kontrata e punës ose 
kontrata e veprës së autorit

Një lloj tjetër i kontratës që mund të gjendet midis 
kësaj lloj kontrate është kontrata e punëve të 
përkohshme. 

Dallimi kryesor midis kontratës së punës dhe kontratës së punëve të përkohshme 
është se në kontratat e punës duhet të ketë ndonjë lëndë ose arritje që mbetet e 
përhershme, në formën e veprës së kryer, të bërë ose të shkruar.

Elementet themelore që duhet të jenë pjesë e këtyre kontratave afatshkurtra janë:

1. Të dhënat për palët kontraktuese (vendbanimi, përkatësisht selia e tyre).

2. Përshkrimi i punës për të cilën punonjësi lidh kontratë.

3. Kohëzgjatja e marrëdhënies së punës, përkatësisht afati i dorëzimit.

4. Dispozita për lartësinë e kompensimit (zakonisht shprehet në shumën bruto).

5. Dispozita për mënyrën e pagesës.

6. Dispozita për bartësin e obligimit për pagimin e tatimit personal mbi të ardhura.

7. Aktet e përgjithshme në të cilat përcaktohen kushtet e punës së punonjësit. 

Përgatitja, pagesa dhe administrimi i kontratave të punës dhe kontratave të veprës së 
autorit, organizata mund t’i bëjë me ndihmën e agjencisë së autorit. Organizata lidh 
kontratë për përdorimin e shërbimeve nga agjencia e autorit, me të cilën obligohet 
që të gjitha kompensimet t’i paguajë përmes agjencisë, për të cilën merr faturë me 
provizionin e llogaritur për shërbimin e tillë.

Në Bashkëngjitjen 3 është dhënë shembulli / formulari i kontratës së punës ose kon-
tratës së autorit. 

Aneksi / bashkëngjitja e kontratës

Në secilën kontratë zakonisht ekziston mundësia për t’u ndryshuar ose plotësuar për të 
cilën përgatitet aneksi / bashkëngjitja e kontratës. Aneksi i referohet kontratës kryesore 
dhe në të theksohen nenet e kontratës kryesore që ndryshohen / plotësohen. Aneksi u 
referohet ndryshimeve / plotësimeve, të cilat ndodhën pas lidhjes së kontratës.

Në Bashkëngjitjen 4 është dhënë shembulli / formulari i aneksit të kontratës së 
punësimit.

Të gjitha llojet e kontratave ose anekseve duhet të kenë numër arkivor, datën dhe 
vendin e lidhjes dhe duhet të nënshkruhen nga të gjitha palët kontraktuese.
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Evidenca e orarit të punës

Për t’i ndjekur aktivitetet dhe detyrat e kryera të punës dhe proporcionalitetin e tyre 
me përshkrimin e vendit / angazhimit të punës, si dhe përshtatshmërinë e kompen-
simit financiar, donatorët zakonisht kërkojnë që personali i angazhuar në projektet e 
financuara prej tyre të përgatisë dokument / listë të evidencës së orarit të punës (time 
sheet). Lista e evidencës së orarit të punës përgatitet në nivel mujor dhe plotësohet 
çdo ditë. Ky dokument mund të gjendet në forma të ndryshme, por elementet kryesore 
janë: ditët e muajit rrjedhës, vendi i plotësimit të numrit të orëve të punuara për çdo 
ditë pune dhe hapësira për përshkrimin e punës së bërë. 

Është veçanërisht e rëndësishme në këtë dokument të njoftohet me saktësi dhe drejtë, 
në përputhje me kompensimin total të paguar personit në nivel mujor nga organizata 
në të cilën punon. Numri i orëve të raportuara në listën e evidencës së orëve të punës 
duhet të korrespondojë me përqindjen sipas së cilës personi paguhet nga projekti i 
caktuar, si dhe me numrin e orëve të punës të theksuar në kontratën e punësimit.

Shembulli 1: 
Nëse personi është paguar plotësisht (100%) nga projekti 
konkret, duhet të plotësojë listë të evidencës së orarit 
të punës në të cilën do t’i theksojë të gjitha aktivitetet e 
bëra në lidhje me projektin për çdo ditë pune në muajin 
rrjedhës.

?

Shembulli 2: 
Nëse personi paguhet nga projekti konkret në 
shumën prej 50% të rrogës totale mujore që 
merr në organizatë, duhet të plotësojë listë të 
evidencës së orarit të punës në të cilën do t’i 
theksojë të gjitha aktivitetet e bëra në lidhje me 
projektin për gjysmën e ditëve / orëve totale të 
punës nga muaji rrjedhës.

Shembulli  3: 
Nëse personi është i angazhuar në projektin për angazhim 
afatshkurtër të ekspertëve përmes kontratës së punës 
ose kontratës së veprës së autorit, do të plotësojë listë 
të evidencës së orarit të punës për ditët konkrete të 
ekspertëve për të cilat është angazhuar.
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Personat që janë të angazhuar në disa projekte donatore njëkohësisht, përkatësisht 
rroga totale e tyre mujore grumbullohet nga disa burime, me qëllim që evidenca e sak-
të e orarit të punës dhe shmangia e financimit / pagimit të dyfishtë të punës, është e 
dobishme të përgatisni listë të evidencës së orarit të punës në nivel mujor, i cili do të 
përfshijë përshkrim të punës së përgjithshme, sipas alokimit të projekteve. 

Në Bashkëngjitjen 5 është dhënë shembulli / formulari i dokumentit / listës së evi-
dencës së orarit të punës (time sheet).

Dosja e punonjësit

Çdo organizatë qytetare duhet të ketë dosje të veçantë të punës për secilin nga 
punonjësit e saj. 

Dosja duhet të përmbajë:

1. Kontratën e punësimit;

2. Anekset e kontratës së punësimit;

3. Çfarëdo vendimesh në lidhje me marrëdhënien e punës së punonjësit (vendimi i 
avancimit, vendimi i rritjes së rrogës, vendimi i pushimit vjetor, etj.);

4. Listat e rrogave / llogaritjet e rrogave për çdo muaj;

5. Dokumentin / listën e evidencës së orarit të punës - (time sheet) për çdo muaj;

6. Raportet e vlerësimit të punës;

7. Raportin nga kontrolli i kryer sistematik;

8. Raporti nga përsosja profesionale;

9. Dokumentet e tjera të punonjësit në lidhje me organizatën, etj.

Mbajtja e duhur e këtij lloji të dosjeve për secilin nga punonjësit do të mundësojë 
disponueshmërinë e të gjitha të dhënave të personalit në një vend, të destinuara për 
nevojat e kontabilitetit, revizorit dhe të donatorit.
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3.2 Dokumentet e njoftimit financiar

Evidenca e shpenzimeve sipas zërave kryesore të buxhetit

Mjetet financiare që i kanë në dispozicion, organizatat për zbatimin e aktiviteteve të 
projektit zakonisht i marrin në bazë të buxhetit të miratuar nga donatorët. Qëllimet 
e projektit dhe rezultatet e pritura duhet të pasqyrohen në mënyrë adekuate, ndërsa 
aktivitetet duhet të planifikohen siç duhet në një buxhet të projektit. Formati i buxhetit 
mund të ndryshojë nga donatori në donator, por ai zakonisht i përmban zërat kryesorë 
të buxhetit:

1. Resurset njerëzore

2. Transportin

3. Shpenzimet e zyrës

4. Shpenzimet e drejtpërdrejta

5. Shpenzimet e tërthorta

Çdo shpenzim i shkaktuar brenda një projekti duhet të justifikohet duke shpjeguar 
nevojën për të në mënyrë që të zbatojë një aktivitet konkret, si dhe duke iu bashkang-
jitur dokumenteve të tjera shoqëruese

Resurset njerëzore

Shpenzimet për resurset njerëzore justifikohen duke bashkangjitur: kontratën e 
punësimit / kontratën e punës, llogaritjen e rrogës / kompensimit, ekstraktin bankar të 
pagesës dhe dokumentin e evidencës së orarit të punës (time-sheet) (shih: pjesa 3.1 
i këtij dokumenti).

Për çdo udhëtim (në vend ose jashtë) personi që udhëton përgatit urdhërshërbim. 
Urdhërshërbimi është dokumenti që i përmban të gjitha të dhënat që lidhen me ud-
hëtimin: emri dhe mbiemri i personit që udhëton, data e nisjes dhe e kthimit, përsh-
krimi i aktivitetit për të cilin udhëton, lloji i transportit që përdoret për udhëtimin, etj.  

Transporti 
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Për udhëtime me autobus, tren, aeroplan, etj., bashkëngjiten 
biletat e udhëtimit për secilin drejtim dhe llogaria fiskale 
me faturë (nëse personi vetëm e ka paguar shumën, ndërsa 
organizata duhet t’ia refundojë mjetet) ose faturën, nëse 
organizata e paguan drejtpërdrejt shpenzimin e kompanisë. 
Bashkëngjitet edhe ekstrakti bankar nga pagesa e bërë. Për 
udhëtime me autobus ose tren për linja të rregullta, çmimet 
e të cilave janë publikisht të disponueshme për inspektim në 
faqen e internetit të transportuesit, nuk është e nevojshme t’i 
bashkëngjitni biletat dhe faturën fiskale, përkatësisht shuma 
paguhet sipas çmimit të shpallur të biletës në një drejtim x 2.

Përdorimi i automjetit personal ose zyrtar - llogaritja e 
kilometrave në të dyja drejtimet shumëzuar me shumën e 
përcaktuar të çmimit për kilometër nga donatori ose mënyra 
e pagesës së shpenzimeve të udhëtimit të rregulluara nga 
organizata në rregulloren përkatëse. Gjithashtu, bashkëngjitet 
edhe ekstrakti bankar nga pagesa e bërë. Në çmimin e 
përcaktuar për kilometër është përfshirë edhe amortizimi i 
automjetit, dhe nëse ndodh shpenzimi për pagesë rrugore, ajo 
bashkëngjitet për refundim.

Transporti me taksi dhe udhëtimi duke angazhuar kompani 
private të transportit - bashkëngjitet llogaria fiskale me 
faturë (nëse personi vetëm e ka paguar shumën dhe 
organizata duhet t’ia refundojë mjetet) ose faturën, nëse 
organizata e paguan drejtpërdrejt shpenzimin e kompanisë. 
Gjithashtu, bashkëngjitet edhe ekstrakti bankar nga 
pagesa e bërë, si dhe marrëveshja e bashkëpunimit midis 
organizatës dhe kompanisë.

Urdhërshërbimi duhet të miratohet / nënshkruhet gjithmonë nga organet drejtuese të 
organizatës dhe personi e mban me vete gjatë udhëtimit. Në varësi të llojit të trans-
portit të përdorur gjatë udhëtimit, shpenzimi i bërë justifikohet nga disa dokumente, të 
cilat shtohen si bashkëngjitje të urdhërshërbimit:
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Shpenzimet e zyrës

Shpenzimet e zyrës mund të jenë të llojeve të ndryshme: pronë, pajisje dhe mobilie e 
zyrës, material zyre, shpenzime të shërbimeve etj.

Shpenzimi i pronës justifikohet duke bashkëngjitur kontratën e qirasë (nëse organiza-
ta e jep me qira hapësirën e punës) ose duke llogaritur vlerën totale të pronës (përf-
shirë edhe llogaritjen e amortizimit) dhe dokumentet e pronës, nëse hapësirat e punës 
janë në pronësi të organizatës. Në të dy rastet, organizata duhet të ketë të përcaktuar 
mënyrën për të llogaritur dhe paguar shpenzimin e pronës së shkaktuar për nevojat e 
projektit konkret nga mjetet e destinuara për zbatimin e të njëjtit projekt. Nëse është 
organizatë e vogël, e cila zbaton një ose dy projekte, shpërndarja është e thjeshtë. Por, 
nëse është organizatë më e madhe që zbaton më shumë projekte dhe përdor hapësirë 
më të madhe të punës, atëherë është e nevojshme të përcaktohet çelësi në bazë të të 
cilit do të shpërndahet shpenzimi për projektet. 

Një mënyrë është llogaritja e madhësisë së hapësirës në të cilën është akomoduar 
personali i angazhuar në projektin konkret si pjesë e madhësisë totale të hapësirave të 
punës. Një metodë tjetër, e përdorur shpesh e llogaritjes është përqindja e personalit 
të angazhuar në projektin përkatës si pjesë e personalit total që punon në organizatë 
për të aplikuar në shpenzimin total të pronës dhe për të marrë shpenzimin e pronës që 
bie mbi projektin konkret.

Shpenzimi i pajisjeve të zyrës, mobilieve dhe materialeve mund të justifikohet përmes 
kontratave të lidhura me furnizuesit, faturave dhe fletëshoqërimeve për të mirat dhe 
shërbimet e prokuruara dhe përmes ekstrakteve bankare nga pagesat e bëra, nëse 
të gjitha të mirat dhe shërbimet e prokuruara i referohen projektit konkret. Nëse or-
ganizata i zbaton këto prokurime në nivelin organizativ, atëherë është i nevojshëm 
çelësi për të llogaritur shpenzimin, i cili do të bie në barrë të projektit konkret. Edhe në 
këtë rast, çelësi lehtësisht i zbatueshëm është përqindja e personalit të angazhuar në 
projektin përkatës si pjesë e personalit total që punon në organizatë, për të aplikuar 
në shpenzimin total të pajisjeve të zyrës, mobilieve dhe materialeve dhe për të marrë 
shpenzimin që bie mbi projektin konkret.

Shembull: 
Organizata ka 7 punonjës dhe zbaton 3 projekte për të cilat paguan qira. Në projektin 
numër 1. janë të angazhuar 2 persona, në projektin numër 2. janë të angazhuar 
2,5 persona (dy persona me 100% alokim dhe një person me 50% alokim), ndërsa 
në projektin numër 3. janë të angazhuar 2,5 persona. Për të tria projektet, duhet të 
paguhet qiraja totale prej 15,000 denarë në muaj. Çelësi për shpërndarjen e shpenzimit 
të qirasë në këtë organizatë është personali. Shuma e qirasë për projektin numër 2. 
llogaritet si më poshtë:  

2,5/7*100 = 35,7%  
përqindja e personalit të angazhuar në projektin numër 2. 
Kjo do të thotë që 35,7% të shumës totale të qirasë në nivel 
mujor do të paguhet nga projekti numër 2.
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Shpenzimet e shërbimeve zakonisht paguhen në nivel mujor dhe i referohen të gjithë 
organizatës, kështu që për shpërndarjen e tyre sipas projekteve çelësi më i përshtat-
shëm është përqindja e personalit të angazhuar në projektin konkret. Faturat për këto 
shpenzime dhe ekstraktet bankare të pagesave të bëra janë bashkëngjitur si doku-
mente shoqëruese për t’i justifikuar shpenzimet.

Shpenzimet e tërthorta
Disa donatorë lejojnë sigurimin e buxhetit për përqindje 
të caktuar të shpenzimeve të tërthorta nga shpenzimet 
totale të planifikuara. Shpenzimet e tërthorta zakonisht nuk 
kontrollohen nga donatorët dhe revizionet e jashtme, por 
sidoqoftë, organizata duhet të mbajë evidencë të duhur të të 
gjitha dokumenteve që lidhen me këtë lloj të shpenzimeve. 
Shpenzimet e tërthorta janë shpenzimet që mund të lidhen 
me projektin, por nuk mund të identifikohen lehtë si pjesë 
e aktiviteteve konkrete, ndërsa janë të nevojshme për 
funksionimin e organizatës dhe për zbatimin cilësor të 
projekteve (p.sh. servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve, 
revizioni organizativ, shërbimet juridike, përsosja profesionale 
e personalit, kontrolli sistematik i punonjësve, kontabiliteti 
i jashtëm, rrogat për personalin që nuk lidhen drejtpërdrejt 
me aktivitetet, duke e përfshirë edhe rrogën e drejtorit, 
kompensimet për anëtarët e organeve joekzekutive, 
shpenzimet financiare, etj.).

Shpenzimet e drejtpërdrejta
Shpenzimet e bëra për zbatimin e drejtpërdrejtë të 
aktiviteteve të projektit quhen shpenzime të drejtpërdrejta. 
Për të justifikuar këtë lloj shpenzimesh, duhet të 
bashkëngjiten: kontrata me furnizuesit, faturat dhe 
fletëshoqërimet, ofertat nga furnizuesit, përkatësisht 
procedurat e prokurimit (nëse bëhet fjalë për shuma më të 
larta), listat e prezencës dhe fotografitë (nëse bëhet fjalë 
për aktivitetet që përfshihen më shumë pjesëmarrës), si dhe 
ekzemplarët e produkteve të përfunduara.  

Nëse organizata përcakton çelës të përshtatshëm për shpërndarjen e shpenzimeve me 
karakter operativ sipas projekteve, atë duhet ta arsyetojë në vendimin për shpërndar-
jen e shpenzimeve, në të cilën do të shpjegohen mënyrat e llogaritjes.
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Prokurimet 

Thelbi i prokurimeve është parandalimi i keqpërdorimeve dhe mundësimi i prokuri-
meve në kushtet më të favorshme në përputhje me parimet e prokurimeve, të rregullu-
ara në Ligjin për prokurime publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut:

• konkurrenca midis operatorëve ekonomikë,

• trajtimi i barabartë dhe mosdiskriminimi i operatorëve ekonomikë,

• transparenca dhe integriteti në procesin e ndarjes së kontratave të prokuri-
meve dhe

• përdorimi racional dhe efikas i mjeteve në procedurat e ndarjes së kontratave 
të prokurimeve.5

Donatorët i kanë procedurat e tyre për t’i zbatuar prokurimet, të cilat kërkojnë të 
ndiqen dhe praktikohen në varësi të vlerës së prokurimit. Është e zakonshme që nëse 
organizata ka rregulla më të rrepta për prokurime në lidhje me rregullat e donatorëve 
t’u përmbahet rregullave të saj. Në çdo rast, praktikë e mirë e efikasitetit dhe ekon-
omizimit në procesin e prokurimeve është që organizatat të mbledhin të paktën tri 
oferta nga furnizuesit e ndryshëm para se të vendosin me kë të bashkëpunojnë.

Organizatat qytetare në punën e tyre duhet të zbatojnë procedura të prokurimeve, të 
cilat do të rregullohen nga dokumentet e brendshme (dekretet, rregulloret, udhëzimet) 
në përputhje me rregullativat e prokurimeve publike në vend, të zbatueshme për nev-
ojat e donatorëve. Vendi ynë vazhdimisht e harmonizon të drejtën me rregullativat e 
prokurimeve publike me Bashkimin Evropian.

Ekzistojnë lloje të ndryshme të procedurave për t’i zbatuar prokurimet: procedu-
ra e hapur, procedura e kufizuar, procedura me negociata me publikimin paraprak 
të shpalljes, procedura me negociata pa publikimin paraprak të shpalljes, dialogu 
konkurrues, procedura me kërkesë për mbledhjen e ofertave, konkursi për zgjedhjen 
e zgjidhjes ideore dhe prokurimeve deri në 500 euro - prokurime të vogla. Procedurat 
më të zakonshme të prokurimeve që do të zbatohen në punën e organizatës duhet të 
përshkruhen në rregulloret e brendshme.

5   ”Gazeta Zyrtare e RMV-së“ nr.24/2019.



232323

Procesi i zbatimit të prokurimit varet nga zgjedhja e procedurës së prokurimit dhe nga 
procedurat, të cilat më parë janë përcaktuar dhe rregulluar në dokumentet e brendshme 
të prokurimeve. Disa hapa kryesore që janë pjesë e secilës procedurë të prokurimeve:

Hapat kryesore gjatë zbatimit të prokurimit

2 Formulimi i thirrjes  
në të cilën duhet të theksohen të gjitha deta-

jet në lidhje me të mirat ose shërbimet që duam 
t’i prokurojmë, elementet që duhet t’i përmbajë 
oferta dhe afatet e fundit të parashtrimit. Thirrja 
mund të përmbajë gjithashtu edhe bashkëngjitje të 
ndryshme në formën e formularëve, të cilat fur-
nizuesi duhet t’i plotësojë si pjesë e ofertës së saj. 
Thirrja mund të jetë publike ose e kufizuar. 

1 Komisioni i Prokurimeve
drejtori ekzekutiv miraton vendim për zbatimin e prokurimit 

dhe formon komision të prokurimit në përbërjen kompetente 
për zbatimin e zgjedhjes së furnizuesit. Komisioni i formulon 
specifikimet e thirrjes dhe e zbaton procedurën e prokurimit.  

3 Vlerësimi i ofertave të dorëzuara 
komisioni i prokurimeve i hap / shqyrton ofertat e dorëzuara 

dhe e kontrollon në tërësi pajtueshmërinë e tyre me kriteret e 
përcaktuara më parë në vetë thirrjen. Secili anëtar i komisionit kryen 
pikëzimin përkatës të ofertave (për secilin nga kriteret e thirrjes), 
dhe më pas në bazë të vlerësimit mesatar të pikëve të të gjithë 
anëtarëve të komisionit, bëhet rang-lista e ofertave të dorëzuara. 
Nga kjo procedurë duhet të rezultojë raporti / procesverbali i 
hollësishëm dhe propozimi për zgjedhjen e furnizuesit.
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Në Bashkëngjitjen 6, 7 dhe 8 janë dhënë shembujt / formularët nga vendimi për 
formimin e komisionit të prokurimeve, vendimi për zgjedhjen e furnizuesit dhe nga 
kontrata për dhënien e shërbimeve.

4 Vendimi për zgjedhjen e furnizuesit  
në bazë të propozimit të marrë nga komisioni i prokurimeve, 

drejtori ekzekutiv miraton vendim për zgjedhjen e furnizuesit.

5 Njoftimi për zgjedhjen dhe moszgjedhjen 
e furnizuesve 

pasi të miratohet vendimi, dërgohet njoftimi tek 
furnizuesi i cili është zgjedhur në thirrje, por 
gjithashtu njoftimet dorëzohen edhe tek furnizuesit 
e tjerë që morën pjesë në thirrje me informatën për 
zgjedhjen e bërë.

6 Lidhja e kontratës 
me furnizuesin e zgjedhur (personi juridik ose fizik) lidhet 

kontrata e bashkëpunimit që përmban: informatat për nënshkruesit, 
përshkrimi i të mirave / shërbimeve që duhet të dorëzohen, afatet e 
dorëzimit, kompensimi që duhet paguar, mënyra e pagesës dhe aktet 
e tjera në të cilat theksohen kushtet e punës.
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Mbikëqyrja dhe vlerësimi duhet të jenë elemente integrale të punës organizative. Ven-
dosja e sistemit për mbikëqyrjen dhe vlerësimin e aktiviteteve dhe rezultateve të pro-
jektit / programit çon në menaxhimin efikas dhe llogaridhënës të organizatave qytet-
are. Megjithëse vendosja e sistemit efikas të mbikëqyrjes dhe vlerësimit përfshin një 
varg elementesh, në këto drejtime duam t’ju përkujtojmë për çështjet themelore që 
çdo organizatë është e dëshirueshme t’i përfshijë në çdo format të mbikëqyrjes dhe 
vlerësimit. Themi, themelore, sepse e detektojnë thelbin e punës së suksesshme dhe 
efikase organizative.

4. MBIKËQYRJA DHE VLERËSIMI: 
ÇËSHTJET PËR T’U SHQYRTUAR

Mbikëqyrja është mbledhja dhe analiza rutinore e  
informatave mbi progresin në përputhje me planet e 
vendosura dhe kontrollin e harmonizimit me standardet e 
përcaktuara. Mbikëqyrja ndihmon në identifikimin e trendeve, 
përshtatjen e strategjive dhe miratimin e vendimeve të 
informuara për menaxhimin e projektit ose programit. 

Si organizatë, sa shpesh i shtroni këto pyetje? 

1. Nëse resurset financiare dhe resurset njerëzore dhe materialet e nevojshme për t'i 
zbatuar aktivitetet dhe qëllimet e projektit dhe programit janë në dispozicion në kohën 
e duhur dhe me sasinë dhe cilësinë përkatëse? 

2. Nëse aktivitetet janë zbatuar në kohë dhe në kuadër të buxhetit të parashikuar?

3. Nëse aktivitetet shpien në arritjen e rezultateve të pritura? 

4. Nëse përdoruesit e fundit janë të kënaqur me punën e organizatës? Me çfarë janë të 
kënaqur? Me çfarë nuk janë të kënaqur? 

5. Në çfarë mënyrë zbatimi i aktiviteteve dhe produkteve ndikojnë në përmbushjen e 
rezultateve të pritura? 

6. Cilat janë arsyet për anulimet ose vonesat në zbatimin e aktiviteteve? A shkakton 
efekte të padëshiruara? Çfarë? 

7. Nëse ndodh diçka që e pamundëson zbatimin e aktiviteteve dhe rezultateve, a duhet 
të ndryshohet diçka në planin e zbatimit? 
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Çështja kryesore për t’u përgjigjur këtyre pyetjeve është përfshirja jo vetëm e punon-
jësve, por edhe e përdoruesve të fundit, bashkëpunëtorëve, partnerëve dhe të gjitha 
palëve të interesuara që kanë qenë pjesë e ndërtimit dhe realizimit të rezultateve dhe 
qëllimeve. Pjesëmarrja në procesin e vlerësimit është e rëndësishme, sepse i përfshin 
mendimet dhe perspektivat e ndryshme, gjë që forcon mundësinë e të mësuarit dhe të 
avancimit të çdo programi të ardhshëm. Sidoqoftë, është pak më e vështirë të marrësh 
përgjigje në pyetjet e vlerësimit dhe kjo është arsyeja pse shpesh organizatat bien 
dakord me një subjekt të jashtëm, i cili së bashku me të gjithë aktorët e përmendur më 
parë do ta zbatojë vlerësimin dhe të jap mendim. 

Këto çështje duhet të jenë pjesë e planit organizativ të mbikëqyrjes, të zbatuar nga 
punonjësit, në mënyrë që të mundësojnë realizimin e duhur të aktiviteteve dhe re-
zultateve. Shqyrtimi i tyre periodik ose vjetor do të mundësojë që ekipi udhëheqës 
dhe punonjësit në organizatë të jenë në rrjedhë me zhvillimet dhe të ndërhyjnë në 
mënyrë të përshtatshme nëse ndodh pengesa ose pamundësohet arritja e rezultat-
eve të programit.  

Vlerësimi përfshin identifikimin dhe reflektimin e qëllimeve  
të arritura dhe vlerësimin e suksesit. Konstatimet e vlerësimit 
u mundësojnë punonjësve dhe ekipit udhëheqës, përdoruesve 
të fundit, donatorëve dhe palëve të tjera të interesuara  
të mësojnë nga përvoja dhe t'i përmirësojnë programet  
dhe projektet e ardhshme.

Si edhe në rastin e mëparshëm, ashtu edhe në rastin e vlerësimit ka disa pyetje, 
përgjigjet e të cilave do t'ju mundësojnë të keni një pasqyrë më të thellë në 
rezultatet dhe sukseset e projekteve dhe programeve të zbatuara: 

1. Nëse dhe si janë arritur qëllimet e projektit / programit?

2. Nëse dhe si rezultatet e arritura mundësojnë zbatimin e qëllimeve?

3. Nëse dhe si rezultatet dhe qëllimet e arritura janë në përputhje me nevojat e 
përdoruesve të fundit dhe në përputhje me rregullat dhe politikat organizative?

4. Nëse ka rezultate dhe ndryshime shtesë pozitive? Cilat janë ato?

5. Nëse përfitimet e vendosura nga programi do të mund të mbahen më gjatë edhe pas 
përfundimit të ndërhyrjes dhe ndihmës?
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Bashkëngjitja 1: Shembulli/formulari i deklaratës për konfliktin e interesave 
     DEKLARATË PËR KONFLIKTIN E INTERESAVE

Ju lutemi për nevojat e (emrit të organizatës) t’i deklaroni interesat Tuaja në përputhje me nenin 
xx të Statutit / Politikës së Konfliktit të Interesave të (nr. xx). 

“Anëtarët e Këshillit dhe Këshilli Drejtues, punonjësit në Zyrën Ekzekutive dhe anëtarët e famil-
jeve të tyre nuk mund të kenë interes ekonomik në cilëndo organizatë e cila i shet, i jep me qira 
ose i furnizon të mira dhe shërbime organizatës, ose e cila është shfrytëzuese e programit të 
organizatës.”

Me interes ekonomik nënkuptohen të ardhurat, por jo vetëm rroga, honorarët, dividendët, etj.

Është e dëshirueshme të deklarohen edhe organizatat në të cilat nuk ka interesa të drejtpërdre-
jta ekonomike, por vetëm anëtarësimi (shoqatat e qytetarëve). 

Me familje nënkuptohet bashkëshorti / bashkëshortja, fëmijët dhe prindërit. 

Përjashtimi nga paragrafi 1 i këtij neni mund të miratohet me vendim të Këshillit Drejtues me 
shumicën e dy të tretave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve dhe duhet të botohet në mënyrë 
përkatëse në raportin vjetor të organizatës. Anëtarët e Kuvendit dhe Këshillit Drejtues, të cilët 
janë në lidhje me organizatën që punon me organizatën, duhet ta deklarojnë interesin në lidhje 
me organizimin e tyre dhe duhet të përjashtohen nga vendimmarrja relevante.”

Interesat duhet të deklarohen një herë në vjet. Në rast të ndryshimeve, është e nevojshme ta 
informoni organizatën.  

Organizata / institucioni / shoqëria tregtare
(emri dhe adresa e selisë) Funksioni Shënimi 

Personalisht 
1.
2.

Anëtari i familjes  
 (te shënimi regjistrojeni emrin e anëtarit të familjes dhe farefisninë)

1.
2.

Data / vendi

(nënshkrimi)
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Bashkëngjitja 2: Shembulli / formulari i kontratës së punësimit në kohë të 
caktuar / kohë të pacaktuar

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për marrëdhënie pune  
(“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 16/2010),

PUNËDHËNËSI DHE BASHKËPUNËTORI

Lidhën  
KONTRATË TË PUNËSIMIT

Lënda e kontratës

Neni 1
Me këtë kontratë rregullohen të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e marrëdhënies së punës 
midis bashkëpunëtorit dhe punëdhënësit.  

Themelimi i marrëdhënies së punës

Neni 2
Bashkëpunëtori themelon marrëdhënie pune në kohë të caktuar / kohë të pacaktuar, duke 
filluar nga xx.xx.20xx.

Vendi i punës

Neni 3
Marrëdhënien e punës, bashkëpunëtori e themelon në____________________________________ 
në vendin e punës _____________________________________________________________________. 
Bashkëpunëtori, detyrat e punës do t’i kryejë në   _______________________________________. 

Neni 4
Punëdhënësi ia beson bashkëpunëtorit, ndërsa bashkëpunëtori e pranon kryerjen e punëve 
në vendin e punës nga neni 3 i kësaj kontrate. 

Neni 5
Bashkëpunëtori i pranon obligimet që dalin nga Ligji për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare 
e RM-së” nr. 16/2010), rregullat ligjore dhe të tjera, marrëveshja kolektive, Statuti dhe aktet e 
përgjithshme të punëdhënësit, veçanërisht:
• punët t’i kryejë me ndërgjegje, në kohë dhe në mënyrë cilësore, ndërsa mjetet t’i përdor në 

mënyrë ekonomike, të përshtatshme dhe të arrijë rezultate pozitive edhe në punë;
• t’i përmbahet orarit të caktuar të punës dhe masave të përcaktuara për mbrojtje gjatë 

punës; 
• t’i respektojë aktet, urdhrat, udhëzimet, drejtimet dhe vendimet e përgjithshme dhe të 

veçanta të punëdhënësit, Këshillit të Drejtorëve dhe udhëheqësit të drejtpërdrejtë; 
• Të sillet në mënyrë të drejtë dhe me ndërgjegje ndaj palëve dhe ndaj punonjësve të tjerë, 

me sjelljen e tij ta ruaj reputacionin e punëdhënësit, ta ruaj sekretin afarist dhe profesional.  

Neni 6
Punëdhënësi i pranon obligimet që dalin nga Ligji për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e 
RM-së” nr. 16/2010), rregullat ligjore dhe të tjera, marrëveshja kolektive dhe Statuti dhe aktet 
e përgjithshme të punëdhënësit. 

Sistematizimi 

Neni 7
Bashkëpunëtori mund të sistematizohet në vendin e punës në kuadër të punëdhënësit sipas 
kushteve, mënyrës dhe procedurës së përcaktuar në rregulloren për marrëdhënie pune. 
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Vendi në të cilin do të kryhen punët

Neni 8
Puna në vendin e punës do të kryhet nga bashkëpunëtori në hapësirat e punës në selinë e 
punëdhënësit dhe në hapësirat e tjera të organizuara nga punëdhënësi me urdhër të Këshillit 
të Drejtorëve ose personit që ai do ta caktojë. 

Orari i punës

Neni 9

Orari i punës së bashkëpunëtorit është xx orë në javën e punës. 
Kur këtë e kërkon natyra e veprimtarisë ose detyrat e punës, organizimi i punës, përdorimi 
më i mirë i punës, përdorimi më racional i orarit të punës dhe kryerja e punëve dhe detyrave 
të caktuara të përcaktuara me afatet, orari i punës mund të rishpërndahet, por orari total i 
punës së bashkëpunëtorit mesatarisht të mos jetë më i gjatë se xx orë në javën e punës gjatë 
vitit. Vendimi për rishpërndarjen e orarit të punës miratohet nga Këshilli i Drejtorëve ose nga 
personi që ai do ta caktojë.  

Neni 10
Këshilli i Drejtorëve mund të fut orar pune më të shkurtër se xx orë në javë (në rastet dhe në 
kushtet e përcaktuara me ligj - orari i shkurtuar i punës).
Nëse është e nevojshme, orari i punës mund të jetë më i gjatë se sa orari në përputhje me 
rregullat e marrëdhënies së punës së punëdhënësit në varësi të vëllimit të punës. Vendimi 
për orarin e vazhduar të punës miratohet nga Këshilli i Drejtorëve ose nga personi që ai do të 
caktojë.  

Pushimi vjetor

Neni 11
Bashkëpunëtori ka të drejtë të pushimit vjetor në një vit kalendarik në kohëzgjatje të paktën 
xx ditë pune, dhe më së shumti xx ditë pune.
Pushimi vjetor përdoret sipas planit për përdorimin e pushimit vjetor, i cili përgatitet nga 
Këshilli i Drejtorëve.
Kohëzgjatja dhe mënyra e përdorimit të pushimit vjetor përcaktohet nga Këshilli i Drejtorëve, 
me vendim për çdo vjet, në bazë të kritereve të përcaktuara në rregullat e marrëdhënies së 
punës së punëdhënësit. 

Mungesat

Neni 12
Bashkëpunëtori ka të drejtë të mungojë nga puna me kompensim të rrogës deri në xx ditë 
pune në një vit kalendarik në rastet dhe në kushtet e përcaktuara me rregullat e marrëdhënies 
së punës së punëdhënësit. 

Lartësia e rrogës bazë dhe afati i pagesës së saj dhe kompensimet

Neni 13
Bashkëpunëtori ka të drejtë të rrogës, të cilën ia siguron punëdhënësi.
Bruto rroga e bashkëpunëtorit është хх.ххх den. 
Rroga e bashkëpunëtorit për muajin rrjedhës varet nga rezultatet e punës dhe përcaktohet 
nga Këshilli i Drejtorëve.
Bashkëpunëtori ka të drejtë për kompensime të rrogës dhe të ardhura të ndara, në lartësinë e 
përcaktuar me aktet e përgjithshme të punëdhënësit.   
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Ndërprerja e marrëdhënies së punës

Neni 14
Marrëdhënia e punës ndërpritet:
• me marrëveshje;
• me fuqinë e ligjit;
• me dorëheqje nga bashkëpunëtori;
• me dorëheqje nga punëdhënësi;
• dorëheqje për shkaqe pune (teknologjike-strukturale)

Ndërprerja e marrëdhënies së punës me marrëveshje

Neni 15
Marrëdhënia e punës mund të ndërpritet me marrëveshje midis bashkëpunëtorit dhe 
punëdhënësit. Marrëveshjen në emër të punëdhënësit e nënshkruan Këshilli i Drejtorëve. 
Marrëveshja lidhet në formë me shkrim dhe në të më afër përcaktohen kushtet për ndërprerjen 
e marrëdhënies së punës. 

Ndërprerja e marrëdhënies së punës nga bashkëpunëtori

Neni 16
Bashkëpunëtori mund të jap dorëheqje tek punëdhënësi. Gjatë dorëzimit të dorëheqjes, 
bashkëpunëtori nuk duhet t’i theksojë arsyet pse dëshiron t’i ndërpritet marrëdhënia e punës.
Me ndërprerjen e marrëdhënies së punës, në kuptim të paragrafit paraprak të këtij neni, 
bashkëpunëtori i ka këto obligime:  
1.1. Të qëndrojë në punë për të paktën X muaj, përkatësisht deri në përfundimin e punëve 
dhe projekteve të filluara dhe projekteve në të cilat ka punuar brenda afatit të dakorduar nga 
Këshilli i Drejtorëve.  
1.2. Të bëjë pranim-dorëzimin zyrtarisht të gjithë dokumentacionit në të cilin ka punuar dhe 
dokumentacionit me të cilin disponon.
1.3. T’i shlyejë të gjitha detyrimet materiale dhe financiare të cilat i ka ndaj punëdhënësit.

Ndërprerja e marrëdhënies së punës nga punëdhënësi

Neni 17
Marrëdhënia e punës së bashkëpunëtorit të themeluar me këtë kontratë pune ndërpritet me 
dorëheqjen nga punëdhënësi në rastet e përcaktuara me ligj, marrëveshjen kolektive dhe 
me rregullat e marrëdhënies së punës së punëdhënësit, me të cilat bashkëpunëtori njihet 
plotësisht para nënshkrimit të kësaj kontrate. 

Ndërprerja e marrëdhënies së punës me dorëheqje për shkak të ndryshimeve teknologjike-
strukturale

Neni 18
Kushtet në të cilat bashkëpunëtorit i ndërpritet marrëdhënia e punës në bazë të ndryshimeve 
teknologjike dhe strukturale dhe kushtet për ndërprerjen e marrëdhënies së punës me fuqinë 
e ligjit, nga afër janë përcaktuar në rregullat e marrëdhënies së punës së punëdhënësit, me të 
cilin bashkëpunëtori njihet plotësisht para nënshkrimit të kësaj kontrate.  

Neni 19
Bashkëpunëtori heq dorë nga kundërshtimi, përkatësisht ankesa, pas vendimit të miratuar nga 
punëdhënësi nëse hyjnë në fuqi kushtet e përcaktuara në nenin 18 të kësaj kontrate. Vendimi, në 
kuptim të paragrafit paraprak të këtij neni, miratohet nga Këshilli i Drejtorëve.
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Përsosja dhe aftësimi profesional

Neni 20
Bashkëpunëtori ka të drejtë dhe obligim për aftësim profesional, rikualifikim ose kualifikim 
shtesë, nëse këtë e kërkon vendi i punës dhe është në interes të punëdhënësit. 
Nevojën për aftësim dhe përsosje profesionale e vlerëson Këshilli i Drejtorëve në varësi të 
nevojave të vendit të punës dhe programit të zhvillimit të punëdhënësit. 
Vendim për mungesën nga puna, në kuptim të paragrafit paraprak të këtij neni, miraton 
Këshilli i Drejtorëve. 
Aftësimi dhe përsosja profesionale nga afër rregullohen me rregullat e marrëdhënies së 
punës së punëdhënësit.

Mbrojtja nga puna

Neni 21
Punëdhënësi është i detyruar t’i sigurojë kushtet e nevojshme për mbrojtje gjatë punës, për 
shkak se procesin e punës do ta organizojë në mënyrën me të cilën mundësohet siguria gjatë 
punës dhe mbrojtja e shëndetit të bashkëpunëtorit, përkatësisht krijon kushte pune dhe i 
ndërmerr masat e përcaktuara, masat informative dhe masat e tjera të pranuara përgjithësisht 
për mbrojtje gjatë punës, të cilat sigurojnë shëndetin psikik dhe sigurinë personale të 
bashkëpunëtorit. Punëdhënësi është i detyruar që gjatë futjes së ndonjë teknologjie të re të 
kujdeset që të mos rrezikojë shëndetin e bashkëpunëtorit. 

Neni 22
Para sistematizimit të vendit të punës, punëdhënësi do ta njoftojë bashkëpunëtorin me masat 
e përshkruara për mbrojtje gjatë punës në lidhje me punën që duhet ta kryejë, si dhe me 
organizimin dhe zbatimin e mbrojtjes gjatë punës.
Bashkëpunëtori është i detyruar t’u përmbahet masave për mbrojtje gjatë punës dhe punët 
në vendin e punës t’i kryejë me kujdes, kryesisht për sigurinë e jetës dhe shëndetit personal, 
si dhe jetën dhe shëndetin e bashkëpunëtorëve të tjerë.   

Sekreti i punës dhe ndalimi i konkurrencës

Neni 23
Është politikë e punëdhënësit të sigurojë që aktivitetet dhe operacionet e punëdhënësit dhe 
përdoruesve të mbrohen në shkallën më të madhe të mundshme.
Nëse gjatë punës bashkëpunëtorët kuptojnë sekretin e punës ose informatë që është e 
rëndësishme për punëdhënësin dhe përdoruesit, informata e tillë duhet të ruhet dhe nuk 
guxon të njoftohet jashtë punëdhënësit. 
Punëdhënësit janë përgjegjës edhe për sigurinë e brendshme të sekreteve të punës. 

Neni 24
Sekret pune është çdo informatë, përfshirë programin, projektin, metodën, teknikën ose 
procesin, që: 
• krijon vlerë të pavarur ekonomike (të tanishme ose të mundshme) që është përgjithësisht 

e panjohur ose e njohur jo mjaftueshëm nga njerëzit e tjerë, të cilët mund të fitojnë vlerë 
ekonomike nga të kuptuarit dhe të përdorurit e saj; dhe

• është lëndë e aktiviteteve të arsyeshme në lidhje me gjendjen që të ruhet sekreti. 
• Sekreti i punës janë edhe dosjet personale të punonjësve, dosjet e anëtarëve të organeve, 

personat juridikë dhe personat e tjerë që bashkëpunojnë me punëdhënësin.  



333333

Neni 25
Bashkëpunëtorëve u ndalohet çdo aktivitet i punës i bazuar në informata të paarritshme për 
publikun dhe të cilat, nëse dihen nga personat e jashtëm, mund të ndikojnë në vendimet e 
punës.
Diseminacioni i informatës së tillë personave të tjerë që mund ta përdorin atë në aktivitetet e 
punës ndalohet. 
Pjesëmarrja e ndaluar e bashkëpunëtorëve në punëdhënësin ose anëtarëve të familjeve të 
tyre të ngushta (bashkëshorti, fëmija dhe prindi) në marrëdhënien e punës ose marrëdhënien 
e çfarëdo natyre (duke përfshirë jo vetëm themelimin e ndërmarrjes dhe shoqërisë aksionare) 
në ndonjë organizatë ose ndërmarrje konkurrente të punëdhënësit ose shet, jep me qira dhe 
siguron të mira dhe shërbime për punëdhënësin ose është shfrytëzues i mbështetjes nga 
punëdhënësi.
Bashkëpunëtorët janë të detyruar nga paragrafi 3 i këtij neni t’i mbushin edhe 2 vjet pas 
ndërprerjes së marrëdhënies së punës në punëdhënësin.   

Neni 26
Bashkëpunëtori mund të kërkojë përjashtim nga obligimet nga neni 25 i kësaj kontrate. 
Pëlqimi me shkrim, me kërkesë të bashkëpunëtorit, miratohet nga Këshilli i Drejtorëve. 

Neni 27
Bashkëpunëtori është i detyruar ta njoftojë Këshillin e Drejtorëve nëse kupton se ka ardhur 
ose mund të vijë në shkeljen e sekretit të punës ose në shkeljen e parimit të ndalimit të 
konkurrencës nga bashkëpunëtori tjetër në punëdhënësin për të cilin ka ditur, përkatësisht 
ishte i detyruar të dinte. 

Neni 28
Nëse bashkëpunëtori, përkatësisht anëtari i ngushtë i familjes së tij, vepron në kundërshtim 
me dispozitën e nenit 27 të këtyre rregullave, punëdhënësi ka të drejtë të kërkojë para 
gjykatës kompetente kompensim të dëmit, përkatësisht të kërkojë që punët të cilat i ka lidhur 
bashkëpunëtori për llogari të tij të konsiderohen punë të lidhura në llogari të punëdhënësit. 
Në aspekt të punëve të cilat janë lidhur për llogari të huaj, punëdhënësi mund të kërkojë 
kompensim të dëmit. 

Neni 29
Konsiderohet se me nënshkrimin e kësaj kontrate pune bashkëpunëtori njihet me sekretet e 
punës dhe me të dhënat që janë të rëndësishme për ruajtjen e sekretit të punës dhe zbatimin 
e klauzolës konkurruese.

Dispozitat kalimtare dhe të fundit

Neni 30
Përmbajtja e kësaj kontrate konsiderohet sekret i punës dhe mund t’u njoftohet vetëm 
anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe organeve kompetente shtetërore me kushtet dhe me 
procedurën e përcaktuar me ligj. 

Neni 31
Kjo kontratë pune lidhet në formë me shkrim në 3 (tri) ekzemplarë të barabarta, nga të cilat 1 
(një) për bashkëpunëtorin dhe 2 (dy) për nevojat e punëdhënësit. 

Shkup, хх.хх.20xx

     

Punëdhënësi       Bashkëpunëtori
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Bashkëngjitja 3: Shembulli / formulari i kontratës së punës ose kon-
tratës së autorit 

Memorandumi / logoja e organizatës 
numri arkivor dhe data e përgatitjes së kontratës

KONTRATË PUNE

Punëdhënësi: 

Punonjësi:  
 
Lënda e kontratës

Neni 1
Me këtë kontratë rregullohen lloji dhe vëllimi i punëve, afati i kryerjes së punëve dhe shuma e 
kompensimit për punët e përkohshme që punonjësi do t’i kryejë për punëdhënësin.
Lloji dhe vëllimi i punëve

Neni 2
Punonjësi do t’i kryejë këto punë:

Afati
Neni 3

Afati për t’i kryer punët nga neni 2 i kësaj kontrate është deri më: _____________________.
Kompensimi

Neni 4
Kompensimi për punët e parapara me nenin 2 të kësaj kontrate është хх.ххх (me fjalë) denarë.
Shuma e kompensimit është shuma neto. Punëdhënësi është i detyruar ta paguajë tatimin 
personal të punonjësit.

Mënyra e pagesës

Neni5
Kompensimi do të paguhet në këtë mënyrë:
• Më së voni në afat prej хх ditë pune pas dhënies së shërbimit..

Shkup, хх.х.20xx.

Punonjësi       Punëdhënësi
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Bashkëngjitja 4: Shembulli / formulari i aneksit të kontratës  
së punësimit

PUNËDHËNËSI
DHE 
BASHKËPUNËTORI

lidhën

ANEKS TË KONTRATËS SË PUNËS
(numri arkivor i kontratës së punës)

Neni 1
Neni 13 paragrafi 2 të kontratës së punës (numri arkivor i kontratës së punës) është si vijon: 
“Rroga bruto e bashkëpunëtorit është xx.xxx denarë” ndryshohet si vijon: “Rroga bruto e 
bashkëpunëtorit është xx.xxx denarë”.

Neni 2
Aneksi i kontratës zbatohet nga хх.хх.20xx.

  Neni 3
Ky aneks i kontratës së punës lidhet në formë me shkrim në 4 (katër) ekzemplarë të barabartë, 
nga të cilat 2 (dy) për bashkëpunëtorin dhe 2 (dy) për nevojat e punëdhënësit.

Numri i protokollit

Shkup, хх.х.20хх.

Punëdhënësi           Bashkëpunëtori
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Bashkëngjitja 5: Shembulli / formulari i dokumentit të evidencës së 
orarit të punës – (time-sheet)

Lista e evidencës së orarit të punës (time-sheet)

EMRI I BASHKËPUNËTORIT  
MUAJI / VITI  

Dita Orët Vendi Projekti Përshkrimi
01 8    
02 0    
03 0    
04 8    
05 8    
06 8    
07 8    
08 8    
09 0    
10 0    
11 8    
12 8    
13 8    
14 8    
15 8    
16 0    
17 0    
18 8    
19 8    
20 8    
21 8    
22 8    
23 0    
24 0    
25 8    
26 8    
27 8    
28 8    
29 8    
30 0    
31 0    

Totali 168  

Bashkëpunëtori: __________   Data: __________   Kontrolluar nga: _____________   Data: _________
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Bashkëngjitja 6: Shembulli / formulari i vendimit për formimin e Komi-
sionit për Prokurime

Në bazë të nenit хх të Dekretit për prokurime (numër хх), drejtori ekzekutiv më хх.х.20хх, 
miratoi:
VENDIM
Për formimin e Komisionit për Zbatimin e Prokurimeve në kuadër të projektit   
„________________________________________________________________________________________“

1. Formohet Komisioni për Zbatimin e Prokurimeve në kuadër të projektit   
_______________________________________________________________________________________“

2.  Anëtarë të Komisionit emërohen:
• _______________________________________ – kryesues, [pozicioni në organizatë]  
• ________________________________________________ – anëtar, [pozicioni në organizatë]  
• ________________________________________________ – anëtar, [pozicioni në organizatë] 

Komisioni fillon të punojë menjëherë pas pranimit të vendimit për nevojat e prokurimeve në 
kuadër të projektit  „___________________________________________________ “.

Vendimi hyn në fuqi në ditën e botimit.
       
xx/xx      
Numër xx-xx/x-20хх                               Drejtori ekzekutiv
Shkup, xx.x.20хх     

Këshillë juridike:
Kundër këtij vendimi punonjësi ka të drejtë të kundërshtimit në Këshillin Drejtues në afat prej 
15 ditëve nga dita e dorëzimit të këtij vendimi.
Pranoi:  

1. Anëtar 1 ____________________________________________________________________________
2. Anëtar 2 ____________________________________________________________________________
3. Anëtar 3 _____________________________________________________________________________
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Bashkëngjitja 7: Shembulli / formulari i vendimit për zgjedhjen  
e furnizuesit

Në bazë të nenit хх të Dekretit për prokurime (nr.хх.), drejtori ekzekutiv më хх.хх.20хх e 
miratoi këtë

VENDIM PËR ZGJEDHJEN  E FURNIZUESIT PËR _____________
  PËR THIRRJEN NUMËR ХХ-ХХ/ХХ-20ХХ
1. Sipas thirrjes së kufizuar numër хх-хх/хх-20хх për prokurime të shërbimeve _______________ 

në kuadër të projektit „__________“, zgjidhet: __________ për dhënien e shërbimeve të 
theksuara. Kriteri i zgjedhjes është çmimi më i ulët i ofruar.

2. Vendimi hyn në fuqi në ditën e botimit. 

 
Arsyetimi:

Pas thirrjes numër хх-хх/хх-20хх nga хх.хх.20хх. Janë dorëzuar gjithsej __________ oferta 
nga këta furnizues:  __________.

Në bazë të vlerësimit të ofertave të dorëzuara zgjidhet __________ t’i japë këto shërbime:  
__________________________________ Shërbimet e kërkuara i referohen projektit  „______________“. 

Хх/хх
Numër хх-хх/хх-20xx
(qyteti), хх.хх.20xx г.

Drejtori ekzekutiv
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Bashkëngjitja 8: Shembulli / formulari i kontratës së dhënies së shër-
bimeve 

Memorandumi / logoja e organizatës

Numri arkivor

Data e përgatitjes së kontratës

KONTRATË PËR DHËNIEN E SHËRBIMEVE
Palët kontraktuese:
PROKURUES:
FURNIZUES:

1. LËNDA E KONTRATËS
1.1. Me këtë kontratë përcakton të drejtat dhe obligimet e ndërsjella të prokuruesit dhe 
furnizuesit për dhënien e shërbimit të porositur.
1.2. Furnizuesi duhet t’i japë këto shërbime:
„________________________________________________________________________________________”

2. ÇMIMI I PUNËVE

2.1. Vlera e punëve nga neni 1.2 të kësaj kontrate është xx.xxx denarë (me fjalë), në bazë 
mujore. Shuma e kompensimit është shuma bruto.

2.2. Të gjitha tatimet mbi tatimin personal bien në barrë të prokuruesit.

3. PAGESA

3.1. Pagesa e mjeteve nga neni 2.1. i kësaj kontrate do të bëhet në këtë mënyrë:

4. DHËNIA
4.1. Shërbimi, lëndë e kësaj kontrate, do të jepet në periudhën:
4.2. Dhënia do të konsiderohet e kryer në ditën e dhënies së shërbimeve të kërkuara nga 

furnizuesi.  

5. TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E PROKURUESIT
5.1. Prokuruesi është i detyruar me kohë t’i paguajë shumat e kontraktuara.
5.2. Prokuruesi, personi civil ose personi juridik i caktuar nga prokuruesi, ka të drejtë të 

kontrollojë cilësinë e shërbimit të përfunduar.
5.3. Prokuruesi e rezervon të drejtën ta kthejë shërbimin me cilësinë joadekuate dhe të 

kërkojë zëvendësimin e tij dhe, nëse shërbimi nuk zëvendësohet, prokuruesi ka të drejtë 
ta ndërpret këtë kontratë.

6. TË DREJTAT DHE OBLGIMET E FURNIZUESIT
6.1. Furnizuesi ka për detyrë:
6.2. Ta sigurojë shërbimin e nevojshëm në bazë të nenit 1.2. të kësaj kontrate.
6.3. Me kohë t’i kryejë obligimet e kësaj kontrate.
6.4. Ta njoftojë prokuruesin për rrjedhën e sigurimit të shërbimit.
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7. DISPOZITAT NDËSHKUESE
7.1. Nëse furnizuesi nuk e jep shërbimin e kontraktuar pjesërisht ose plotësisht nga neni 1.2, 

ndërsa prokuruesi është i detyruar përkohësisht ta ketë atë, prokuruesi e rezervon të 
drejtën ta prokurojë atë nga furnizuesi tjetër, me ç’rast dallimi i mundshëm në çmim dhe 
shpenzimet e tjera bien në barrë të furnizuesit - nënshkrues i kësaj kontrate.

7.2. Në rast të mosdhënies së shërbimeve nga neni 1.2. të kësaj kontrate, furnizuesi është i 
detyruar të paguajë kamatë, në përputhje me rregullat ligjore në fuqi, për periudhën deri 
në kthimin e mjeteve të paguara në para.

8. KONTRATËS I BASHKËNGJITEN
8.1. Furnizuesi do t’i sigurojë shërbimet sipas kushteve të theksuara në këtë kontratë. 
9. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE
9.1. Për gjithçka që nuk parashikohet me këtë kontratë vlejnë dispozitat e Ligjit për marrëdhënie 

obliguese.
9.2. Në rast të kontestit, që nuk mund të zgjidhet në mënyrë miqësore ndërmjet palëve 

kontraktuese, do të vendosë gjykata kompetente në Shkup.
9.3. Kontrata është përpiluar në 4 (katër) ekzemplarë të njëjtë, nga të cilat 2 (dy) ekzemplarë 

pas nënshkrimit dhe verifikimit marrin prokuruesi dhe furnizuesi.

Shkup, хх.хх.20xx.

Furnizuesi      Prokuruesi
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