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Për projektin Qendra Këshillëdhënëse për të drejtat rinore

Analiza  Sfidat për të rinjtë: Realizimi dhe mbrojtja e të drejtave   Çfarë pyesin të rinjtë?, është 
botuar nga Shoqata e qytetarëve ” Forumi rinorë arsimorë”, në kuadër të projektit “Qendra 
Këshillëdhënëse për të drejtat rinore” i mbështetur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës, në Shkup  dhe realizohet në periudhën prej tetor 2013  deri në shtator 2014. 

Qëllimi i projektit është që të informojnë dhe këshillojnë të rinjtë për mënyrën se si t’i arrijnë të 
drejtat nëpër institucionet arsimore dhe publike. Në kuadër të projektit është dizajnuar mikro-faq-
ja: mof.mk/servismladi, ku të rinjëve u mundësohet të informohen dhe të parashtojnë pyetje në 
lidhje me lëmite dhe problemet që i tangojnë ato.

Gjithashtu, në kuadër të projektit filloi me punë Info- qendra për të rinjtë, që ndihmon në zgjedhjen 
e problemeve me të cilët hasen të rinjtë, që ndihmon në lehësimin e kuptimit të mekanizmave që 
janë në dispozicion dhe ndihmon në realizimin e të dretjave të tyre. Në kuadër të projektit janë 
botuar dy broshura: “Nxënësit e shkollave të mesme – dilemat dhe problemet”  dhe  “Dilemat dhe 
problemet studentore”.

Qëllimet e projektit janë:

• Sigurimi i informacioneve mbi të drejtat dhe liritë e nxënësve dhe studentëve në kuadër të 
sistemit arsimor, si dhe të drejtat dhe liritë e të rinjve në përgjithësi;
• Promovimi i të drejtave dhe lirive dhe mekanizmat mbrojtëse të të rinjve në jetën e përditshme;
• Ngritja e vetëdijes të mekanizmave për të rinjtë përmes të  cilave ata mund të ushtrojnë dhe të 
mbrojnë të drejtat e tyre;
• Tejkalimi i vështirësive midis të rinjve dhe të institucioneve pub-like dhe përmisimi i komunikimit;
• Përkrahje dhe ndihmë për shfrytëzimin e mekanizmave për tejkalim dhe zgjidhje të problemëve;
• Përforcimi i kapaciteteve të të rinjve për pjesëmarrjen e tyre aktive në jetën shoqërore.

Projekti pjesërisht është mbështetur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në 
Shkup. Mendimet, reko-mandimet dhe konkludimet e shprehura në këtë broshurë janë të imple-
mentatorit të projektit dhe në asnje mënyre nuk pasqyrojnë qëndrimin e SHBA-së, Shkup
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Në vend të parathënies

Për ju të rinjë!

Broshura “Sfidat për të rinjtë: Realizimi dhe mbrojtja e të drejtave   Çfarë pyesin të rinjtë?? Është 
për ju nxënës të shkollave të mesme, studentë, të rinjë, ju të cilët jeni ardhmëria e shoqërisë 
tonë, dedikuar pyetjeve  të cilat ju na i parashtroni neve  dhe pergjigjet të cilat ne ua dhamë juve. 
Çdo pyetje e bërë nga ana juaj në secilën nga tri kategoritë: arsimim i mesëm, arsimim i lartë, 
komunikimi i të rinjëve  me institucionet, për ne juristët e rinjë paraqet sfidë.  Duke u nisur nga 
dispozitat e Kushtetutës, shumë ligje dhe akte nënligjore, dispozita të dalura nga marrëveshtjet 
ndërkombëtare të ratifikuasra në përputhshmëri me Kushtetutën, jemi munduar që të ju japim një 
përgjigje të lehtë dhe shumë të qartë. Duke hulumtuar rreth çështjeve ligjore dëshironim që t,ua 
përçojmë qasjen e duhur lidhur me të drejtën, procedurat për ushtrimin e së drejtës si dhe me-
kanizmat mbrojtës të cilët i keni në dispozicion me raste konkrete, me qëllim që të ushtroni të dre-
jtën tuaj. Çdo pyetje e bërë nga ana e juaj na gëzonte për arsye se ju donit të dinit më shumë, ju 
dëshironit të ishit të informuar dhe të vetedishëm për lirinë, të drejtat por edhe për detyrimet dhe 
përgjegjësitë. Me anë të kësaj broshure, përmes analizave të rasteve me të cilat u ballafaquam 
gjatë punës tek Shërbimet Këshillimore për të drejtat e të rinjëve, duam që të ndajmë me të gjithë  
ju nxënës të shkollave të mesme, studentë, të rinje, por edhe me ju profesor, gjithashtu edhe me 
persona të tjerë të cilët në mënyrë direkte apo indirekte janë të kyçur në procesin e arsimit, sesi 
të veprojnë në situata të njejta, dhe për të ju frymëzuar akoma më shumë të parashtroni pyetje. 

Detyra jonë ishte që përmes dispozitave ligjore të ua hapim dyert e labirintheve institucionale, cka 
ka dashur të thotë ligjvënësi me dispozitat e veçanta, në rast konkret të ju ndihmojmë të ushtroni 
ose të mbroni të drejtën tuaj. Forumi Rinor Arsimor tash më 15 vite ndihmon të rinjtë përmes 
ligjërimeve, seminareve, diskutimeve, një numër të madh publikimesh  për të kontribuar  nxitjen, 
zhvillimin dhe praktikimin e  vlerave  të demikracisë dhe pjesëmarrjen e të rinjëve në ndërtimin e 
një shoqërie të hapur e integruese në Maqedoni. Kësaj rradhe qëllimi i ynë ishte që përmes këtij 
proekti të ju ndihmohet të rinjëve në raste konkrete. 
Po ua lëmë juve që të vazhdoni edhe më tej të pyesni, të drejtat e realizuara në raste konkrete si 
storje e sukseshme le të jenë frymëzim dhe ju pa asnjë far lloj frike dhe dyshimi të përkushtoheni 
që t,i realizoni të drejtat tuaja. 

           Nga autorët  
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Hyrje

Broshura “ Sfidat për të rinjtë”: Realizimi dhe mbrojtja e të drejtave Çfarë pyesin të rinjtë? Është 
botimi i tretë radhazi në kuadër të projektit “Shërbimi këshillues për të drejtat e të rinjve”, pas dy 
publikimeve të më pashme “ Dilemat dhe problemet në shkollën e mesme” dhe “Dilemat dhe 
problemet e studentëve”.

Kategorizimet sipas të cilit janë radhitur rastet

Për dallim nga dy broshurat e mëparshme në të cilat janë përpunuar të drejtat e nxënësve dhe 
studentëve, në këtë broshurë janë radhitur të gjitha rastet në të cilat ka vepruar shërbimi këshillues 
për të drejtat e të rinjve dhe janë renditur të gjitha pyetjet dhe përgjigjet në tre kategori të veçanta:
- arsimi i mesëm;
- arsimi i larë;
- të rinjtë dhe komunikimi me institucionet  

Periudha për të cilën i referohet analiza

Analiza e rasteve i referohet periudhës gjashtë  mujore dhe atë nga prill 2014 deri në shtator 
2014. 

Gjithsej pyetje të parashtruara dhe përgjigje të dhëna

Deri në botimin e këtij publikimi në muajin shtatorë gjithsej janë parashtrua (51) pesëdhjetenjë 
pyetje nga ana e nxënësve të shkollës së mesme, student dhe të rinjve nga të tre kategoritë në 
të cilën punon shërbimi këshillues për të drejtat e të rinjve.  

Pjesë e pyetjeve, gjithsej 51, janë vendosur në faqen www.mof.mk.servismladi, ndërsa pjesa tjetër 
e pyetjeve janë parashtruar përmes numrit telefonik të Forumit Arsimor të të Rinjve, një pjesë në 
adresat elektronike personale të këshilluesve, si dhe në evenimentet në të cilat u promovua ueb 
faqja dhe shërbimi këshillues për  të drejtat e të rinjve, ku pyetjet parashtroheshin nga publiku, 
ndërsa ekipi punues i mbante shënim pyetjet dhe i publikonte në ueb faqen në pjesën e arkivës. 

Nga ato në www.mof.mk/servismladi gjithsej janë vendosur (16) gjashtëmbëdhjetë. Prej tyre (3) 
tre ishin në kategorinë e arsimit të mesëm  , (9) nëntë në kategorinë e arsimit të lartë dhe (4) katër 
në kategorinë e të rinjve dhe komunikimi me institucionet. Të gjitha pyetjet e parashtruara mund 
të shihen në arkiven http://mof.mk/servismladi/prasanja-odgovori/arhiva-prasanja-odgovori/

Më shumë pyetje të parashtruara sipas kategorive 

Përveç pyetjeve të parashtruara në ueb faqen, duke i përllogaritur bashkë me pyetjet e parashtruara 
përmes telefonit, pyetjet e parashtruara drejtpërsëdrejti tek ekipi i projektit në evenimentet ku u 
prezantuara shërbimi këshillues, numri total i pyetjeve të parashtruara dhe përgjigje të dhëna nga 
ana e shërbimit këshillues për të drejtat e të rinjve është (51) pesëdhjetë e një, nga të cilat (18) 
tetëmbëdhjetë në kategorinë e arsimit të mesëm, (14) katërmbëdhjetë në kategorinë e arsimit të 
lartë dhe (19) nëntëmbëdhjetë në kategorinë e të rinjve dhe komunikim me institucionet.   
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Mosha mesatare e personave të cilët parashtruan pyetje në ueb faqe
Nga të gjitha pyetjet e arritura përmes postës elektronike, personat të cilët kanë parashtruar pyetje 
janë të moshës nga 16 – 27 vjeçare. 

Gjuha në të cilën janë parashtruar pyetjet 

Të gjitha pyetjet e parashtruara deri tek shërbimi këshillues për të drejtat e të rinjve ishin parashtruar 
në gjuhën maqedonase, gjithashtu edhe përgjigjet e dhëna. Kjo broshurë do të botohet, përveç 
gjuhës maqedonase do të botohet edhe në gjuhën shqipe, po ashtu të gjithë formularët mund të 
merren edhe në gjuhën shqipe.  

Afati kur janë dhënë pyetjet

Në pajtueshmëri me Rregullore e brendshme  e cila u përgatit nga ekipi projektues, përveç të tjerave 
e përcaktuan edhe afatin në të cilën ekipi do ti jepte pyetjet. Edhe ashtu, zyra informative për të 
drejtat e të rinjve përgjigjen e pyetjeve të parashtruara i dorëzon në formë të shkruar në adresën 
elektronike të personit i cili e ka parashtruar pyetjen, më së voni në afat prej 7 (shtatë) ditëve, duke 
u bazuar nga dita e nesërme prej ditës së pranimit të pyetjes.  

Personi i cili jep përgjigje për pyetjet

Pyetjet e parashtruara shqyrtohen dhe u jepet përgjigje nga ana e ekipit projektues: projekt 
koordinatori, asistent koordinatori dhe nga tre këshilltarë në tre kategoritë: arsimi i mesëm, arsimi i 
lartë dhe të rinjtë dhe komunikimi me institucionet. Atyre u ndihmuan edhe ligjëruesit për Mësojmë 
drejtësinë të cilët e kaluan trajnimin për të drejtat e të rinjve dhe mekanizmat për mbrojtjen dhe 
realizimin e tyre, e cila u mbajt në 16 dhe 17 nëntor 2013 në Shkupë, në kuadër të projektit “Shërbimi 
këshillues për të drejtat e të rinjve”
.
Politika e privatësisë në publikim e pyetjeve dhe përgjigjeve 

Shërbimi këshillues për të drejtat e të rinjve e garanton mbrojtjen dhe fshehtësinë e të dhënave 
personale të dërguesve të pyetjeve.  Të njëjtat janë të besueshme dhe nuk shpallen publikisht dhe 
janë të nevojshme vetëm për legjitimitetin dhe evidentimin e rasteve. Të gjitha rastet, pa të dhënat 
personale janë klasifikuar sipas kategorisë, dhe janë publikuar në mof.mk/servismladi dhe janë 
pjesë e kësaj broshure e cila është punuar nga ekipi projektues. 

Formular praktik që më lehtë të realizohet të drejtat e të rinjve

Shërbimi këshillues duke u bazuar në pyetjet e arritura, përgatiti gjithsej (8) tetë formular praktik me 
qëllim që nxënësit e shkollës së mesëm dhe studentët ta kenë më të lehtë për ta filluar procedurën 
e realizimit të drejtave të tyre. Ekipi projektues përgatiti gjithsej (4) katër ankesa (Ankesë kundër 
notës të vlerësimit ‒ për arsimin e mesëm, Ankesë kundër masës të dhënë pedagogjike, Ankesë 
për notën nga provimi deri tek Komisioni shkollor për matur dhe Ankesë për notën nga vlerësimi i 
diturisë ‒ për studentë).

Gjithashtu, përgatiti edhe (1) deklaratë për pëlqimin nga prindërit për realizimin e të drejtës për 
vullnetar për fëmijë të mitur, (1) një deklaratë për shkeljen e së drejtës për transport publik falas të 
nxënësve në qytetin e Shkupit, (1) një kërkesë për realizimin e së drejtës për studime pa pagesë 
dhe (1) një lutje për vënien e studimeve në pushim. 

Si shembull në këtë broshurë është vendosur edhe kërkesa për qasje të lirë deri tek informacionet 
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me karakter publikë, e cila nuk u përgatit nga shërbimi këshillues, por u morë nga Komisioni për 
mbrojtjen e të drejtave për qasje të lirë deri tek informatat me karakter publik si dokument oficial. 
Vendi i saj në këtë broshurë është me qëllim që tu prezantohet të rinjve për mundësin dhe përfitimet 
nga shfrytëzimi i këtij mjeti demokratikë. 

Qëllimi i këtyre formularëve është që tu ndihmoje të rinjve që më lehtë të vendosin për të nisur 
procedurë,sepse më së shpeshti mos njohja e procedurës dhe mos dija se si duhet të dërgohet 
kërkesa adekuate, lutja, i kthen të rinjtë nga përpjekja për të realizuar dhe mbrojtur të drejtën e tyre.  

Grafikët informues për të treguar procedurat

Janë përgatitur gjithsej (5) grafikë informues me qëllim  për të paraqitur procedurën në mënyrë më 
të qartë për mbrojtjen e ndonjë të drejte konkrete ose që etapat e procedurave të prezantohen në 
mënyrë më të  kuptueshme. Bëhet fjalë për këto grafikone informuese: Grafik informues  ‒ E drejtë 
për transport publikë të nxënësve të shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit, Grafik informues ‒ 
E kalove provimin por nuk pajtohesh me notën?, si dhe  përfaqësimit më të qartë të demokracisë 
të drejtpërdrejtë : Grafik informativë ‒ Referendum, Grafik informativë ‒ Iniciativë qytetare i Grafik 
informativë ‒ Tubimi i qytetarëve në komuna.
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1. Pyetje dhe përgjigje në kategorinë e arsimit të mesëm

Pyetje:
„ A mundem unë si e mitur (16 vjeçare.)  të nxjerrë librezë vullnetarizmi në Strugë dhe  ku?!?“

Përgjigje:
Për të qenë vullnetarë, u nevojitet dokumenti i (autorizimit) nga ana e prindërve tuaj me çka ata 
pajtohet që ju të jeni vullnetar. Më tutje ju nevojitet marrëveshje me organizatën joqeveritare/ in-
stitucioni ku ju do të jeni vullnetarë.   Bashkërisht me këtë marrëveshje + autorizimin + kopje nga 
letra e njoftimit (nëse e posedoni), do të paraqiteni në zyrën rajonale të Ministrisë për punë dhe 
politikë sociale në Strugë dhe atje me këto dokumente duhet tua japin librezën për vullnetarë. 

Pyetje:
„Për disa kohë nuk mundem ta realizojë të drejtën për vullnetarizëm. Jam drejtuar në zyrën rajo-
nale të Ministrisë së punës dhe politikave sociale në qytetin në të cilin jetojë dhe më tutje vazh-
dojnë të më përgjigjen se nuk janë të autorizuar ligjërisht dhe nuk mundet tu japim librezë vull-
netarizmi nxënësit të shkollës së mesme – duhet të jem 18 vjeçar që të mund të më numërohet 
eksperienca. Unë u tregova atyre se unë dëshiroj vetëm të jem vullnetar dhe nuk bëhet fjalë për 
eksperiencë pune, nuk arrita ti bindi sepse ata vazhdimisht më nxirrni argumente kundërshtuese. 
Prandaj po u drejtohem juve që ma sqaroni”

Përgjigje:
Në pajtueshmëri  me Ligjin për vullnetar, neni 5, vullnetar mund të jetë edhe një person i mitur me 
autorizim të shkruar nga ana e printerëve të tij. Gjithashtu, me këtë autorizim të shkruar vullnetari 
në pajtueshmëri me këtë ligj mund të lidhë marrëveshje për vullnetarizëm me çka edhe bazohet 
e drejta për të nxjerrë librezë. Pasi mundet të lidhet marrëveshje, duhet patjetër të ju jepet librezë 
sepse është dokumenti i vetëm për evidentimin e vullnetarizmit. 

Për më tepër nuk ekziston akt, dokument, nen e cila e kufizon nxjerrjen e librezës për vullnetar-
izëm tek të miturit. Nëse këtë gjë ua thuan edhe për herën e dytë, kërkohuni dokument / akt në të 
cilin është potencuar se nuk mund të japin librezë vullnetarizmi për të miturve.  

Pyetje:
„Si duket dhe çka duhet të përmbajë deklarata për autorizim për vullnetarizëm e dhënë nga ana 
e prindërve?”

Përgjigje:
Deklarata për autorizim nga ana e prindërve nuk ka ndonjë formë të përcaktuar të përmbajtjes 
së shkruar ose formular. Shërbimi këshillues përgatiti propozim – deklaratë për autorizim të cilën 
mund ta merrni nga mof.mk/servismladi dhe të njëjtën mund ta përdorni si një dokument për nx-
jerrjen e librezës për vullnetarizëm.  

Shërbimi këshillues për të drejtat e të rinjve përgatit propozim – deklaratë të cilin mund ta merrni 
në linkun e më poshtëm: http://mof.mk/servismladi/kako-izgleda-i-shto-treba-da-sodrzhi-izjava-
ta-za-soglasnost-za-volontirane-dadena-od-roditel/

1.1. E drejta e vullnetarizmit
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1.1.1. Shembull : Deklaratë për autorizim nga prindërit 

Deklaratë për autorizim 

ЈUnë, prindi ___________________________________ (emri dhe mbiemri), pajtohem që personi 
i mitur ________________________________ të jetë vullnetarë në ________________________

_______________(emri i organizatës/ institucionit).
Si prind jam i njoftuar me aktivitetit e organizatës të lartë përmendur, si dhe me detyrat të cilat i 

kryhen nga vullnetarët, me çka edhe e jap këtë autorizim.  
 Këtë autorizim e jap si një nga dokumentet e domosdoshme për nxjerrjen e librezës për 

vullnetarizëm për person të mitur. 

___________________________                                          ________________________       
Data dhe vendi                                                                     Nënshkrimi i prindërit

1.2. E drejta për qasje të lirë për informacion të karakterit publik

Pyetje:
„A kanë të drejtë edhe nxënësit e shkollës së mesme në qasjen e lirë për informata të karakterit 
publikë? Dhe si duket kërkesa?”

Përgjigje:
Çdo nxënës i shkollës së mesme ka të drejtë në qasjen e lirë të informacionit me karakter publik. 
Kjo e drejtë është e jep Kushtetuta e RM dhe Ligji për qasje të lirë deri në informacione të karakterit 
publik, me çka nxënësi i shkollës së mesme mundet në çdo institucion të kërkojë qasje deri tek infor-
macionet. Plotësohet kërkesa dhe   ѝ dorëzohet tek institucioni. Sipas Ligjit, kërkosh s’ka të drejt të 
ju pyes pse e dorëzoni këtë kërkesë, ose cila është arsyeja që jeni të interesuar për ndonjë pyetje. 
Kështu ju mund lirishtë ta pyesni shkollën për ekzistencën e programit vjetor, rregulloren për notim, 
rregulloren për realizimin e notimit ekstern (nëse ekzistojnë), rregulloren për masat disiplinore etj. 

Gjithashtu, mundeni edhe komunën tuaj ta pyesni për strategjinë për të rinjtë dhe pjesëmarrjen e të 
rinjve në procesin e vendim marrjes në nivel komunal. Nëse konsideroni se keni nevojë për të marr 
informacione edhe nga Ministria e arsimit dhe shkencës, mund të drejtoheni edhe tek ato. Afati ko-
hor për  tu përgjigjur kërkesës suaj është 30 ditë. Me këtë të drejtë edhe institucionet edhen nxënësit 
bëhen të ndërgjegjshëm për nevojën për të qenë sa më të hapur dhe transparent gjatë punës.   

Kërkesën mundet ta merrni nga ueb faqja e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë deri 
tek informacionet të karakterit publik në pjesën dokumente http://komspi.mk/DokumentiDownload.
aspx?lang=1&itemID=5
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1.2.1. Formular për qasje të lirë në informacione me karakter publik

Deri  -----------------------------------------------------------------------------
(poseduesi i informacionit)

K Ë R K E S Ë 
Për qasje në informacion me karakter publikë 

 Duke u bazuar në nenin 4 dhe nenin 12  në Ligjin për qasje të lirë në informacione me karak-
ter publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 13/06; nr. 86/08 dhe numër. 6/10), 
nga poseduesi e kërkojnë informacionin e më poshtëm me karakter publik:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
(përshkrimi i informacionit i cili kërkohet)
Forma me të cilën kërkohet informacioni:
- а) në shqyrtim 
- b) në letër
- c) fotokopje
- ç) procesverbal elektronik
- d) të tjera----------------------------------------------------------------------
(e përcaktoni formën e kërkuar, duke e rrethuar)
Mënyrën e dorëzimit të informacionit:
- а) me postë
- b) telefon
- c) faks
- ç) post elektronike
- d) të tjera -----------------------------------------------------------------------
(e përcaktoni formën e kërkuar, duke e rrethuar)
Kërkuesi i informacionit:---------------------------------------------------------------------------------------------

(titulli, emri dhe mbiemri, adresa, tel, faks, posta elektronike)
Përfaqësues/ Person i autorizuar nga kërkuesi i informacionit:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(titulli, emri dhe mbiemri, adresa, tel, faks, posta elektronike)

(Këshillë  juridike: Kërkuesi nuk është i detyruar që të ceki dhe të shpjegoi  arsyet e kërkesës, por 
duhet theksuar se bëhet fjalë për kërkesë për qasjen e lirë në informacion me karakter publikë) 

Në -------------------                Data-------------201---

Formularin mund ta merrni këtu:
http://komspi.mk/DokumentiDownload.aspx?lang=1&itemID=5
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1.3. E drejta e ankimit kundër notës së vendosur 

Pyetje:
„Ku të ankohem për profesorët të cilët as nuk  vlerësojnë dhe as nuk ligjërojnë në mënyrën e duhur?”

Përgjigje:
Nëse jeni i pakënaqur nga disa nota të cilat ua janë vendosur, keni të drejtë që në afat kohor prej 3 
ditëve nga dita e publikimit të notës të dërgoni ankesë deri tek Këshillim i arsimtarëve të shkollave 
publike. 

Çfarë përfaqëson ankesa?

E drejta e ankesës d.m.th mundësi ligjore për mbrojtjen e nxënësve në raste kur konstatoni se diçka 
nuk është në rregull, i është shkaktuar lëndim ose dëm me një veprim të caktuar. Me çka, një nx-
ënës dorëzon ankesë deri tek Arkiva e shkollës, e cila duhet ta vërtetojë që është pranuar, një kopje 
mbetet tek nxënësi si dëshmi se ka dorëzuar ankesë, askush nuk ka të drejtë ta injoroj nxënësin dhe 
duhet të veproj mbi atë ankesë. 

Çfarë përmban ankesa?

Në ankesë është e domosdoshme ti shpjegoni arsyet mbi të cilat jeni të pakënaqur nga notimi. Në 
ankesë mund të vendosini edhe kërkesë për marrjen e të drejtës që arsimtari i lëndës ose arsimtar 
tjetër mos jetë anëtar i  komisionit vlerësues nëse të miratohet rivlerësimi i njohurive, nëse dëshmon 
se është në pikëpyetje paanshmëria e arsimtarit. 

Deri tek cili dorëzohet ankesa?

Ankesa e shënuar në formë të rregullt dhe e nënshkruar nga nxënësi, dorëzohet në formë letre deri 
tek Këshilli arsimtarëve në shkollë. 

Çka mund të bëj Këshilli i arsimtarëve?

Këshilli i arsimtarëve mundet (duke u bazuar në fakte) të vendos për ta vërtetuar notën, ta ndryshojë 
ose të organizojë përsëri vlerësim të njohurive. Vendimi i miratuar pas ankesës së nxënësit është 
përfundimtar, përgatitet në formë të shkruar me shpjegime me të cilën sqarohen arsyet e një ven-
dimi të atillë.  

A ka dikush tjetër që e mbikëqyrë punën e shkollës? 

Mbi kualitetin e procesit arsimor, efikasitetit dhe zbatimin e ligjeve, rregulloreve dhe akteve të përg-
jithshme nga sfera e arsimit dhe edukimit, kryhet inspektim mbikëqyrës arsimor. Kjo d.m.th. se ins-
pektori mbikëqyrës arsimor me kujdes i ndjek gjendjen e shkollave dhe ka kompetenca të mëdha. 
Ndër to është edhe mundësia që inspektori mbikëqyrës arsimor ta anuloj notën dhe të përcaktoj 
rivlerësim të njohurive dhe notim të nxënësve

Shërbimi këshillues për të drejtat e të rinjve përgatiti një shembull për ankim ku nxënësit mund 
ta marrin nga linku i mëposhtëm: http://mof.mk/servismladi/kako-izgleda-prigovor-za-nezadovolst-
vo-od-godishnata-otsenka/
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1.3.1. Shembull – Ankimi kundër notës së vendosur

Deri

 Këshilli i arsimtarëve i shkollës
 _________________________

A N K E S Ë

Objekti: Në lidhje me notën vjetore të vendosur në lëndën e 

Unë nxënësi/ja____________________nga __________(viti dhe klasa) në pajtueshmëri me nenin 47 
nga Ligji për arsim të mesëm, e dorëzojë ankesën e më poshtme deri tek Këshilli i arsimtarëve i shkollës në 
afatit kohor prej 3 ditëve pas publikimit të notës, sepse jam i/e pakënaqur nga nota________________ nga 
lënda______________________________ e shpallurën në datën __________________ për arsyet e 
mëposhtme:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Për këtë arsye kërkojë që Këshilli i arsimtarëve të shkollës në pajtueshmëri me mundësit ligjore, të 
më aprovojë përsëri vlerësim nga lënda __________ nga komisioni i provimit. Me qëllim që ri vlerë-
simi të jetë objektiv, kërkojë që arsimtari i lëndës ___________________ 

____________________                                                                      _______________________ 
       Data dhe vendi                                                                                   Nënshkrimi i nxënësit/es

1.4. Vendosja e masave pedagogjike 

Pyetje: 
“Unë jam nxënës në shkollën e mesme në qytetin e Shkupit në Gjimnazin “Rade Jovçevski – 
Korçagin”. Kujdestari i klasës më tërhoqi vërejtjen që do të marr masa pedagogjike përderi sa muk 
e përmirsoj sjelljen. A ka të drejtë Kujdestari i klasës ta bëjë këtë derisa i njejti rast ishte me shokun 
tim të cilit  masa iu kumtua nga ana e drejtorit?”

Përgjigje:
Po, Kujdestari i klasës ka vepruar në mënyrë të drejtë, kjo rregulllohet në bazë të Ligjit për arsimim 
të mesëm dhe Statutit të shkollës suaj, neni 49 nga po i njejti  Statut shpjegon se shkelja e obligi-
meve dhe mospolotësimi i detyrimeve nga ana e nxënësit parashikon masa pedagogjike:
-vërejtje me shkrim;
-vërejtje para largimit dhe
-largim nga shkolla.

Vërejtjen me shkrim për nxënësit mund ta shpallë kujdestari i klasës, Këshilli i mësuesëve, ose dre-
jtori. Vërejtje para largimit dhe largim i shpall Këshilli i mësuesëve të shkollës. 
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Pyetje:
“Një shokut tim ishte shqiptuar masë pedagogjike – vërejtje para largimit. Ai nuk u ankua askund. A 
kishte ai të drejtë që të ankohet për këtë masë? “

Përgjigje:
Për shkak të shkeljes së detyrave dhe mosplotësimit të përgjegjësive të nxënësit mund të zbatohen 
këto masa pedagogjike:
- Vërejtje me shkrim;
- Vërejtje para largimit dhe
- Largim nga shkolla publike.

Kush e shqipton vërejtjen me shkrim?
Vërejtjen me shkrim për nxënësin e shqipton Kujdestari i klasës, Këshilli i mësuesëve ose Drejtori. 

Kush e shqipton vërejtjen para largimit dhe gjatë largimit?

Vërejtjen para largimit dhe gjatë largimit e shqipton Këshilli i Mësuesëve.Nxënësi ka të drejtë të an-
kohet vetëm kundër vendimit me anë të së cilit shqiptohet vërejtje para largimit dhe gjatë largimit të 
cilat i shqipton Këshilli i Mësuesëve. Ankesa i dërgohet organit menaxhues të shkollës në afat prej 
8 ditësh  nga dita e pranimit të vendimit.  Duke vepruar në bazë të ankesës, organi menaxhues i 
shkollës mund që ta konfirmojë masën pedagogjike, ta ndryshojë të njejtën ose ta shfuqizojë. Ven-
dimi lidhur me ankesën është përfundimtarë. 

Masa pedagogjike – largim mund të shqiptohet vetëm nëse bëhet shkelje e rëndë e detyrës e cila 
është e  përcaktuar me statutin e shkollës. Masa pedagogjike largim është aplikuar për vitin akade-
mik në të cilin është shqiptuar. Nxënësit mund t,i shqiptohet masë pedagogjike largim nga shkollla 
gjatë gjithë viti shkollorë. Mënyra për shqiptimin e kësaj mase përseafërmi mund të përcaktohet në 
bazë të manualit të cilin e sjell ministria. 

Pyetjetje:
„Si duket ankesa, e cila bëhet kundër masës pedagogjike?“

Përgjigje:
Në Ligjin për arsim të mesëm ka një mundësi ligjore nxënësi të sjellë ankesë kundër vendimit të cilit 
iu është shqiptuar vërejtja para largimit dhe largimit të cilat i sjell Këshilli i mësuesëve. Kundër këtyre 
vendimeve nxënësi mund të sjellë ankesë deri tek organi që menaxhon me shkollën. Ankesa sillet 
në afat prej 8 ditësh mga dita e pranimit të vendimit. 

Nuk ekyiston një model I veçantë sesi do të duket ankesa kundër masave pedagogjike. Por Shër-
bimi ligjvënëse për të drejtat e të rinjëve ka përpiluar një shembull – ankesë kundër masave të 
shqiptuara pedagogjike, model ky I cili mund të merret nga linku vijues: http://mof.mk/servismladi/
kako-izgleda-prigovor-protiv-izrechena-pedagoshka-merka/
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1.4.1. Shembull – Ankesë kundër masës së shqiptuar pedagogjike

Deri tek:
Bordi i shkollës 

______________________________
______________________________

A N K E S Ë

Lënda: Ankesë kundër masës së shqiptuar pedagogjike ______________________________ 
(vërejtje para largimit ose largimit nga shkolla publike)

Unë nxënësi/ja ____________________nga __________(viti dhe klasa) në përputhshmëri me 
nenin 57 të Ligjit për arsim të mesësm, e paraqes këtë ankesë deri tek Bordi i shkollës me afat të 
paraparë ligjorë prej 8 ditësh  nga dita e pranimit të vendimit me të cilin më është shqiptuar masë 
pedagogjike ____________________________ me vendim të sjellur nga Këshili i mësuesëve e 
pranuar më (ditën)_________________, me të cilin kërkoj që Bordi i shkollës ta shfuqizojë vendi-
min, për shkaqe të mëposhtme:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________
______________________________________________________________________________
_________(arsyet pse është sjellur ankesa).

Për këtë arsye kërkoj nga organi menaxhues i shkollës ta rishqyrtojë vendimin me anë të së cilit më 
është shqiptuar masë pedagogjike, t,i marrë parasyshë arsyet për shkak të të cilëve e paraqes këtë 
ankesë dhe të vendosë në bazë të Ligjit për arsim të mesëm.

_______________________________                                    _______________________________
               (data dhe vendi)                                                               (Nënshkrimi i nxënësit/ses)

1.5. E drejta për transport publik falas për shkollat e mesme 

Pyetje:
“Cka mund të bëj kur ma kanë shkelur të drejtën e transportit publik falas në Shkup?”

Përgjigje:
Sipas Ligjit për arsim të mesem  nxënësi,  i cili ka statusi të rregullt në shkollë publike ka të orga-
nizuar transportin falas deri në shkollë, nëse nxënësi nuk është i vendosur në konvikt. Nxënësi ka të 
drejtë për transport falas nëse vendi ku banon është mësë paku 2.5 km larg nga shkolla e mesme 
në të cilën nxënësi është i regjistruar dhe ndjek mësimin edhe pse profesioni i zgjedhur dhe profili 
nuk janë të përfaqësuara në komunën ku banоn nxënësi. Për nxënësin që është i vendosur në kon-
vikt nuk organizohet transport falas deri në shtëpi gjatë vikendeve, përveç nxënësve me nevoja të 
veçanta arsimore. Nxënësit me nevoja të veçanta arsimore dhe shoqëruesi i tyre kanë të drejtë për 
përdorimin e transportit publik falas pa marr parasysh largësinë e vendit se ku jetojnë deri tek shkol-
la e mesme publike, tek e cila nxënësi është i regjistruar dhe e ndjek mësimin. Mënyra e organizmit 
të transportit publik falas për nxënësit, nxënësve me nevoja të veçanta arsimore dhe shoqëruesve 
të tyre  nga vendbanimi i tyre deri tek shkolla e mesme publike e përcakton ministri.

Pyetja e parashtruar se: Cka mund të bëhet kur të shkelet e drejta e transportit publik falas?.        
Përgjigje: Ti ke të drejtë të ankohesh derisa mendon se të është shkelur e drejta. Shërbimi këshil-
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lues për të drejtat e të rinjëve përpiloi një shmebull për paraqitjen e rasteve të shkeljes të së drejtës 
për transportin publik falas të nxënesve të qytetit të Shkupit, shembull të cilin mund ta shkarkoni në 
linkun e mëposhtëm: http://mof.mk/servismladi/povreda-na-pravo-na-sloboden-prevoz-na-srednos-
hkoltsi-vo-skopje/

1.5.1. Shembull: Fletëparaqitje për shkak të shkeljes së të drejtës së transporti 
publik falas të nxënësve në Qytetin e Shkupit  

Merr
       ________________________________
                   ________________________________

(Deri ku e dorëzon fletëparaqitjen)

F L E T Ë P A R A Q I T J E 
për shkak të shkeljes së të drejtës së transporti publik falas të nxënësve në Qytetin e Shkupit  

Unë ______________________ (emrin dhe mbiemrin) e dorëzojë këtë fletëparaqitje deri te titulli i 
lartpërmendur, për shkak shkeljes së të drejtës time të transportit publik falas në pajtim me nenin 
41-a të Ligjit për arsim të mesëm, për shkak se më datë  ____________________në ___________
(ora) nga ana e autobusit me tabla të regjistrimit ____________________________numri i li-
njës______nga __________________________ (kompania e transportit) në stacionin e auto-
busit_______________________ (vend ndalja ku është konstatuar/refuzuar kryerja e tranpsotit), 
më është shkelur e drejta e udhëtimit falas në transportin publik si nxënës.
Mendoj se e drejta ime për udhëtim falas në tranpsortin publik është shkelur për shkak _________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________(përshkrim i 
ndodhisë si ka ndodhur rasti).

Për këtë shkak e dorëzojë këtë fletëparaqitje deri te organet kompentente me qëllim të veprimit ndaj 
të njëjtës dhe ndërmarrja e masave të duhura për këtë rast..

_________________, Shkup                                                ________________________
                     Nënshkrim i nxënësit/es
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1.5.2. Grafik informues – E drejta për transport publik falas për nxënësit e 
shkollave të mesme të qyteti të Shkupit
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1.6. E drejta e eskurzionit 

Pyetje:
„Çka mund të bëjmë nëse jemi të dëmtuar nga ana e agjencisë përmes të cilës kemi qenë në ek-
skurzion?“

Përgjigje:
Ministri i Arsimit, me propozim të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, sjell Rregullore për mënyrën e 
realozimit të ekskursioneve shkollore për nxënësit e shkollave të mesme. Në përputhje me këtë 
Rregullore, menjëherë pas organizimit të ekskursionit, më së voni në afat prej 3 ditëve, është e de-
tyrueshme të dorëzohet raport për vlerësimin e performancës së ekskursion dhe cilësinë e shërbi-
meve të ofruara gjatë të njëjtës. Ky raport shqyrtohet nga Këshilli Mësuesëve dhe prindërve, ndërsa 
e miraton Këshilli shkollor. Prindërit tuaj janë të njohur me formën e takimeve të prindërve dhe të 
mund të sigurojnë reagime apo të ankohen në qoftë se ata mendojnë se ka një arsye të vlefshme (si 
në rastin tuaj kur ju direkt si nxënës jeni dëmtuar nga agjencia që organizoi ekskurzionin).
 
Në këtë rast ju duhet t’ju tregoni prindërit tuaj, kur shqytohet raportin mbi realizimin e ekskursionit, 
ata mund të dorëzojnë kërkesë në emër të nxënësve deri te drejtori i shkollës, për të kërkuar mar-
rëveshjen që është nënshkruar me ofertuesit (agjenci) dhe të kërkojnë që shkolla të vepron në për-
puthje me marrëveshjen e nënshkruar me ofertuesit (agjencinë). Shkolla është e detyruar të veprojë 
në përputhje me Rregulloren e lartpërmendur, sepse mbikëqyrje mbi zbatimin e saj kryet nga Ins-
pektorati i shtetëror i arsimit dhe inspektori autorizuar i arsimit në komunën, pra Qytetin e Shkupit.

1.7. E drejta e punës 

Pyetje:
„Ju shkruaj në lidhje ne punësimin e nxënësve të shkollave të mesme. Isha për të konkuruar në 
vend pune në kafiç dhe më thanë se duhet të dorëzojë kartelë anëtarësimit në shoqatën e të rinjve. 
A jeni ju ajo shoqatë, ndërsa nëse nuk jeni, a ekziston kjo mundësia ku duhet të nxirret kjo kartelë 
anëtarësimit që të mundem të punësohem (me gjysmë orar pune)?“

Përgjigje:
Në rastin tuaj, nuk ekziston detyrim për të pasur një kartë anëtarësimi i një shoqat të rinjve sepse e 
njëjta nuk ekziston si një kusht. 
Ju si një nxënës i shkollës së mesme ke të drejtë të punësohesh me kusht që mos të jesh nën 
moshën 15 vjeçare, me përjashtim të pjesëmarrjes në aktivitete të cilat ligji parashikon që mund ti 
kryen ai person, por jo më shumë se 4 orë në ditë. Pavarësisht, në qoftë se ju keni më pak se 15 
vjet, por jo më shumë se 18 mundet, me pagesë të kompensimit, për të marrë pjesë në aktivitete 
në fushën e karakteri nuk ndikon në shëndetin tuaj, sigurinë, zhvillimin dhe edukimin, të tilla si: 
pjesëmarrja në aktivitete kulturore dhe artistike, aktiviteteve sportive dhe reklamave.

Nëse je:
• Nën 15 vjet mund të punosh jo më shumë se 4 orë në ditë; 
• Nën 16 vjet, mund të punosh deri 30 orë javore dhe në rast kur punon te më shumë punëdhënës 
në të njëjtën kohë;
• Mbi 16 vjet mund të punosh 37 orë e 45 minuta javore edhe në rast kur punon te më shumë 
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punëdhënës në të njëjtën kohë.

Punëdhënësi është i obliguar që të sigurojë ju mbrojtje nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga çfarë do 
pune të cilat mund të kenë një ndikim negativ në sigurinë, shëndetin, zhvillimin tuaj fizik, mendor, 
moral ose shoqëror ose u mund të rrezikojnë arsimimin tuaj.

1.8. Përgjegjësia dispciplinore e mësuesve 

Pyetje:
„Obligim i sjelljes ndaj nxënësve vlen edhe për profesorët edhe jashtë mësimit?  Unë pyes këtë, 
sepse një profesor sillen shumë padrejtësisht ndaj  mua, u ndjeva i fyer dhe kur i thashë unë kërkoj 
falje por nuk është në rregull si profesoresh të më flisni kështu, më tha se nuk jemi në klasë dhe 
mund të sillem si të dua. Pyetja ime është nëse mësuesit janë të nënshtruar përgjegjësisë discipli-
nore?“

Përgjigje:  
Nxënësit e shkollave kanë të drejtë realizimin arsimimin e tyre papengesë. Kjo do të thotë se ngac-
mimet fizike dhe psikologjike është e ndaluar. Mësuesit duhet të respektojnë nxënësi, por sigurisht 
nxënësit duhet të sillen me respekt me profesorët. Profesorët e shkolla të mesme të kryer punën 
edukative dhe kanë përgjegjësinë e tyre. Kjo do të thotë se ata janë për punën e tyre personalisht 
përgjegjës për kryerjen e detyrave të punës. Përgjegjësia mund të jetë disiplinore dhe materiale. 
Përgjegjësia për një krim apo shkelje nuk përjashton përgjegjësinë disiplinore të të punësuarve. 
Përgjegjësia disiplinore dhe / ose materiale e nëpunësit në sektorin publik janë të përcaktuara me 
ligj.

Në pajtim me Ligjin për inspetoratin e arsimit, inspektori shtetëror i arsimit në mesin e kompeten-
cave dhe detyrave të autoritetit të shumta propozon për të filluar veprime disiplinore kundër të punë-
suarve në institucionet arsimore publike dhe private, shtëpitë e nxënësve, arsimit të lartë dhe insti-
tucionet kërkimore, si dhe të propozojë heqje nga puna në rastet e përcaktuara me ligj. Inspektorët 
e shkollave propozon autoritetit drejtues të institucionit arsimor, shkollës dhe konvikt, institucionet 
e larta arsimore dhe shkencore, një masë hequr punëmarrësin nga vendin e punës nëse në bazë 
të fakteve në mbikëqyrjen gjetur se ekziston dyshimi i arsyeshëm se mësuesit dhe personeli tjetër 
arsimor kanë shkelur procesin edukativo arsimor me çka:

- Janë të varur nga droga ose alkooli;
- Qojnë nëxnësit, studentët në pirjen e drogës ose në konsumimin e alkoolit os etë njëjti ju sheshin 
drogë dhe alkool;
- Nuk marin masa për të parandaluar studentë nga konsumin e drogës apo alkoolit, nëse ata e dinin 
për një dukuri të tillë në institucionet arsimore;
- Kryen abuzim fizik dhe mendor të fëmijëve, nxënësve dhe studentëve;
- Qojnë drejt abuzimin seksual ose abuzimin seksual të nxënësve, studentëve apo punonjës dhe
- Bëjnë shkelje gjatë pagimit dhe shpërndarjes së mjeteve financiare.
 
Inspektorët e arsimit deri te organi që e ka zgjedhur nga drejtorin e institucionit edukativo arsimor, 
institucionet e arsimit të lartë dhe shkencore,  nxënësi dhe konvikti  propozon masa për  largimin 
nga vendet e punës, në qoftë se në bazë të fakteve të ushtrimit të mbikëqyrjes gjetur se ekziston 
dyshimi i arsyeshëm.
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1.9. Vlerësimi i nxënësve dhe cilësisa e mësimit 

Pyetje: 
“Sa kohë pas testimit në shkollë duhet të marrim rezultatet?” 

Përgjigje: 
Në pajtim me Ligjin për arsim të mesëm, kur nxënësi përgjigjet me shkrim, më së voni brenda 10 
ditëve pas përfundimit të punimit të shkruar dhe / ose punime të tjera. Në vlerësimin e punës me 
shkrim dhe punime të tjera, arsimtari duhet t’i paraqes vërejtjet në mënuyrë që lehtë mund t’i vëresh 
mangësitë në aspektin e njohurive tuaja në mënyrë që t’i përmirësojsh. Gjithashtu, nxënësit kanë 
të drejtë të kontrollojnë vlerësimin e punimeve të shkruara, grafike, teknike dhe punime të tjera. 
Gjithashtu, nxënësit kanë të drejtë të kenë qasje në notimin e punëve të shkruara, grafike, teknike 
dhe punime të tjera.

Pyetje: 
“A janë të lejuar arsimtarët të japin testet e paparalajmëruara në shkollë?” 

Përgjigje: 
Monitorimi dhe kontrollimi i progresit dhe arritja e suksesit të nxënësve bëhet me vlerësimin intern 
dhe ekstern. Verifikimi ekstern i arritjes së suksesit të nxënësve bëhet në fund të cdo viti akademik 
(me përjashtim të studentëve në vitin e fundit të arsimit që është e dhënë pas përfundimit të pjesës 
së parë deri në fund të muajit shkurt të vitit aktual shkollor). Ndryshe nga vlerësimi ekstern i cili 
organizohet dhe rrealizohet nga shkolla nëpërmjet komisionit shkollor, vlersimi  intern i suksesit të 
nxënësve bëhet nga arsimtarët në shkollë. 
Veprimtarinë edukativo-arsimore në arsimin e mesëm e realizojnë arsimitarët (si dhe edukatorët dhe 
bashkëpunëtorët profesional, pedagog,  psikolog, defektolog, sociolog, laborant, bibliotekist etj ..). 
Arsimtarët planifikojnë, përgatisin dhe zbatojnë mësimin, duke mbajtur evidencën pedagogjike dhe 
dokumentacionin, planifikojnë dhe zbatojnë mësimin shtesë, vlerësojnë studentët, planifikojnë dhe 
organizojnë takime me prindër. 
Në duart e arsimtarëve është realizimi i kontrolleve të brendshme (testet) për nxënësit. Me qëllim 
që arsimtarët të ruajnë vazhdimësinë në procesin e të ndjekjes së lëndës, mund të vendosë për të 
dhënë nxënësve testime të paparalajmëruara për testimin e njohurive të tyre.

Pyetje:
“A është e drejtë profesorët nga shkollat e mesme mos të na lejojnë ta shkarravisim përgjigjen dhe 
prap ta shkruajmë?”

Përgjigje: 
Në vlerësimin e punës me shkrim dhe punime të tjera, mësuesi duhet t’i paraqes vërejtjet në mënuyrë 
që lehtë mund t’i vëresh mangësitë në aspektin e njohurive tuaja në mënyrë që t’i përmirësosh. 
Gjithashtu, nxënësit kanë të drejtë të kontrollojnë vlerësimin e punimeve të shkruara, grafike, tekni-
ke dhe punime të tjera. Gjithashtu, nxënësit kanë të drejtë të kenë qasje në notimin e punëve të 
shkruara, grafike, teknike dhe punime të tjera.

Ti ke të drejtë të kesh qasje në testit dhe t’i shpjegosh profesorit pse ke shkarravitur përgjigjen. Nëse 
arsimtari refuzon të shqyrtoj testin dhe notimi i punimit ndikon në notën përfundimtare, ke të drejtë 
të ankohesh kundër notës (se si paraqitet ankesa më shumë në mof.mk/servismladi) ku paraqet pse 
je i paknaqur me notën. 
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Pyetje:
“A është e drejtë të përjashtohen nxënësit nga ora?”

Përgjigje:
Nxënësi nuk guxon të përjashtohet nga ora. Arsimtari i lëndës është i obliguar nxënëxi I cili ka bërë 
shkelje diciplinore në orë, da evidentojë në grafë të posaçme për vërejtjet në ditarë. Nxënëxi nuk 
guxon të përjashtohet nga ora, por mund të drejtohet deri te shërbimi profesional i shkollës, bashk 
me krzetarin e klasës dhe prap të kthehet në orë. 

Kjo për arsze se rasti duhet të shqzrtohet nga ana e kujdestarit të klasës dhe bashkëpuntorëve 
profesional dhe nëse vgërtetohet se ka arsze për fillimin e procedurës për dhënien e masës peda-
gogjike. Mënyra e dhënies së masës pedagogjike rregullohet me Udhëzimin për mënyrën e dhënies 
së masës pedagogjike në shkollat e mesme publike, të cilën e sjell ministri i arsimit dher shkencës 
në bazë të Ligjit për arsim të mesëm. 

Pyetje:
„Shumë vite prapa nxënësit e shkollave të mesme në të cilën mësojnë ankohet se nuk kanë libra, 
se invertari është i vjetër etj, por nuk kemi asnjë rezultat.  Cilat mekanizmash i kemi në dispozicion 
për ne për të ndryshuar këtë situatë?“

Përgjigje:  
Kjo është njëra nga çështjet për të cilat gjithmon e theksojë në mënyrë të përsëritur rëndësinë e 
të drejtës së shoqatës së shkollës së mesme dhe çfarë munden ata të arrin. Në shtojcë keni disa 
përgjigje lidhur me këtë çështje.

A mundet ne si nxënësit të bashkohemi për të realizuar të drejtat që na takojnë neve? 

Sigurisht se keni të drejtë të bashkoheni sepse në këtë mënyra më lehtë dhe më mirë do t’i  realizoni 
të drejtat dhe interesat juaja.

Kur mundet ne nxënësit e shkollave të mesmë të bashkohemi dhe si? 

Ju mund të bashkohen kur të mbushni 15 vjet, por njëkohësisht ju nevojitet  deklaratë për pa-
jtueshmëri të cilën jua jep prindëri juaj ose kujdestari ligjor.

A mundem së bashku me nxënësit e shkollave të formojmë 
shoqataë / organizatë nëpërmjet të cilis së bashku do të fitojmë? 

Jo, shoqatë të tillë nuk mundeni të formoni, sepse organizata nuk mund të formohen për fitimin e 
përfitimeve materiale.

Pse është e nevojshme bashkimi i nxënësve të shkollave të mesme? 
 
Është e nevojshme të bashkohenu për shkak se nxënësit e bashkuar të shkollave të mesme mund 
të kenë përfaqësuesit e tyre në organet e vendimmarrjes në shkollë, komunë, ministritë. Në këtë 
mënyrë ju mund të shprehë mendimin tuaj, ose nëpërmjet shoqatës për të arritur qëllimet e juaja 
dhe për të mbrojtur të drejtat, interesat dhe besimet në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin.

Çfarë përfitimesh do të kemi nëse bashkohemi? 
 
Ushtrimi i të drejtës së bashkimit do të thotë aktivizim më të madh, përpjekje për të drejtat e tyre 
dhe kushte më të mira për arsimin, një bashkëpunim me shkollë tjetër të lartë dhe të ndihmës së 
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ndërsjellë. Kjo çon në gjetjen e zgjidhjeve më shumë alternative për problemet që përballen, dhe 
zhvillimin dhe nxitjen e respektit dhe tolerancës për diversitet.

Ku ne si shoqatë e nxënësve të shkollave të mesëm mund të ndikojmë? 
 
Si një shoqat e nxënësve të shkollave të mesëm mund të jenë të përfshirë në mënyrë aktive në më-
simdhënie duke dhënë sugjerime dhe propozime për përmirësimin e mësimdhënies. Mund të kon-
tribuoni për të përmirësuar marrëdhëniet ndërmjet nxënësve, marrëdhëniet midis nxënës – mësues 
në mënyrë për të zgjidhur një konflikt, si dhe kushtet fizike të shkollës, për shembull përmirësimi i 
higjienës, pasurimin e fondit të librave në bibliotekën e shkollës. Shoqata e nxënësve të shkollës 
së mesme, pavarësisht përfshirjes aktive në mësimdhënie mund të kontribuojmë në drejtim të ak-
tiviteteve jashtëshkollore, pra ku do të shkohet në ekskurzion apo organizimin e një ngjarje apo 
argëtim.

Pyetje:
„Dhash provimin e maturës. Nëse nuk jam e kënaqur, kam të drejtë të parashtresës, por duhet të pa-
guhet 1000 denarë. Nëse parashtresa është e bazuar dhe përcaktohet shkelja e të drejtës atëherë 
parat kthehen, por nëse nuk përcaktohet shkelje parat nuk kthehen. Si mund ta di se në të vërtet 
kanë vepruar ndaj parashtresës dhe a kanë vepruar në mënyrë objektive?“

Përgjigje:
Çështja e të drejtës për parashtesën e nxënësit është e rregulluar në përputhje me Rregulloren për 
marrjen dhe vlerësimin e performancës së nxënësve në provimet e maturës shtetërore në shkollë e 
gjimnazit, profesionale dhe të artit. 

Pra, nëse një kandidat beson se është bërë gabim në vlerësimin e detyrave të testit, në llogarit-
jen e numrit të pikave ose në kryerjen e vlerësimit, mund t’i paraqesë kundërshtim me provimin e 
vlerësimit. Afati i fundit për kundërshtimin e dorëzimit është më vonë se dy ditë pas shpalljes së 
rezultateve paraprake të provimit. Kandidati për parashtresën për provimet eksteren e dorëzon 
deri te Komisioni për maturë shkollore e cila parashtresën e përcjell aderi te Qendra për provime 
shtetërore  të paktën një ditë pas skadimit të afatit për dorëzimin e parashtresës. Parashtresa do të 
shqyrtohet nga ana e Komisionit për parashtresë i cili përbëhet nga tre anëtarë: anëtarë përkatës 
nga komisioni i lëndës së maturës shtetërore, përfaqësues nga Qendra për provime shtetërore  
dhe një përfaqësues nga vlerësuesit, jo më vonë se shtatë ditë nga dita e pranimit të parashtresës 
nga afati i provimeve të qershorit dhe jo më vonë se katër ditë nga periudha e afatit të provimeve 
të gushtit. Komisioni i lëndëve për parashtesës formohet nga ana e Qendrës për provim shtetëror. 
Nëse numri i parashtresave për një lëndë të caktuar është e madhe, mund të formohen më shumë 
komisione për parashtesës.  

Me paraqitjen e parashtresës kandidati paraqet kopje të pagesës për koston e shqyrtimit të parash-
tresës.

Mu ashtu si thatë në pyetjen tuaj, nëse Komisioni në bazë të materialit të testit në inspektimit kon-
staton se parashtresa e kandidati është e bazuar, përcaktuar numrin përfundimtar të pikave, ndërsa 
mjetet e paguara nga kandidati do të kthehen. 

Kanditati parashtesën për provim të pjesë interne e dorëzon deri te KMSH-së e cila e përcjellë 
parashtresën deri te Komisioni shkollor të lëndëve. Komisioni shkollor të lëndëve e shqyrpn në prani 
të një anëtari të KMSH-së Kandidati për rezultatin e parashtresës do të njoftohet brenda tri ditëve 
nga dita e pranimit të parashtesës.
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 Nëse komisioni konstaton se është bërë gabim, në atë rast ajo përcakton numrin e saktë të pikëve. 
Lidhur me pyetjen tuaj se si do të dini a do të vepronjë në mënyrë të drejtë, ju keni të drejtë të 
këqyrjes. Kandidati i cili ka paraqitur një ankesë ka garantuar të drejtën për të këqyrë testin. Komi-
sioni është një organ ekspert që vepron sipas ligjit dhe nuk do të lejohet të bëjë një lëshim të tillë, 
sidomos pasi nuk është një mundësi ligjore të formon më shumë komisione që të arrinjë përpunimin 
e sa më numër të madh të parashtesave, ndërsa më shumë e drejta e këqyrjes është një presion 
për vendosjen në mënyrë sa më të sakt për çdo parashtesë.

Shërbimi këshillues për të drejtat e të rinjëve ka përpiluar parashtesës për notën e provimit në 
Komisioni e maturës shkollore e cila mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm: http://mof.mk/
servismladi/drzhavna-matura/

1.9.1. Shembull – Parashtresë për notën të provimit deri te Komisioni i maturës 
shkollor  

Merr
Komisioni i maturës shkollor të shkollës 
_______________________________

P a r a sh t r e s ë 

Lënda: Parashtresë të notës së provimit të maturës shtetërore  

Unë nxënësi/ja____________________nga __________(viti dhe klasa) në pajtim me nenin 50 nga 
Rregullorja për mënyrën e dhënies dhe vlerësimit të rezultateve të nxënësve në provimin e maturës 
shtetërore në arsimimin gjimnazik, profesional dhe artistik, e parashtroj këtë parashtresë deri te 
Komisioni i shkollor i shkollës në afatin e parashikuar me ligj prej 2 ditësh pas shpalljes së rezul-
tateve paraeliminuese të provimit, të shpallura më datë _____________________, për shkak të 
shkaqeve vijuese:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________
______________________________________________________________________________
_________(nëse është bërë gabim në vlerësimin e detyrave të provimit, në përllogaritjen e numrit 
të pikëve ose në dhënien  e notës).

Për këtë shkak, e parashtroj këtë parashtresë deri te Komisioni shkollor nga i cili kërkojë që gjatë 
shqyrtimit dhe veprimit ndaj parashtresës t’i ketë parasysh shkaqet për të cilën e kam dorëzuar këtë 
parashtresë.  

________________________________                                       ______________________________
                  (data dhe vendi)                                                               (nënshkrimi i nxënësit/es)
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2. Pyetje dhe përgjigje të kategorisë në arsimimin e lartë 

2.1. Studim paralel 
Pyetje:
“Jam student i vitit të dytë në Fakultetin Ekonomik. Dua të regjistrohem edhe një tjetër grup të 
studimeve në fushën e shkencave matematikore-natyrore. A mund ta realizojë këtë të drejtë? “

Përgjigje:
Ligji për arsimim të lartë jep mundësi që çdo studentit që ka dëshirë për të vazhduar studimet në 
një program tjetër studimor. Nëse vitin e parë akademik e ka mbaruar me sukses dhe çdo vit të 
ardhshëm e ka mbaruar me notë mesatare mbi 9 dhe studimet e ardhshme në të cilat regjistrohet 
janë të fushës shkencore, si shkencat bioteknike, teknike-teknologjike ose matematiko-natyrore 
me përjashtim të programeve studimore të fushat kërkimore të shkencave  ushtarake-teknike, të 
trafikut dhe transportit, inxhinieri industriale dhe menaxhimin, kontrollin e cilësisë, mjedisit jetësor 
dhe gjeografi, në këtë rast do të jesh i liruar nga pagesa e harxhimeve së studimit të dytë dhe çdo 
program studimor të ardhshëm.

Pyetje:
 “Nëse jam i regjistruar si student i rregullt në Fakultetin e Drejtësisë  pranë UKEM-it, a mundem 
në të njëjtën kohë të regjistrojë edhe një fakultet tjetër (në brendësi të UKEM-it dhe si do të jetë 
procedura? (çmimi i fakultetit të dytë, a është e detyrueshme prezenca në ligjërata, statuti etj.)”

Përgjigje:
Ligji për arsim të lartë jep studentëve mundësi për të studiuar dy ose më shumë programe studi-
more të ciklit të parë të njëjtën kohë (studim paralel) të një ose më shumë institucione të arsimit 
të lartë. 

Studenti është i liruar nga pagesa e harxhimeve të studimit të dytë dhe për çdo program studimor 
tjetër në të cilën do të regjistrohet nëse: 
- Programin e pare studimore e ka mbaruar me sukses dhe në vitin e parë akademik e ka mbaruar 
dhe çdo vit të ardhshëm e ka mbaruar me notë mesatare mbi 9 dhe
- Të dytën dhe çdo program tjetër studimore në të cilën do të regjistrohen janë të fushës shken-
core, si shkencat bioteknike, teknike-teknologjike ose matematiko-natyrore me përjashtim të pro-
grameve studimore të fushat kërkimore të shkencave  ushtarake-teknike, të trafikut dhe transpor-
tit, inxhinieri industriale dhe menaxhimin, kontrollin e cilësisë, mjedisit jetësor dhe gjeografi.

Në lidhje me pjesë së çështjes së pagesës së studimeve në Fakultetin e dytë dhe detyrimin për 
të marrë pjesë në ligjërata dhe të ngjashme, çdo fakultet individualisht me rregulloret e veçantë 
e rregullon çështjen e studimeve paralele, me të cilin përcakton mënyrën dhe kushtet për studim.

Prandaj, ju këshillojmë të drejtoheni në shërbimet e fakultetit  dhe të kërkosh rregulloren e duhur 
që rregullon këtë çështje, ose të na japish informacione për cilin fakultet bëhet fjalë, më saktë në 
cilin fakultet planifikon që të vazhdosh studimet në mënyrë paralele.
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2.2. Ndikimi i mesatares mbi procesin e studimit 
Pyetje:
Nëse nota mesatare e vitit të kaluar e kam mbi 9 (nëntë), vitin e ardhshëm a jam i liruar nga pagimi 
i participimit?

Përgjigje:
Në pajtim me nenin 110-a, paragrafi 4 të Ligjit për arsim të lartë të drejtën e shkollimit pa pagesë e 
kanë studentët që kanë mbaruar me notën mesatare mbi 9 në vitin e kaluar.

Pyetje:
„Si ta realizojë të drejtën e studimit pa pagesë? Ekziston ndonjë lutje ose kërkesë ku mund ta marrë 
ose nëse nuk ka çka përmban kjo parashtresë “

Përgjigje:
Nuk ekziston një kërkesë e veçantë që ju mund të shkarkoni, por shërbimi këshillimor për të drejtat 
e të rinjve në këtë rast ka përpiluar një shembull - Kërkesa për realizimin e të drejtës për studim 
papagesë e cila gjithashtu mund të shkarkohet nga linku i mëposhtëm: http://mof.mk/servismladi/
kako-da-go-ostvaram-pravoto-za-besplatno-studirane/

2.2.1. Shmebull: Kërkesa për realizimin e të drejtës për të shkollim papagesë
Merr

                    ________________________, 
                     Dekani i Fakultetit ________________
        Universiteti Sh. Kirili e Metodi

Shkup, Republika e Maqedonisë

K Ë R K E S Ë  

 Unë ------------------------------, student në ---------------------------------------------------------- në vitin 
-------------------, me numër të indeksit ---------------------, e parashtrojë këtë kërkesë deri te Dekani i 
--------------------------------------------------------, që të më mundëson shkollim papagesë gjatë vitit të dytë 
të studimeve, gjegjësisht në vitin akademik 2014/2015.

 Në pajtim me nenin 110-a, paragrafi 4 të Ligjit për arsim të lartë të drejtën e shkollimit pa 
pagesë e kanë studentët që kanë mbaruar me notën mesatare mbi 9 në vitin e kaluar. Në shtojcë 
të kësaj kërkesë dorëzoj kopje të indeksit ku mund të shihet mesatarja ime e vitit të parë, pra të vitit 
akademik 2013/2014 është ----------------. Ashtu që, në pajtim me dispozitat ligjore të lartpërmendura 
dhe notës mesatare, unë mund ta realizojë të drejtën time të shkollimit papagesë, me të cilën në 
vitin e ardhshëm akademik, pa pagesë do të shkollohem ----------------------------------------------------- 
në Shkup.

Ju falënderim.

Me respekt,
-----------------------------------------------

Shtojcat:
Kopje të indeksit numër ------------------------- të studentit --------------------------------------

Shkup, --------------------------
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Pyetje:
 “Unë jam student në Fakultetin e Drejtësisë “Justinijan i Parë” – Shkup. Më intereson vallë kur 
dua të regjistrohem në studimet e masterit është e nevojshme të kesh mesatare 8.5 nga studimet 
trevjeçare?“

Përgjigje:
Në pajtim me Konkursin për regjistrim të studentëve në ciklin e dytë studimor të programit studi-
more në Universitetin e “Sh. Kirili e Metodi” në Shkup në vitin shkollor 2013/2014 në Fakultetin e 
Drejtësisë “Justinijan i Parë” Shkup, në ciklin e dytë të studimeve mund të regjistrohet çdo student 
i cili ka mbaruar tre vite studimore të drejtësisë të ciklit të parë me kredi të fituara më së paku 180, 
pra që ka fituar diplomë “jurist i diplomuar”. 

Mesatarja e studimeve trevjeçare të drejtësisë të ciklit të parë nuk janë kusht për regjistrimin në 
ciklin e dytë studimor të drejtësisë.

Por, renditja e studentëve nëpër drejtime kryet në pajtim me suksesin e arritur në gjatë tre viteve 
të studimit dhe prioritete të dhëna në deklaratën e studentëve gjatë konkurrimit.

2.3. Parashtresë për shkak të notës nga vlerësimin e njohurive
Pyetje:
 “Cilat janë të drejtat e mija si studente në Fakultetin e Pedagogjisë – Shkup, hy në provim disa 
herë në të njëjtën lëndë, profesoresha disa herë nuk më ka kaluar edhe pse kam shkuar dy herë 
në konsultime ku më ka dhënë të njëjtën përgjigje se jam shumë inteligjente dhe se në sesionin e 
ardhshëm sigurisht do të kalojë, përsëri të  njëjtën e mësojë dhe nuk e kalojë provimin. E kam lutur 
profesoreshën që edhe me gojë të më pyet, me prektes si për të gjithë studentët edhe për mua. Çka 
të bëjë në lidhje me këtë?”

Përgjigje:
Nëse nuk jeni e kënaqur me notën që keni arritur në provim,  keni të drejtë që brenda 24 orëve të 
publikimit të rezultateve të provimit, të parashtroni parashtresë deri te Dekanati ose drejtori i fakulte-
tit tuaj apo drejtori i njësisë. Dekanati nëse ai përcakton nëse themeluar akuzat tuaja të përshkruara 
në ankesë, profesori është i detyruar, që brenda 24 orëve për të shqyrtuar notën e provimit që ju 
keni marrë. Por në qoftë se profesori nuk e shqyrton notën ose e konfirmon atë, atëherë ju keni të 
drejtë të garantuar për të kaluar në komision tre anëtarësh do të përbëhet nga të njëjtë ose të ng-
jashme mësimdhënies fushë shkencore. Këtë komision e përbëhet dekani. Dhënia e provimit të tillë 
para komisionit tre anëtarësh do të zbatohet në 24 orët e ardhshme nga data që janë njoftuar për 
shqyrtimin e notës. Është e rëndësishme të theksohet që profesori që ju keni dhënë provimin nuk 
do të jetë një pjesë e këtij komisioni tre-anëtarësh.

Shërbimi përkatës për të drejtat e të rinjve, duke pasur parasysh faktin se studentët shumë shpesh 
shprehin pakënaqësi nga vlerësimi i profesorëve të fakultetit, përpiloi infografik me të cilën në mënyrë 
të lehtë dhe praktike është e dukshme procedura të cilën ta sqaruam.  

Shërbimi përkatës për të drejtat e të rinjve ka përpiluar parashtresë për shkak të notës nga vlerë-
simin e njohurive i cili mund të shkarkohet nga linku në vijim: http://mof.mk/servismladi/prigovor-za-
otsenka-na-ispit/
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2.3.1. Infografik: Ka dhënë provim dhe nuk pajtohet me notën?
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2.3.2. Shembull -  Parashtresë për shkak të notës nga vlerësimin e njohurive
                                                                                            Merr 

Dekani i Fakultetit _________________________
    

P a r a sh t r e s ë 
Lënda:Në lidhje me notën e provimit të lëndës _________________________________________.

Unë _________________________________(emri dhe mbiemri), student i (fakultetit) ___
_______________________________ në ________ (viti i studimeve), në programin studi-
mor_________________________me numër të indeksit _______________, në pajtim me nenin 
115 të Ligjit për arsimim të lartë e parashtrojë këtë Parashtresë deri te Dekani në afatin e parashi-
kuar ligjore prej 24 orësh nga shpallja e rezultateve të lëndës  __________________________, të 
shpallura më datë  ____________________.
Këtë parashtresë e dorëzojë për shkak të shkaqeve në vijim _____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________(nëse studenti është i pakënaqur nga 
nota përfundimtare, pra notimi, ose mendon se provimi nuk është realizuar në pajtim me ligjin ose 
rregulloren/statutin e institucionit të arsimimit të lartë). 

 Kërkojë Dekanati që profesori lëndor ta shqyrton notën në afat prej 24 orësh, nëse profesori 
lëndor në këtë afat ligjor nuk e shqyrton notën nga nota përfundimtare pra e vërteton notën, kërkojë 
që Dekanati të formon komision tre anëtarësh para të cilëve do të jap provimin.

Me qëllim të kontrollimi i sërishëm të jetë objektiv kërkoj që profesori lëndor 
__________________________ të mos jetë pjesë e komisionit kontrollues. 

_________________________                                                   ______________________
               (data dhe vendi)                                                                (nënshkrim i studentit)

2.4. Dhënia e provimit para kohe/anulimi  
Pyetje: 
“Unë jam duke shkuar në Amerikë në fillim të qershorit, kam edhe  4 provime deri në përfundimin 
dhe punën e diplomës, deri  më tani gjithçka kam dhënë pa asnjë problem, por fakulteti nuk më lejon 
që të japë provime para javës së kolokviumit dhe sesionit të provimeve, as nuk më jep mundësinë e 
një punë diplome para kohe, dhe nuk më del në ndihmë, dhe tani për tani për disa provime mund të 
humbasin 3 vite studimi. Çfarë mund të ndryshojë në një situatë të tillë dhe si të reagojë? “

Përgjigje:
Ajo që ky shërbim këshillimor për të drejtat e  të rinjve mund t’ju këshillojë të bëni në vijim: Dërgoni 
një shkrim formal kërkesën / lutje deri te Dekanati në të cilën ju të theksoni se kërkoni që të jepni 
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provime parakohore për shkak të qëndrimit jashtë vendit. Si dëshmi dorëzoni kopje të vizës dhe 
biletës së rezervuar për fluturim ajror. Ajo që mbetet është për të parë se a do të përgjigjet  Dekani 
kësaj kërkesë dhe në bazë të çka së do ta refuzon. 

Në ndërkohë, të sugjerojmë të drejtoheni te zyrtari përgjegjës për fakultet për qasje në informata 
publike dhe me gojë të kërkosh një kopje të Rregullores për studim dhe Rregullores për marrëdhënie 
dhe punë ose ndonjë dokumenti të tillë të ngjashme. Sipas Ligjit për qasje të lirë deri te informatat 
me karakter publik, nëse aplikimi është dorëzuar me gojë, mbajtësi informacioni është i detyruar që 
t’ju përgjigjen në afat prej 5 ditësh. 

Pas përgjigjes  së marrë nga ana e fakultetit, ose në qoftë i merr dokumentet e duhura, mund të 
kontrolloni a është dhe si është e rregulluar dhënia e provimeve parakohe. Pasi të marrish përgjigje 
për qasje të lirë, lirishtë drejtohu nëse ke pyetje shtesë. 

Nëse dëshironi, mund të drejtoheni edhe deri te Parlamenti Studentor në fakultetin tuaj. Para 
dorëzimit të kërkesës zyrtare me shkrim deri te Dekanit,  drejtohu deri te Parlamenti studentor dhe 
në qoftë se fiton përkrahje nga ata, mund pozitivisht të ndikojë gjatë vendosjes së Dekanit ndaj 
kërkesës tuaj. paraqitjes kërkesë zyrtare me shkrim në Zyrën e Dekanit, drejtuar Parlamentit të 
Studentëve dhe në qoftë se të marrë mbështetje prej tyre, mund të ndikojë pozitivisht vendimin e 
dekanit të kërkesës tuaj. Ju këshillojmë që kur të drejtoheni deri te Parlamenti Studentor mos të 
jetë në mënyrë gojore, por me një kërkesë/lutje me shkrim të cilën ju shpjegoni situatën tuaj dhe të 
shpjegojnë pse keni nevojë për dhënien e provimeve parakohe. 

Pyetje:
“Diku në dhjetor / janar kam nevojë për të shkuar në një operacion të vogël që edhe pse ajo nuk 
është serioze, kërkon pushimi të paktën një muaj. Sipas kalendarit akademik të universitetit të cilët 
janë të regjistruar në këtë periudhë do të ketë javën e kolokviumeve dhe pastaj sesioni i provimeve. 
Për shkak se nga shtatori jam i ri në studime dhe ende nuk di se si shkojnë punët, vallë mungesa 
ime do të jetë e arsyeshme , gjegjësisht a do të ndikojë mbi arritjet e mija dhe a ekziston ndonjë 
procedurë e cila mund të realizohet që të jap provimet para javës së kolokviumeve ose më vonë? “

Përgjigje:
Parashtro një kërkesë /lutje zyrtare deri te Dekanati i Fakultetit tuaj  Fakultetit në të cilën ju të thek-
soni se kërkoni që të jepni provime parakohore ose anulimin e provimeve për shkak të arsyeve 
shëndetësore. Në mënyrë detale shpjego për çka bëhet fjalë dhe mos harro që të dorëzosh kopje 
nga dokumentacioni mjekësor në shtojcë.  Do të ishte e dëshirueshme që të siguroni një mjeku nga 
një mjek që pas operacionit,  se periudha e shërimit do të jetë të paktën 1 muaj.

2.5. Pushim të studimeve 
Pyetje:
 “Jam student i Fakultetit të Makinerisë pranë UKEM-it dhe mendojë që një vjet studimet t’i lë në 
pushim për shkak të ngritjeve (zhvillimeve) të tjera profesionale. Çka duhet të bëjë dhe a mund që 
në mënyrë sa më detale të më sqaroni procesin e lënies së studimeve në pushim dhe çka do të 
thotë ajo për mua si student?A do ta humb vendin e kuotës shtetërore kur do të kthehem në studi-
meve dhe cilat janë problemet e mundshme që mund të paraqiten kur do të ndodh kjo.”

Përgjigje:
Në pajtim me nenin 324 të Statusit të Universiteti “Sh. Kirili e Metodi” në Shkup, çdo student mund 
të i lë pushim detyrimet në rastet vijuese:
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- gjatë  shtatëzanisë;
- me fëmijë deri 1 (një) moshë;
- gjatë sëmundjes më gjatë se 1 (një) semestër;
- për arsye familjare;
- gjatë ndërrimit ndërkombëtar të studentëve në kohëzgjatje prej 30 ditësh nga mbajtja e mësimit, 
në qoftë se me ndërrimin e përmendur nuk arrin EKTS – kreditë;
- Gjatë përgatitjes dhe shfaqje e ngjarjeve sportive që kanë statusin e një anëtari të ekipit kombëtar 
të Republikës së Maqedonisë;;
- pamundësi për të përmbushur detyrimet financiare dhe
- në raste tjera për arsyeshmërinë vendos dekani, gjegjësisht personi i autorizuar prej tij.

Në këtë rast, kërkesa juaj për pushimin e studimeve do të vendoset sipas pikës 8, pra për të njëjtën 
duhet të vendos dekani ose autoritetet e tij, prodekani i arsimit, ndaj kërkesës tuaj të dorëzuar dhe 
dokumentacionin e duhur.

Nëse gjatë pushimit në detyrimet ndodhin ndryshime në programin studimore,  ju do të vazhdoni të 
studioni programin e ndryshuar studimore dhe je i detyruar të përmbushës detyrimet që përfaqëso-
jnë dallimin në mes të dy programet e studimit. 

Gjatë pushimit të detyrimeve, ju mund jepni provimin në qoftë se për ata provime nuk i keni plotë-
suar kushtet. 

Gjithashtu, ke parasysh që je i detyruar të aktivizoni studimin brenda 15 ditëve pas kalimit të ndodhive 
të shkaqeve për pushim.

Nëse ju nuk e aktivizoni pushimin, e as regjistron vitin, pra semestrin, do të ndërpritet statusi stu-
dentor. 

Gjatë kohëzgjatjes së pushimit të detyrimeve, ju nuk jeni përgjegjës për detyrimet financiare në 
qoftë se ju keni paguar detyrimet e papaguara financiare.

Shërbimi përkatës për të drejtat e të rinjve ka përpiluar shembull – lutje për lënien e studimeve në 
pushim e cila mund të shkarkohet nga linku në vijim: http://mof.mk/servismladi/kako-izgleda-mol-
ba-za-stavane-studii-vo-miruvane/
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2.5.1. Shembull – Lutje për pushim të studimeve 
Merr

        Fakulteti_______________________
                                        ______________________________
      Shërbimi i çështjeve studentore 

L U T J E

Unë _________________________________(emri dhe mbiemri), student i (fakultetit) ___
_______________________________ në ________ (viti i studimeve), në programin studi-
mor_________________________me numër të indeksit _______________, e dorëzojë këtë lutje 
deri te titulli i lartpërmendur, të më mundëson që studimet ti lë në pushim  .
Kërkojë që studimet të lihen në pushim për shkak _______________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

__________________________                                                  ________________________
  (data dhe vendi)                                                                                 (nënshkrim i studentit)

2.6. Të drejtat autorike të studentit
Pyetje:
“Si student shpesh shkruaj ë seminare dhe  përgatit projekte për në fakultet. Projektet janë idetë e 
mia, sepse studiojë dizajn industrial dhe unë mendoj se është prona ime intelektuale. Dua që më 
shumë të më sqaroni për të drejtën e autorësisë dhe pronësisë së projektit tim,të  fakultetit apo të 
përbashkët? Çfarë të drejtash kam si student mbi punimet e mia gjatë studimeve dhe a bën fjalë 
për bashkë autorësi sepse emri i mentorit (i cili nuk është mentor ) qëndron, si  dhe fakulteti në vet 
projektet/seminaret?”.

Përgjigje:
Së pari ta përcaktojmë ligjërisht çfarë paraqet e drejta autorike.  Ajo është vepër, në kuptim të Ligjit 
për të drejtën e autorit dhe të drejtave të përafërta, pra krijimit individual dhe intelektual në fushën e 
letërsisë, shkencës dhe artit, e shprehur në ndonjë mënyrë apo formë. 
Në momentin që ti i përpilon ato seminaret ose projektet, bëhesh autorë i asaj vepre dhe ke të dre-
jtën autorike mbi to.

Ju na tha se gjatë përgatitjes së seminareve të ndryshme dhe projektet e tjera sipas ndonjë rregullës 
bashkëpunon me a.q. mentor dhe për atë kuptim mund të thirremi në një nen nga Ligji i lartpërmen-
dur i cili thotë se autorit të veprës së krijuar në bashkëpunim të dy ose më shumë personave, ju 
përket të gjithë atyre personave (bashkautorë). Për përdorimin e kësaj vepre është e nevojshme 
pëlqimin e secilit nga bashkë-autorët.

Në lidhje me mënyrën se si ju mund  personalisht mbroheni nëqoftëse mendoni se dikush e ka 
keqpërdorur veprën  tuaj, ekzistojnë më shumë mundësi. Pra, përsëri e përdorim Ligjin për të dre-
jtën e autorit dhe të drejtave të lidhura me të cilat na tregon se të drejtën e autorit dhe të drejtave të 
lidhura me të gëzojnë mbrojtje penale, civile dhe penale. 
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Duam që të këshillojmë edhe në drejtim tjetër, duke marrë parasysh materialin që ju e mësoni në 
fakultetin tuaj. Edhe pse ne nuk jemi të njohur me krijimet të cilat i keni përpiluar, megjithatë mendo-
jmë që edhe kjo mund të jetë e dobishme për ju. 

Ekziston një ligj që rregullon dizajnit industrial, pra është Ligji për të drejtën industriale. Në pajtim 
me këtë ligj, ju mund ta bëni atë që do të krijoni, në qoftë se ju mendoni se ajo është e re dhe krejtë-
sisht të ndryshme nga dikush i cili më parë ishte paraqitur,të nisish procedurë para Entit shtetëror 
për të drejtën e industriale dhe të kërkosh mbrojtjen e dizajnit tuaj industrial. Nëse ju dëshironi që 
të informoj më tej në lidhje me këtë procedurë, ju lutem adresuar veten në shërbim këshillënës dhe 
parashtro pyetjen tuaj. 

2.7. Realizimi i të drejtës së bursës 
Pyetje:
 “Shfrytëzues jam i bursës së llojit “A” e dhënë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Edhe pse na 
u premtua që bursat do të paguhen çdo muaj, por kjo nuk ndodh. Ku mund të drejtohem që të fitojë 
mjetet në të holla?”.

Përgjigje:
Studenti (shfrytëzues i bursës) dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës (ofruesit i bursës) të rregullojnë 
të drejtat e tyre reciproke dhe obligime me Kontratë për bursë në të cilën është përcaktuar se stu-
denti do të marrë një bursë në shumë të caktuar për nëntë muaj në vit (duke përjashtuar muajt korrik 
gusht dhe shtator) dhe shuma e bursës do të paguhet në transaksion në llogarinë e përdoruesit të 
bursave. Për fat të keq, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, pavarësisht që ka për të paguar një bursë 
mujore, në realitet kjo nuk ndodh dhe vetë Ministria nuk jep një përgjigje konkrete në lidhje me ar-
syet për këtë situatë.

Pyetje:
 “Si student i ardhshëm, ku duhet të drejtohem për bursë për studim jashtë vendit dhe si do të ishte 
procedura për dorëzimin e dokumentacionit?”.

Përgjigje:
Ka mënyra të ndryshme që mund të informoheni në lidhje me marrjen e një bursë për të studiuar 
jashtë vendit. Ministria e Arsimit dhe Shkencës në Portalin për bursa dhe stazheve http://www.
stipendii.mon.gov.mk/ publikojnë informacion mbi bursave të fundit të botuar të destinuara për stu-
dentët të Republikës së Maqedonisë dhe jashtë saj. Pastaj portali informues www.mladiinfo.com që 
ofron përmbajtje relevante për të rinjtë, duke përfshirë informacion mbi bursat jashtë vendit. Për më 
tepër, Qendra Arsimore Informative çdo vit organizon ngjarje që quhet BURSA EKSPO ku në një 
vend janë prezantuar informacione për programet e bursave dhe llojet e tjera të ndihmës financiare 
në dispozicion për qytetarët e saj për të studiuar në shtëpi dhe jashtë vendit. Këtë vit manifestimi 
dë të mbahet më 24 tetor në hapësirat e BKU Sh. Klimenti Ohrit – Shkup. Më shumë informacione 
mund të gjesh në http://www.stipendii.mk/. 

Gjithashtu duam t’ju tregojmë për ju programin e Bashkimit Evropian - Erasmus plus ofron një 
shumëllojshmëri të mundësive në aspektin e arsimit, trajnimit dhe sport. Erasmuz plus një program 
shtatë-vjeçar të BE-së 2014-2020, të dedikuar për arsimit, sportit, rinisë dhe trajnim që do t’u japë 
atyre mundësinë mbi 4 milionë përdorues për të mësojnë, të studiojnë, ose vullnetar për të fituar 
përvojë pune në BE-në dhe jashtë BE-së .
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Ky program gjithëpërfshirës përfshin të gjitha aspektet e arsimit dhe trajnimit: mobilitetin e studentëve 
dhe të rinjve, madje edhe shkëmbimin e përvojës mes institucioneve arsimore, vullnetarizmit, tra-
jnimit, bashkëpunimit me komunitetin e biznesit, shkëmbim të përvojave në mes mësimdhënësve 
dhe profesorëve etj. Maqedonia dhe qytetarët e saj mund të përdorë fondet nga ky program. Më 
shumë informata mund të gjenden në http://ec.europa.eu/education/index_en.htm dhe http://ec.eu-
ropa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

2.8. E drejta për qasje të lirë deri te informacion të karakterit publik
Pyetje:
 “A do të rinovohet internati në Strugë “

Përgjigje:
Duke pasur parasysh faktin se rinovimi apo rindërtimi i konvikteve dhe / ose internateve është një 
çështje brenda juridiksionit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Ju këshillojmë të kontaktoni min-
istrinë e përmendur duke paraqitur një kërkesë për qasje të lirë në informatat me karakter publik, 
për të marrë informacion të saktë mbi atë nëse dhe nëse po, kur planifikohet rinovimi i konviktit në 
Strugë.

2.9. Pyetje në lidhje me problemet të karakterit teknik 
Pyetje:
 “Student jam i Fakulteti të Drejtësisë “Justinijan i Parë” dhe tanimë 5 muaj nga që dhash provimin, 
nota akoma nuk është futur nota në dosjen elektronike. Për këtë shkak nuk mund të marrë certifikatë 
për provimet e dhëna, çka mund të bëj?”

Përgjigje:
Atë që mund ta bëni në rastin tuaj është që të informojë profesorin e lëndës se nota nuk është futur 
në dosjen elektronike edhe pse keni kaluar provimin në mënyrë të rregullt dhe nota ju është shënuar 
në indeksin tuaj.  Profesori i lëndës e fut notën përfundimtare në dosjen elektronike të studentit, në 
indeksin e studentit  dhe në fletë paraqitje e vërteton me nënshkrimin e tij. Përveç që do ta informosh 
profesorin e lëndës, të këshillojmë të drejtohesh edhe në qendrën kompjuterike të Fakultetit të Dre-
jtësisë, ku me anë të indeksit do të shohin se provimin e keni dhënën dhe nota të futen në mënyrë 
eletronike.
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3. Pyetje dhe përgjigje në kategorinë të rinjët dhe komunikim me 
institucione 
3.1. E drejta për pjesëmarrje të drejtpërdrejtë të qytetarëve 
në procesin e vendimarrjes 
Pyetje:
“Do të doja të ndërtoheshte skejt park në komunën time, a mundem të drejtohem te dikush me 
këshilloj kërkese dhe në çfarë mënyre ta bëj atë ?”

Përgjigje: 
Që të ndërtohet Skejt Park në komunën tënde mund të dorëzosh Iniciativë qytetare në nivel lokal 
para Këshillit në Komunën konkrete. Atë do ta bësh në atë mënyrë që do ta dorëzosh propozimin 
për ngritjen e iniciativës qytetare e mbështetur nga 100 qytetarë, ndërsa si kryesues i propozimit 
do të konsiderohesh ti, si nënshkrues i parë  të propozimit për iniciativën qytetare.

Që në afat 3 ditësh Kryetari i Këshillit/Këshilli do të shqyrtojnë dhe do të shohin që propozimi 
është dorëzuar nga propozuesi i autorizuar dhe ka të bëj me çështje e cila është nën kompetencë 
të këshillit të komunës, do të miratojë përfundime mbi rregullsinë e iniciativës dhe brenda 3 ditësh 
do t’ju njoftoj, ndërsa ju keni afat 1 muaj, në të cilën ju duhet të drejtuar iniciativën qytetare për të 
mbledhur nënshkrime, në të kundërtën do të konsiderohet se iniciativa qytetare nuk është ngritur.

Pastaj emërohet organi i administratës shtetërore për evidentimin e të drejtës së votës, me çka 
duhet të përcaktohen punkte ku në formular përkatës në të cilin përmban propozim do të mblid-
hen nënshkrimet (emri dhe mbiemri, NVQA dhe nënshkrim i shkurtër). Në qoftë se formularin 
e mbushin më së paku 10% nga qytetarët të regjistruar në ekstraktin e listës zgjedhore për ko-
munën konkrete organi i administratës shtetërore e verifikon të njëjtën me nënshkrim dhe vulë.
 
Në afat prej 3 ditësh nga mbarimi i mbledhjes së nënshkrimeve, formulari me nënshkrime të 
qytetarëve duhet të dorëzohet deri te kryetari i këshillit. 

Këshilli është i obliguar që në afat prej 90 ditësh të debaton për iniciativën, si dhe të jep njoftim 
për vendimin. 

Pyetje:
“Vallë si njeri i ri mund të marrë pjesë ose organizojë tubime/protesta publike?”

Përgjigje:
Gjithkush ka të drejtën e lirisë së tubimit paqësor dhe të organizimit me të tjerë. Ushtrimi i këtyre 
të drejtave mund të kufizohet me masa ligjore në një shoqëri demokratike, janë të nevojshme për 
sigurinë kombëtare ose sigurisë publike, për parandalimin e krimit, mbrojtjen e shëndetit ose të 
moralit, ose mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve. 

Me tubim publik konsiderohen tubimi i më shumë se 20 njerëz në një hapësirë të hapur apo 
të mbyllur për realizimin e interesave zbavitëse, kulturore, fetare, humanitare, sociale, politike, 
ekonomike, sportive ose të ngjashme të qytetarëve të organizuar për të shprehjes publike të 
mendimit apo proteste. 

Nuk konsiderohet si tubime publike: 
– ritet fetare që mbahen në hapësira të dedikuar për qëllime fetare; 
– Festimet e përbashkëta popullore; 
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– procese funerale; 
– mbledhje në hapësira në të cilat është mbyllur qasja për shkak të shqyrtimit të çështjeve të sind-
ikatës; 
– Mbledhje të përbashkëta me karakter kulturor ose sportiv që organizatori brenda biznesit tuaj, të 
organizuara në hapësira të mbyllura për këtë qëllim dhe
– Mbledhje të përbashkëta, takime, seminare, tribuna, përfaqësuesit e organeve shtetërore, organi-
zatave apo subjekteve të tjera në ushtrimin e juridiksionit, apo aktivitet, mbledhjen e partive politike, 
etj, në ambiente të mbyllura.

Tubime publik për shprehjen e lirë të mendimit apo proteste mund të mbahen në çdo vend që është 
e përshtatshme për këtë qëllim, përveç: 
- afër institucioneve shëndetësore, në një mënyrë që nuk lejon qasje për automjetet për ndihëm e 
shpejtë dhe prish paqen e të sëmurëve;
-  afër çerdhjeve dhe shkollave derisa fëmijët janë brenda tyre dhe  
- në autostrada dhe rrugë magjistrale, në mënyrë që rrezikohet trafiku rrugor.

Në interes të sigurisë organizatori i tubimit publik mund ta informojë Ministrinë e Punëve të Brendshme 
për mbajtjen e tubimit publik dhe masat e marra për mirëmbajtjen e saj. 

Njoftimi i tubimit publik të dorëzohet në zyrën rajonale të Ministrisë së Brendshme e cila zonë mban 
miting publik më së voni 48 orë përpara fillimit të tubimit publik. 

Në njoftimin organizatori i thekson të dhënat e  mëposhtme organizator: objektivat e tubimit publik; 
vendi dhe koha e mbajtjes; organizatorët e takimit publik; masat që organizatori i ka ndërmarrë në 
lidhje me organizimin e pandërprere dhe mbarëvajtjen e tubimit publik dhe të dhënat për organizimin 
e shërbimit të kujdestarëve.

3.2. Format e drejtpërdrejta të shprehjes së qytetarëve 
Pyetje:
„Si duket procedura e parashtrimit të referendumit dhe cili është dallimi mes referendumit dhe ini-
ciativës qytetare?“

Përgjigje:
Shërbimi për këshillime ka përpiluar inforgrafik ku në mënyrë sa më të lehtë mund të shihet proce-
dura, afatet dhe karakteristikat e këtyre formave të drejtpërdrejta të shprehjes së qytetarëve.
Infografikat janë të shpallura në www.mof.mk/servismladi
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3.2.1. Infografik- Referendumi 
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3.2.2. Infografik – Iniciativë qytetare 
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3.2.3.  Infograf – Tubim të qytetarëve në Komuna 
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3.3. Të drejtat e personave të papunësuar (në lidhje me sigurimin e tyre shën-
detësor dhe evidenca në Agjencinë e punësimit të RM)
Pyetje:
„Si mund të sigurohem me sigurim shëndetësor, edhe pse jam i person i papunësuar dhe cilat do-
kumente janë të nevojshme?“

Përgjigje:
Mund ta realizosh të drejtën tënde e sigurimit shëndetësor në qoftë se je i papunësuar, në atë 
mënyrë që do të shkosh në FSSH-në (Fondin për sigurim shëndetësor) me kopje të dokumentet të 
identifikimit, pra letërnjoftimin, kopje të certifikatës nga libri amë i të lundurve dhe do të mbushësh 
një formular SSH-së 1, deklaratë përkatëse për të ardhurat e realizuara nga viti i kaluar (të ardhurat 
personale nuk duhet të tejkalojnë 96.600,00 denarë gjatë një vitit, si dhe rast kur ke realizuar prej 
96.000 denarë deri 183 546 denarë periudhë në kusht që në dy muajt e fundit të ardhurat familjare 
mos të jenë më shumë se 16 000 denarë) në të kundërtën çdo muaj do të jesh i detyruar të paguash 
kompensim përkatës) dhe formular – pajtueshmëri për mbrojtjen e të dhënave personale, të gjitha 
këto tre formulare mund të marrish në FSSH-në.   Paraqitja bëhet një herë në vjet, përveç nëse në 
ndërkohë nuk ke ndryshime në bazë të të ardhurave tuaja dhe statusit të punës. 

Pyetje:
“Pyetje ime ka të bëjë me paraqitjen si kërkues aktiv në agjencioni për punësim. Tanimë një muaj 
jam i paraqitur, ndërsa paraqitja e ardhshme është në 10 maj dhe atë të shtunën. Sipas evidencës 
së tyre unë duhet të paraqitem në 12 të hënën, megjithatë atë duhet të udhëtoj këtë javë dhe nuk 
mundem të paraqitem personalisht, ajo do të thotë që do të jem i fshirë nga evidenca dhe nuk do të 
kem të drejtë të paraqitem një vjet (pa marrë parasysh a kam punë a jo)  dhe do të më ndërpriten 
kartonat e kaltërt. U paraqita a mund të paraqitem me të 9 por nuk më lejuan. Pyetja ime është a 
duhet patjetër të paraqitem dhe sa paraqitja ime do të ndikojë në sigurimin shëndetësor a do të më 
ndërpritet në tërësi?”

Përgjigje:
Në pajtim me rregullat e APRM-së (Agjencisë për punësim), për fat të keq paraqitjen patjetër duhesh 
ta bësh personalisht, në datën e cila është e parashikuar nga vetë agjencioni. Në qoftë se e lëshon 
afatin e parashikuar do të fshihesh nga evidentimi. Në lidhje me pjesën e dytë të pyetjes tënde, 
paraqitja APRM-në nuk është e lidhur dhe nuk ka ndikim mbi sigurimin tënd shëndetësor, atë e 
rregullon FSSH-së  (Fondi për sigurim shëndetësor) dhe në qoftë se atje në mënyrë të rregullt je i 
paraqitur, atëherë do të japin kartela të kaltër, ose nëse tani ke kartelë shëndetësore mund ta për-
dorësh.

Pyetje:
“Jam 21 vjeçe. Isha e punësuar në kompani private me orar të shkurtuar, tanimë një periudhë të 
shkurtë nuk punojë. Mu paraqit mjeku amë dhe më njoftojë se e kam humbur sigurimin shëndetësor. 
Jam studente dhe jam person i punësuar. Çka duhet të bëjë që ta rregulloj sigurimin shëndetësor?”

Përgjigje:
Duke pasur parasysh se je studente e rregullt, dhe akoma nuk i ke mbushur 26 vjet, sigurimin shën-
detësor tuaj mund ta realizosh, si anëtarë i familjarë i siguruesit (përmes njërit prej prindërve tuaj, 
nëse janë të punësuar) me dorëzimin e formularit përkatës dhe vërtetim se je studente e rregullt.  

Pyetje:
“Si mund të evidentohem në Regjistrin e Agjencisë për punësimit dhe cilat dokumente janë të nev-
ojshme?”
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Përgjigje:
Si person i papunësuar që të mund të evidencohesh në Regjistrin e Agjencisë për punësimit, është 
e nevojshme të dorëzosh formular për futjen në regjistrin, të cilën me dorë duhet të plotësohet dhe 
nënshkruhet dhe të njëjtën duhet ta dorëzosh në qendrën për punësim në territorin ku je duke ba-
nuar.  

Madje dokumentet e nevojshme janë:
- letërnjoftim dhe 
- diplomë/dëftesë për arsimim e mbaruar origjinali në këqyrje 

Pyetje:
“A duhet çdo muaj të paraqitem në Agjencinë e punësimit dhe a ekziston mundësia në qoftë se nuk 
e bëj a do të largohem nga evidenca e Agjencisë së punësimit?”

Përgjigje:
Ekzistojnë intervale kohore përkatëse në të cilat duhesh të paraqitës në Agjencinë e punësimit, dhe 
atë: 
- çdo 30 ditë (për atë që kërkojnë në mënyrë aktive punë) dhe
- çdo 6 muaj.

Në lidhje me fshirjen nga evidenca ekzistojnë më shumë shkaqe, që ajo të ndodh mes të cilave:
- nuk është paraqitur në afatin e caktuar (30 ditë/6 muaj) ose nuk është paraqitur në ftesën e          
Agjencisë nga shkaqet e paarsyeshme;
- nuk është person i papunësuar;
- me vet dëshirë është ç’lajmëruar nga regjistri; 
- ka shkuar të kryen obligimin ushtarak dhe
- në qoftë se refuzon punësim, refuzon të marrë pjesë në intervistë për punë ose nuk tregon interes 
për pjesëmarrje në intervistë për punësim etj. 

3.4. Të drejtat e personave në marrëdhënie pune
Pyetje:
“Jam 20 vjeç dhe për së pari herë dua të punësohem, më intereson cilat janë elementet bazike të 
cila duhet ti përmban një kontratë për punësim?”

Përgjigje:
Kontrata mund të definohet si pajtueshmëri e dëshirave që ndodhin, ndryshohen dhe paraqesin në 
raporte të kontratës së vendosur. Përkundër elementeve të cila duhet të plotësohen për një kontratë 
të merren si të plotfuqishme, për çdo kontratë ka edhe elemente të veçanta të cilat duhet të kën-
aqen. Në ligjin për marrëdhënie pune në saktësi është e përcaktuar përmbajtja nga e cila duhet të 
përpilohet një kontratë për punësim. Ashtu që në kontratën e punësimit duhet të ekzistojnë të dhënat 
për:
- vet palë e kontraktuar;
- data e nisjes së punës;
- emri i vendit të punës (të dhënat për llojin e punës, si dhe përshkrim të shkurtë të punës që do ta 
kryen);
- dispozitat për obligimet e punëdhënësit ta informon punëtorin për rreziqet e veçanta të cilat sipas 
rregullativave ligjore mund të jenë pasojë të punës;
- vendi i punës (nëse nuk është theksuar saktë vendi, mendohet se punëtori e kryen punën në selinë 
e punëdhënësit);
- koha e zgjatjes së marrëdhënies së punës (kur është lidhur kontrata për kohë të caktuar);
- se a bëhet punë për marrëdhënie pune me kohë pune me orar të plotë dhe shkurtër;
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- koha punës ditore dhe javore dhe shpërndarja në kohën e punës;
- lartësia e pagës themelore, e cila shprehet me shumë denarit e cila i përket punëtorit për kryerjen 
e punës sipas ligjit, kontratës kolektive dhe kontratës për punësim;
- dispozita për kompensime e tjera të cila i përkasin punëtorit sipas ligjit dhe kontratës kolektive;
- dispozita për pushim vjetor, gjegjësisht mënyra e përcaktimit të pushimit vjetor dhe
- theksimi i akteve të përgjithshme të punëdhënësit në të cilën janë të përcaktuar kushte e punëtorit 

Gjithsesi përkundër këtyre dispozitave obligative, mundet në vet kontratën për punë të ceken edhe 
informacione, drejta dhe detyrime tjera, por të njëjtat janë nga natyra dispozitive të vet palëve të 
kontraktuara, pra nuk janë obligative.

Pyetje:
“Jam e punësuar tanimë 8 muaj, më intereson a mund të shfrytëzojë pushim vjetor, nëse mundem 
sa ditë më takojnë?”

Përgjigje:
Si punëtor i cili për së pari herë ka hyrë në marrëdhënie pune, ke të drejtë pushim të plotë vjetor, kur 
do të realizosh punë pandërprerë më së paku 6 muaj te i njëjtin punëdhënës,  pa marrë parasysh se 
a punon me orar të plotë ose me orar të shkurtë pune. Duke pasur parasysh se ju punoni tetë muaj 
ke të drejtë të pushimit vjetor i cili në minimum mund të jetë 20, ndërsa maksimum 26 ditë.
Kohëzgjatja e pushimit vjetor përcaktohet sipas kohës së kaluar në marrëdhënie pune, kushtet për 
punë dhe kriteret e tjera të përcaktuara me kontratën kolektive. Festat, të shtunat dhe dielat dhe 
ditët e lira, mungesa për shkak të pushimit mjekësor, si dhe raste tjera me mungesë të arsyeshme 
nga puna nuk llogariten si ditë në pushimin vjetor. Si ditë e pushimit vjetor kuptohet çdo ditë pune i 
cili sipas orarit të kohës së punës te punëdhënësi për punëtorin konkret e përcaktuar si ditë pune.

Pyetje:
“Jam e punësuar dhe kam të drejtë të pushimit vjetor, por udhëheqësi im nuk më lejojë për pjesën e 
parë të pushimit nuk më lejojë që ti shfrytëzoj vetëm 7 ditë, më tha se patjetër duhet të marrë mini-
mum 12 ditë, a ka të drejtë për këtë dhe çka mund të bëjë.?”

Përgjigje:
Pushimi vjetor sipas rregullës shfrytëzohet gjatë vitit kalendarik. Gjithashtu ai mund të shfrytëzohet 
edhe në dy pjesë, me atë që pjesa e parë duhet patjetër të jetë më së paku 12 ditë. Punëdhënësi 
është i obliguar punëtorit ti siguron shfrytëzimin e 12 ditë pune të pushimit vjetor deri në mbarimin 
e vitit kalendarik vijues, ndërsa tjetrën deri 30 qershor vitin e kaluar. Pushimi vjetor i cili nuk është 
shfrytëzuar gjatë vitit kalendarik për shkak të mungesës së pushimit vjetor ose lëndim, pushim lindje 
ose pushim për ruajte dhe kujdesen e fëmijës, punëtori ka të drejtë ta shfrytëzon deri më 30 qershor 
të vitit të ardhshëm kalendarik. Kjo është e njohur si “pushim i vjetër”.

Pyetje:
“Jam 16 vjeç dua të punësohem, a kam të drejtë të punësimit?”

Përgjigje:
Ekzistojnë më shumë kritere të cilat duhet të plotësohen që të mund të fillosh me marrëdhënie pune 
si person i mitur mes të cilave janë:
- mosha;
- lloji i punës/vendi i punës (pozicioni) dhe
- orari i punës etj.

Kontratë për punësim mund të lidh person i ri i cili është nën moshën 18 vjeçare dhe ka aftësi të 
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përgjithshme shëndetësore, por ndalohet puna për fëmijë nën moshën 15 vjeçare  ose fëmijë i cili 
nuk ka mbaruar arsimimin obligativ, përveç në pjesëmarrjen në aktivitet të cilat me ligj janë të për-
caktuara se mund ti kryen, por jo më gjatë se katër orë në ditë (marrje pjesë në skenat të dramave, 
aktivitete kulturore –artistike ose reklama, për nevojat e incizimit të filmit etj), por me lejen e prindërit 
ose mbikëqyrësit ligjor.

Në rastin konkret duke pasur parasysh se je 16 vjeç, mund të nisish marrëdhënie pune, por meg-
jithatë si person i mitur punëdhënësi nuk guxon të detyron të kryesh punë të rënda fizike, punë që 
kryen nën ujë ose nën tokë, punë me burim të rrezatimeve jonizuese dhe punë tjera që mund rëndë 
dhe me rrezik të madh të ndikojnë në shëndetin tënd, pra zhvillimit shëndetësor.
Orët maksimale të kohës së punës si person i ri me moshë mbi 16 vjeçe është 37 orë e 45 minuta në 
javë , madje edhe kur punon te më shumë punëdhënës. Orari i punës nuk guxon të tejkalon tetë orë 
gjatë periudhës 24 orësh.                                                                                                                                                                  

Pyetje:
“Vallë dyqani im mund të jetë ofrues i donacioneve në shtetet tjera të kapluara nga fatkeqësit naty-
rore?”

Përgjigje:
Si dhënës i donacionit mund të paraqitet dyqani juaj, ndërsa si pranues i donacionit mund të paraqitet 
edhe person i huaj juridik i cili nuk ka karakter profitues për realizimin të interesit publik në shtet të 
huaj në rast të fatkeqësive natyrore, katastrofat natyrore dhe humanitare. Dyqani juaj dhe pranuesi 
i donacionit kanë për detyrë ta rregullojnë me kontratë të lidhur me shkrim, e cila detyrimisht duhet 
të dorëzohet në DAP-në, më së voni 30 ditët nga plotësimi i kontratës. Kjo kontratë për donacion 
dhe sponzorim, si dhe çdo dokumentacion tjetër e lidhur me donacion dhe sponzorim, patjetër ta 
ruani së paku pesë vjet nga mbarimi i vitit kalendarik në të cilën është lidhur kontrata. Si lëndë e 
donacionit dhe sponzorimit mund të jenë: mjete financiare, çdo lloj malli dhe shërbim, duke përfshirë 
edhe mall material, prodhime personale ose të furnizuara etj. 

Për çdo lloj tatimi (tatimi personal i të ardhurave, tatimi i fitimit, tatim për vlerën e shtuar dhe tatim 
prone) ekzistojnë lirime procentuale të ndryshme në varësi se a është paguar donacioni drejtë per-
sonit fizik dhe juridik. Kur e zbaton mundësin e nxitjes tatimore DAP-në ka kompetencë ta kontrollon 
dhënie, pranimin dhe shfrytëzimin e donacionit/sponzorimit, ashtu që më mirë është të vendoset 
kontakt me DAP-në që të informoheni më detalisht për tërë procedurën.
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3.5. Të drejtat në lidhje me atributet e personave fizik (ndryshimi i emrit dhe 
mbiemrit personal)
Pyetje:
“Jam 19 vjeç dhe dua ta ndryshojë emrin tim, a mund ta bëjë këtë dhe në çfarë mënyre?”

Përgjigje:
Emri yt personal është e drejta jote e përbërë nga emri dhe mbiemri yt, pikërisht për këtë ke të drejtë 
ta ndryshosh emrin tënd, ashtu që edhe mbiemrin tënd. 

- Këtë mund ta bësh në atë mënyrë që do të dorëzosh kërkesë për ndërrimin e emrit personal deri 
te Ministria e punëve të brendshme, e cila në afat prej 30 ditësh nga pranimi i kërkesë do të sjellë 
aktvendim me të cilën kërkesën do ta pranon ose do ta refuzon. Kërkesa duhet të përmban të dhëna 
për organit deri ku e dorëzon kërkesën; emrin dhe mbiemrin tënd; vendin dhe adresën e vendbanim-
it; kontakt telefon; shkaku për çka dorëzohet kërkesa, data dhe vendi e dorëzimit të kërkesës dhe 
nënshkrimin tënd. 

- Në qoftë se Ministria e punëve të brendshëm nuk sjellë aktvendim në afat e dhënë, ju pas kalimit 
të atij afatit, mundesh në afat prej 3 ditësh të dorëzohesh kërkesë deri te vendin e dorëzimit të ank-
esave në ministrin/ministrinë e punëve të brendshme pas të cilës ministri i punëve të brendshëm në 
afat prej 5 ditësh duhet të sjellë aktvendim me të cilën kërkesa juaj pranohet ose refuzohet.

- Në rast kur ministri i punëve të brendshme nuk sjellë aktvendim në afatin e caktuar, mund në 
afat prej 5 ditësh ta njoftosh Inspektoratin shtetëror administrativ, i cili është i obliguar në afat prej 
10 ditësh pas pranimit të njoftimit të kryen mbikëqyrje të inspektoratit në Ministrinë e punëve të 
brendshme dhe të vërteton se a është realizuar procedurë dhe në afat prej tre ditësh nga dita e 
mbikëqyrjes së realizuar të të njofton për gjendjen e përcaktuar. 

- Pas kryerës së mbikëqyrjes, inspektorati duhet të sjellë aktvendim me të cilën e detyron ministrin 
e punëve të brendshme të sjellë aktvendim në afat prej 10 ditësh, në të kundërtën inspektorati do 
të nis procedurë penale dhe do ti jep ministrit të punëve të brendshme afat shtues prej 5 ditësh, pas 
afatit inspektorati në afat prej 3 ditësh do të dorëzon fletëparaqitje deri te prokurori publik kompetent 
dhe në të njëjtin afat do të informon për masat e ndërmarra.  

- Në qoftë se inspektorati nuk vepron ndaj njoftimit tuaj, mundesh në afat prej 5 ditë pune të dorëzosh 
parashtresë deri te vendi për dorëzimin e kësaj parashtrese në drejtorinë/selinë në Inspektoratin 
shtetëror administrativ. Pas të cilës drejtori i Inspektorati shtetëror shtetëror do të dorëzosh kërkesë 
për nisjen e procedurës penale dhe do të përcakton afat prej 5 ditësh në të cilën inspektorati do të 
kryen mbikëqyrje në Ministrinë e punëve të brendshme të përcakton a është zbatuar procedurë. 

- Në qoftë se inspektorati nuk vepron në afatin shtues drejtori i Inspektorati shtetëror administrativ 
do të dorëzon fletëparaqitje deri te prokurori publik kompetent kundër inspektorati dhe në afat prej 
një ditë pune, do të autorizon inspektorat tjetër që të realizon menjëherë mbikëqyrje. Si mënyrë e 
fundit në të cilën do ta fitosh të drejtën tënde është të nisish problem administrativ para Gjykatës 
themelore. 

Pyetje:
„Bëra kurorëzim dhe e ndryshova mbiemrin tim, ku duhet të shkojë dhe cila është procedura për ta 
ndërruar letërnjoftimin dhe pasaportën?“
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Përgjigje:
Gjatë kurorëzimit njëri nga të kurorëzuarit kryen ndërrimin e mbiemrit, është e nevojshme të dorë-
zon kërkesë për ndërrimin e mbiemrit në Ministrinë e punëve të brendshme. Është e nevojshme që 
të paraqitesh në numrin e telefonit 0800 192 92dhe të caktosh termin për letërnjoftim në organin e 
Ministrisë së punëve të brendshme që e ka dhënë letërnjoftimin. Caktimi i terminit përmes telefonit 
papagesë në numrin 0800 192 92 është obligative për të gjith aplikuesit. Dokumentet e nevojshme 
janë: letërnjoftimi i vjetër në këqyrje dhe kopje të të njëjtës, kopje të letërnjoftimit të bashkëshortit, 
kopje të  certifikatës nga libri amë i të martuarit. Në vend ngjarje duhesh të plotësosh formular për-
katës dhe është e nevojshme të paguash shumë të caktuar në llogarinë e cila është e shpallur dhe 
e cekur në hapësirat, ndërsa është e mundur pagesa përmes kartelës. Ministria e punëve të brend-
shëm do të jap letërnjoftim të ri në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të kërkesës, ndërsa kur do 
ta marrish letërnjoftimin e ri duhet ta dorëzosh letërnjoftimin e vjetër në MPB-së për asgjësimin e saj. 
ë të kesh letërnjoftim të ri, përsëri në të njëjtin numër 0800 192 92 cakton termin për dokumentet e 
udhëtimit. 

Dokumentet e nevojshme për nxjerrjen e dokumenteve të udhëtimit janë:

- Kërkesë për nxjerrjen e pasarortit, e mbushur mirë dhe me lexueshme, (kërkesa mund të merret në 
sportelet ku aplikohet për marrjen e dokumenteve të udhëtimit). Formulari i kërkesës për dhënien e 
pasaportit me dimensione të formatit A4 dhe është e përpiluar në ngjyrë të bardhë.  

- Letërnjoftim ose dokument tjetër të udhëtimit nga e cila mund të vërtetohet identiteti i parashtruesit 
të kërkesës, ndërsa për personat të cilat nuk kanë vendbanim në territorin e Republikës së Maqedo-
nisë duke ia bashkangjitur letërnjoftimin nga organit kompetent i shtetit të huaj ose ndonjë dokument 
tjetër të udhëtimit nga e cila mund të vërtetohen indentitetit i tij.
 
- Fletëpagesë në xhirollogarinë në vlerë prej 1.500,00 denarë për formular të pasaportit;

- Fletëpagesë për taksë administrative prej 100,00 denarë – për person deri  moshë 4 vjeçare; 

- Fletëpagesë për taksë administrative prej 200,00 denarë – për person nga mosha 4 27 vjeçare dhe  

- Fletëpagesë për taksë administrative prej 300,00 denarë – për person mbi moshë 27 vjeçare. 

Afat ligjor për dhënien e dokumentit të udhëtimit është 15 ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës.

3.6. Përjashtime nga e drejta e lirisë e fotografimit të hapësirave
Pyetje:
„Dua të di a është jashtë ligjore të shfaqen fotografi nga hapësirat e një institucion shtetëror (siç 
është spitalin i psikiatrisë në f. Bardovcë) për shembull në internet?“

Përgjigje:
Çdo fotografi e bërë nga ana yte paraqet vepër autorike që të takon ty, ndërsa kjo do të thotë se ke 
të drejtë të disponosh me atë si dhe e drejta e shfaqes së parë në publik të asaj fote dhe çdo kush 
që dëshiron ta shpall foton tënde duhet ta cek emrin tënd, pseudonimin ose ndonjë shenjë tjetër, 
përveç nëse në formë me shkrim ke pohuar që nuk ke dëshirë atë ta bësh. 

Por, megjithatë duhesh të kujdesesh, sepse nuk ke të drejtë të bësh fotografi të personave të hos-
pitalizuar ose të punësuar në institutin konkret (Bardovcë), madje as në asnjë mënyre ta lëndosh 
privatësinë e tyre, sepse në atë mënyre bën vepër penale. Gjithashtu, duhet të kesh parasysh se 
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ekzistojnë asoj institute që janë të ndaluara të fotografohen ose të incizohen (siç janë disa muze, 
lokalitete arkeologjike etj), ashtu që bërja e fotografive dhe shpallja e tyre paraqet vepër penale, 
prandaj duhesh të shohish se a është e cekur se ndalohet përdorimi i fotoaparatit, në qoftë se nuk 
mund të bësh fotografi nga hapësirat.

3.7. Përgjegjësia e organizatorit gjatë organizimit të ngjarjeve 
Pyetje: 
„A ekziston lirim nga përgjegjësia e organizimit gjatë organizimit të ndonjë ngjarje për personat e 
mitur (shkollë akademike, turnir)?“

Përgjigje:
Në pajtim me dispozitat ligjore çdo kush që organizon ndonjë ngjarje me numër më të madh të 
njerëzve në hapësirë të mbyllur apo të hapur është përgjegjës për dëmin e ndodhur të dëmtimit 
vdekjeprurës ose dëm të lehtë që dikush do ta merr për shkak të kushteve jashtëzakonshme që 
mund të ndodhin në asoj kushte, siç janë tollovitë, probleme të përgjithshme dhe të ngjashme, pa 
marrë parasysh a ekziston faji.  

Duke pasur parasysh se në rastin konkret bëhet fjalë për person i mitur, përgjegjësinë që e kanë 
prindërit, përçohet te personi momental i cili kujdeset mbi fëmijën – më saktë mbi vet organizimin, e 
cila mund të lirohet nga përgjegjësia vetëm nëse dëshmohet se kujdesen e ka kryer në mënyrë që 
është i detyruar, ose që dëmi ka ndodhur edhe kur është kryer kujdesja e duhur. 

Ashtu që kjo do të thotë se nuk mund të bëhet lirimi i përgjegjësisë, por duhet të mbledhen leje për-
katëse nga prindërit me çka tregon se ata janë të pajtimit që fëmijët e tyre të mitur të marrin pjesë 
në akademinë/turneun.

Pyetje:
„ Më interesojnë shkëputjet më të pranueshme dhe më të rëndësishme nga dispozitat ligjore dhe 
kushtetuese në fuqi në Maqedoni, ata kombëtare dhe ndërkombëtare, për përdorimin e hapësirave 
publike dhe zbatimin e tyre, lirinë e shprehjes, të drejtën e tubimit dhe protestës, si dhe censura.“

Përgjigje:
Deklarata Universale e të drejtave të njeriut të OKB-së

1. Liria e të shprehurit 
Neni 19 nga Deklarata Universale e të drejtave të njeriut të OKB-së:
Gjithkush ka të drejtë të mendimit dhe të shprehjes së tij. Kjo e drejtë përfshin lirinë për të mbajtur /
apo pasur mendimin pa ndërhyrjen e jashtme dhe të drejtën për të kërkuar, marrë dhe dhënë infor-
macion dhe ide me çfarëdo mjeti dhe pavarësisht nga kufijtë”.

Konventa Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore 
Neni 10 nga Konventa Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore:

1. Çdo njeri ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit dhe për të marrë 
ose për të dhënë informacione dhe ide pa ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh 
kufijtë. Ky nen nuk i ndalon shtetet,  ndërmarrjeve të radio, filmave dhe televizionit t’ju  fut regjim të 
lejes së punës.

2. Realizimi i këtyre lirive, që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t’u nënshtrohet formaliteteve, 

3.8. E drejta e shfrytëzimit të hapësirë publike 
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kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të parashikuara nga ligji, që në një shoqëri demokratike, ma-
sat e domosdoshme për sigurimin kombëtar, integritetin territorial ose sigurisë publike, për paran-
dalimin e çrregullimit dhe krimit, mbrojtjen e shëndetit apo moralit, dinjitetit ose të drejtave të të 
tjerëve, për parandalimin e përhapjes së informacionit konfidencial ose për të garantuar autoritetin 
dhe paanshmërinë e pushtetit gjyqësor.

Neni 11 nga Konventa Evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore:
Liria e tubimit dhe shoqërimit (bashkimit) 

1. Çdo njeri ka të drejtën e lirisë së tubimit paqësor dhe të organizimit me të tjerët, duke përfshirë të 
drejtën për të formuar sindikata dhe të t’ju bashkohet sindikatës për mbrojtjen e interesave të tyre.

2. Ushtrimi i këtyre të drejtave mund të kufizohet me masa ligjore në një shoqëri demokratike, janë 
të nevojshme për sigurinë kombëtare ose sigurisë publike, për parandalimin e krimit, mbrojtjen e 
shëndetit ose të moralit, ose mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve. Ky nen nuk përjashton 
kufizime të ligjshme për anëtarët e forcave të armatosura, të policisë ose të administratës civile.

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë

Neni 16 nga Kushtetuta e RM
Garantohet liria e besimit, ndërgjegjes, mendimit dhe shprehjes publike të mendimit. 
Garantohet liria e fjalës, fjalim publik, informimin publik dhe ngritja e institucioneve për informim 
publik. 
Garantohet qasje të lirë në informata dhe lirinë për të marrë dhe dhënë informacion. 
Garantohet e drejta e përgjigjes në mjetet për informim publik. 
Garantohet e drejta e korrigjimit në mjetet për informim publik.  
Garantohet e drejta e për të mbrojtur një burim informacioni në mjetet për informim publik.
Censura është e ndaluar.

Ligji për tubime publike 
1.Tubime publike

Në pajtim me ligjin për tubime publike:
Çka paraqet tubim publik? (Neni 2)

Nën tubime publike e më shumë se 20 njerëz, në bazë të këtij ligji, e konsiderojnë mbledhjen e 
hapësirë të hapur apo të mbyllur për realizimin interesave argëtuese, kulturore, fetare, humanitare, 
sociale, politike, sportive ose interesa të ngjashme të qytetarëve, të organizuar për shprehje publike 
e mendimit apo protestës.

Nuk konsiderohet si tubime publike: 
– ritet fetare që mbahen në hapësira të dedikuar për qëllime fetare; 
– Festimet e përbashkëta popullore; 
– procese funerale; 
– mbledhje në hapësira në të cilat është mbyllur qasja për shkak të shqyrtimit të çështjeve të sind-
ikatës; 
– Mbledhje të përbashkëta me karakter kulturor ose sportiv që organizatori brenda biznesit tuaj, të 
organizuara në hapësira të mbyllura për këtë qëllim dhe
– Mbledhje të përbashkëta, takime, seminare, tribuna, përfaqësuesit e organeve shtetërore, organi-
zatave apo subjekteve të tjera në ushtrimin e juridiksionit, apo aktivitet, mbledhjen e partive politike, 
etj, në ambiente të mbyllura.
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Në çfarë vendi mund të mbahen? (neni 2а)
Tubime publik për shprehjen e lirë të mendimit apo proteste mund të mbahen në çdo vend që është 
e përshtatshme për këtë qëllim, përveç: 
- afër institucioneve shëndetësore, në një mënyrë që nuk lejon qasje për automjetet për ndihëm e 
shpejtë dhe prish paqen e të sëmurëve;
-  afër çerdheve dhe shkollave derisa fëmijët janë brenda tyre dhe  
- në autostrada dhe rrugë magjistrale, në mënyrë që rrezikohet trafiku rrugor.

A duhet të paraqitet diku? (neni 3)
Në interes të sigurisë organizatori i tubimit publik mund ta informojë Ministrinë e Punëve të Brendshme 
për mbajtjen e tubimit publik dhe masat e marra për mirëmbajtjen e saj. 
Njoftimi i tubimit publik të dorëzohet në zyrën rajonale të Ministrisë së Brendshme e cila zonë mban 
miting publik më së voni 48 orë përpara fillimit të tubimit publik. 

Në njoftimin organizatori i thekson të dhënat e  mëposhtme organizator: objektivat e tubimit publik; 
vendi dhe koha e mbajtjes; organizatorët e takimit publik; masat që organizatori i ka ndërmarrë në 
lidhje me organizimin e pandërprere dhe mbarëvajtjen e tubimit publik dhe të dhënat për organizimin 
e shërbimit të kujdestarëve. 

A mundet dhe kur nuk lejohen mbajtja e tubimeve publike? (neni 6)
Ministria e Punëve të Brendshme do të ndalojë mbajtjen e tubimit publik në rastet kur ajo është për 
qëllim: 
- Rrezikimi i jetës, shëndetin, sigurinë, sigurinë personale dhe pronën e qytetarëve; 
- Kryen ose inkurajojnë vepra penale të përcaktuara me ligj dhe 
- Rrezikimi mjedisit jetësor.

Ministria e Punëve të Brendshme do të ndërpresë tubimin publik në rast se mbajtja e saj është në 
kundërshtim me marrëveshjet ndërkombëtare në të cilat është detyrimi që rrjedhjen e qetë të trafi-
kut.

Ligji për të drejtat personale dhe të drejtat e gjësendeve 
Gjësende në interes të përgjithshëm për Republikën e Maqedonisë

Neni 16
- Të gjitha burimet natyrore, florës dhe faunës, gjësende në përdorim të përgjithshëm, tokës urbane, 
pyjet dhe toka bujqësore, kullota dhe uji, si dhe gjërat dhe sendet me vlerë të rëndësishme kulturore 
dhe historike të përcaktuar me ligjin e gjësendet (mirave) me interes të përgjithshëm për Republikën;
 
- Gjërat që janë të bazuara në Kushtetutën apo ligjet janë deklaruar artikuj të veçantë në interes të 
përgjithshëm  për Republikën në vend mund të jetë subjekt për të drejtën e pronësisë të shtetit, ose 
të personave fizikë dhe juridikë;

- Format e pronësisë së tokës ndërtimore, bujqësore dhe pyjore, kullota dhe uji janë të rregulluara 
me rregullativa të veçanta;

- Gjësende në përdorim të përgjithshëm janë gjësendet në pronësi shtetërore të cilat i shfrytëzojnë 
personat fizik dhe juridik;

- Për gjësendet në përdorim të përgjithshëm kujdese dhe me ta udhëheqë Republika e Maqedonisë, 
nëse ndryshe nuk është e përcaktuar me ligj;
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- Gjësendet në interes të përgjithshëm për Republikën kanë mbrojtje dhe drejta të veçanta mbi ta 
mund të kufizohet në pajtim me ligjin dhe

- Ligji rregullon mënyrën dhe kushtet në të cilat pikat e veçanta të interesit të përgjithshëm të pronës 
shtetërore mund të jepen për personat fizik dhe juridik (koncesionit).

3.9. Jo kompentent për dhënien e ndihmës juridike 
Pyetje:
„ Kam një fqinj i cili ka një problem me një vepër penale kundër rendit dhe qetësisë publike, është 
paditur deri te Gjykata Administrative, por ankesa është refuzuar si e pabazë. Për shkak të çmimit 
të lartë listat avokatët më luti si një jurist t’ia kontrollojnë ankesën me shkrim që e ka shkruar deri 
te  Gjykata e Lartë Administrative. Ju lus  ta shikoni ankesën të cilën au dërgojë me inicialet dhe të 
më thoni se a është në rregull , gjegjësisht a është shkuar në në përputhje me të gjitha standardet 
formale dhe substanciale..“

Përgjigje:
Shërbimi këshillues për të drejtat e të rinjve është formuar për të ofruar të rinjtë këshillim më të lehtë 
për të zbatuar të drejtat e tyre nëpër labirintet e institucioneve arsimore dhe qeveritare. Si e tillë, 
shërbimi këshillues i informon të rinjtë për lirive dhe të drejtave të tyre, ndarjen e informacionit që 
prek të rinjtë për të drejtat e tyre dhe ofron këshillim në tri kategori: arsimin e mesëm, arsimit të lartë 
dhe të rinjtë dhe komunikimit me autoritetet përkatëse në fushat që i shqetësojnë të rinjtë. Shërbimi 
këshillues për të drejtat e të rinjve nuk mund të ndihmojë në këtë rast, sepse çështja bie në kuadër 
të ndihmës juridike dhe shërbimi këshillues nuk merret me atë punë. Ndihma juridike jepet nga 
avokatët të pavarur ose  shërbim i pavarur publik që ofron ndihmë ligjore për individët dhe subjektet 
juridike në ushtrimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të tyre në bazë të ligjit në procedurat 
gjyqësore, agjencitë qeveritare, subjektet e tjera, organet e njësisë së vetëqeverisjes lokale. 

Atë që shërbimi këshillues për të drejtat e të rinjve mund të ju këshillojë në këtë rast, duke qenë se 
personi i përmendur  për shkak të tarifave të larta avokatët nuk mund të lejojë mbrojtje ligjore, është 
që të kontaktoni avokatin që do të këshillojë dhe mundësinë për të ofruar ndihmë juridike falas është 
e rregulluar me Ligjin për ndihmë juridike falas (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 
161/09). Me miratimin e këtij ligjit në vendin tonë për herë të parë krijimin e ndihmës ligjore falas për 
të siguruar qasje të barabartë për qytetarët dhe personave tjerët me qëllim të sigurimit së qasje të 
barabartë të qytetarëve dhe të personave të tjerë deri te institucioneve të cilat i realizon parimin e 
qasjes së barabartë deri te drejtësi e cila është e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Maqe-
donisë.

Shërbimi këshillues për të drejtat e të rinjve ju këshillon të shikoni më shumë në linkun e mëposh-
tëm: http://pristapdopravda.mk/
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Konkluzione dhe rekomandime 

Konkluzione:

Të rinjët /nxënësit e shkollave të mesës dhe studentët:

Nuk janë të njohur  me mekanizmat ligjorë dhe institucionalë të cilat i kanë në dispozicion 
të tyre për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e tyre;

- Mungojnë informacioni mbi nxënësit e shkollave të mesme, studentëve dhe të rinjtë për të drejtat 
që kanë, dhe ku mund të fillojë procedurën për realizimin dhe mbrojtjen e një të drejte të tij.

Janë të njohur vetëm në mënyrë teorike dhe kryesore për mundësit të cilat i ofrojnë 
ligjet këshilluese dhe aktet nënligjore, por jo edhe me mënyrën se si ti shfrytëzonjë në  
mundësit konkrete që i ofrojnë të njëjtat;

- Në përgjithësi në fillim të vitit shkollor / studimit të shkollës së mesme/studentët përmes disa 
udhëzimeve, pra rregulloreve njihen me kushtet e shkollimit/studimit, të drejtat dhe detyrimet e 
tyre, por mungon informacione sistematik  për mënyrë se si dhe ku realizohen të drejtat e tyre.

Nuk dinë ku të drejtohen në rast të shkeljes së drejtave të tyre, e as nuk e dinë se kush 
është kompentent të vendsos për rastin e tyre;

- Një numër i madh i pyetjeve të cilave kanë arritur deri te shërbimi këshillues për të drejtat e të 
rinjve fillojnë “ku të drejtohem”, “kush është kompentent”, “ku të ankohem” që tregon për mosin-
formimin e tyre për organet kompentente dhe autorizues në shkollë/fakultet.

Dispozitat ligjore të cilat kanë të bëjnë me disa të drejta të caktuara të studentit nuk janë 
precize dhe të qarta dhe lënë hapësirë për interpretim arbiteri dhe praktikim të ndryshëm 
të të njëjtave çështjeve nga ana e fakulteteve të ndryshëm;

- Ekzistimi i mangësive dhe paqartësive në dispozitat ligjore që rregullojnë disa të drejtave të 
caktuara. I tillë është rasti me të drejtën e studimeve falas ku në fakultete të ndryshme, studentët 
kanë marrë një përgjigje të ndryshme nga ana e Fakultetit. Vet neni i ligjit që rregullon këtë çështje 
nuk është i qartë se kush e ka të drejtën e studimit falas. Gjithashtu për këtë mundësi studentët 
pothuajsenuk janë mjaft të informuar.

Jo çdo herë në kohë të saktë e kanë informacionin e duhur, nëse e kanë shpesh herë janë 
në dilemë se si mund në mënyrë të rregullt ta zbatojnë;

- Shpesh ushtrimi dhe mbrojtja e të drejtave është i lidhur me një afat dhe marrjes e disa vepri-
meve (dorëzimi i një parashtese ose e ngjajshme) për të cilat studentët/nxënësit nuk janë të njo-
hur, kështu që mungesa e informacionit në kohën e duhur do të thotë humbje të mundësisë për 
të realizuar ose mbrojtur të drejtën.
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Rregulativat që rregullojnë të drejtat e nxënësve të shkollave të mesme, studentëve në 
përgjithësisht nuk janë në dispozicion, në mënyrë për të ardhur deri te pjesa e tyre është e 
nevojshme të dorëzohet kërkesë për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik;

- Nuk mund të flasim për realizimin dhe mbrotjen e drejtës nëse nuk kemi qasje publike te të gjitha 
rregullativat me të cilat rregollohen të drejtat. Është e domosdoshme që studenti/nxënësi që në 
mënyrë sa më të lehtë ti merr të gjitha ata dokumentacione në faqen zyrtare të shkollës/fakultetit 
ose në kopje drejtpërdrejtë në shërbimet e shkollës/fakultetit.

Nuk mund realizojnë ndonjë të drejtë gjegjësisht kanë vështirësi në ushtrimin e saj për sh-
kak të mungesës së dijes dhe injorancës në lidhje me ekzistencën e një mundësi të tillë nga 
ana e institucioneve.

Në disa nga rastet në të cilat ne veprojmë, dështimi për të arritur të drejtën e caktuar (p.sh. e drejta 
e vullnetarizmit) për shkak të mungesës së informacionit nga ana e punonjësve të institucionit për 
mënyrën dhe procedurën për ushtrimin e kësaj të drejte. Ajo përfshin vonesat e panevojshme në 
procedurë, endeje të të rinjve nëpër labirintet institucionale dhe në fund edhe tërheqja e tyre nga 
lufta institucionale për të ushtruar të drejtën e tyre.

Rekomandime:

Është e domosdoshme të punohet në rritjen e hapjes e shkollave/fakulteteve në drejtim në 
rritjen e bashkëpunimit mes studentëve dhe fakulteteve gjegjësisht nxënësve dhe shkollave 
në tejkalimin e problemeve dhe realizimin e të drejtave;

Është e nevojshme përpjekje më të mëdha të studentëve /nxënëseve në kuptim 
shfrytëzimin  e të gjithave mekanizmave që i kanë në dispozicion dhe mos tërheqja nga 
lufta institucionale për realizimin e të drejtave dhe lirive të tyre;

Bashkëpunim më të madh mes të rinjve me shpërndarjen e problemeve, informacioneve 
dhe përvojave nga njëra anë dhe analiza dhe shembuj praktik nga ana tjetër me çka do të 
zhvillohet mendimi kritik dhe përfshirja më aktive në jetën shoqërore të të rinjve;

Vendosja e bashkëpunimit më të madh mes profesorëve nga njëra anë dhe studentëve dhe 
nxënësve nga ana tjetër, përfshirja e tyre në sjelljen e vendimeve dhe konsultimi i tyre në 
procesin e arsimit gjatë sjelljes së vendimeve me të cilat përballen;

Rritjen e bashkëpunimit mes të rinjve dhe organizatave të rinjve nga njëra anë dhe organet 
e shtetërore në anën tjetër, me qëllim që të mundësohet zvogëlimi i largësisë që ekziston 
mes të rinjve dhe institucioneve dhe njëkohësisht të mundësohet kthimin e besueshmërisë 
së institucioneve;

Krijimi i projekteve dhe trajnimeve të përbashkëta të cilat do të jenë involvuese për të rinjtë 
dhe institucionet  relevante në mënyrë që të mundësohet informim më i madhe për të rinjtë 
për drejtat dhe lirët e tyre, di dhe mekanizmat që kanë në dispozicion 

Institucionet dhe profesorët ta shfrytëzojnë këtë broshurë, si dhe të inspirohen për krijimin 
e përmbajtjeve të reja që të munden ta realizojnë të drejtën nxënësit dhe studentët;

Krijimi i atmosferës pozitive ku theksimi i problemit do të jetë i kuptuar si kritizëm konstruk-
tiv;
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Shpallje publike të rregulloreve, vendimve, formulareve dhe qasje e tyre në formë elektroni-
ke;

Atje ku është e nevojshme largimin e kontraditorëve ose plotësimi mangësive të të dre-
jtave;

Krijimi të të rejave ose përforcimi i mekanizmave të vjetra  për mbrojtjen e të drejtave të 
studentëve dhe nxënësve  (p.sh. futjen e avokatit të nxënëseve, zgjerimi i kompetencave të 
avokatit të studentëve etj.) dhe

Krijimi dhe shpërndarja e materialeve promovuese për ngritjen e vetëdijes dhe informimin e 
të drejtës dhe mekanizmat që kanë në dispozicion për realizimin dhe mbrojtjen e tye.
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Për Forumin rinorë arsimorë

Shoqata e qytetarëve ”Forumi rinorë arsimorë“, është organizatë rinore e themeluar më vitin 1999 
dhe punon në fushen e arsimit dhe të drejtatve të njeriut. Aktivitetet e organizatës realiozhen në 
kuadër të tre programeve:

1) Edukim joformal (debatëve, trajnimeve Mësojme Drejtësi); 
2) Analiza, hulumtime dhe krijim efikas të politikave rinore dhe 
3) Aktivizmi rinor.

Programet e ”Forumit rinorë arsimorë” kanë për qëllim nxitjen e të menduarit kritik, mbështetjen 
etnike, respektin për idetë dhe qëndrimet e të tjerëve, promovimin e demokracisë, tolerancës si 
dhe zhvillim transparent dhe kualitativ në arsimin e të rinjëve.

MISIONI I “FORUMIT RINORË ARSIMORË” ËSHTË QË TË SIGUROJË POZICIONIM MË TË 
MIRË PËR TË RINJTË SI FAKTOR RELEVANT SOCIAL QË DO TË NDIHMON NË PËRMIS-IMIN 
DHE FORCIMIN E INTEGRIMIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË.

Nëpërmjet organizimit të trajnimeve, diskutimeve, fushatave, ligjëratave, publikime dhe aktiviteteve 
të tjera, anëtarët e ”Forumit rinorë arsimorë”, kontribuojnë në krijimin e vlerave demokratike si dhe 
pjesëmarrjen e të rinjve në ndërtimin e një shoqërie të hapur civile dhe integrimin e Maqedonisë 
në Unionin Evropian.

mof.mk/servismladi
www.mof.org.mk   www.radiomof.mk

info@mof.org.mk
www.facebook.com/MOF.edu

www.twitter.com/MOFedu
www.youtube.com/YouthEduForum

www.flickr.com/MOFedu
telefon:   +389 2 3139 692

faks: +389 2 3114 412


