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Si të përdoret ky Udhëzues 
Udhëzuesi për të  Drejtat e Njeriut dhe Biznesin në Vend  përmban informata  në lidhje me 

ndikimet potenciale dhe reale të biznesit mbi të drejtat e njeriut. Informatat në këtë Udhëzues 

janë  mbledhur nga burime publike të disponueshme, dhe kanë për qëllim ofrimin e ndihmës 

për kompanitë në drejtim të  respektimit të të drejtave të njeriut dhe dhënien e kontributit 

për  zhvillimin e operacioneve të  tyre dhe  të atyre në mes të furnitorëve  dhe partnerëve të 

biznesit. 
 

Rreth Udhëzuesit për të Drejtat e Njeriut  dhe Biznesin në Vend 
Udhëzuesi për të Drejtat e Njeriut  dhe  Biznesin në vend mundëson një udhërrëfyes specifik për vendin për të 

ndihmuar kompanitë të sigurojnë respektimin e të drejtave të njeriut dhe kontriubuojnë në zhvillim.  

Kompanitë, për të menaxhuar ndikimet e tyre potenciale mbi të drejtat e njeriut,  duhet të posedojnë informata të 

plota  në lidhje me të  drejtat e njeriut në kontekstin lokal në të cilin ato veprojnë. Ky Udhëzues ofron një pasqyrë 

sistematike të çështjeve mbi të drejtat e njeriut për të cilat kompanitë në veçanti duhet të jenë të vetëdijshme. 

Për secilin çështje, ofrohet udhëzues për kompanitë si të sigurojnë respektimin e të drejtave të njeriut gjatë 

operacioneve të tyre ose gjatë bashkëpunimit me furnitorë dhe partnerë të tjerë të biznesit. 

Ky Udhëzues është formuar përmes një studimi sistematik të kryer nga INTER PARTES-Shkup dhe Institutit Danez 

për të Drejtat e Njeriut. Qëllimi i këtij Udhëzuesi është të përmisohen praktikat e kompanive mbi të drejtat e 

njeriut duke përfshirë dialogun e bazuar në fakte në lidhje me çështjet e paraqitura këtu. 

 

Si Udhësuesi për të Drejtat e Njeriut  dhe Biznesin në vend mund të përdoret nga kompanitë 

 Zhvillon politikat dhe procedurat e kompanive lidhur me çështje që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut 

në mjedisin lokal. 

 Vlerëson dhe vëzhgon ndikimet potenciale mbi të drejtat e njeriut  nga operimet e  tyre ose të  

furnitorëve, partnerëve të biznesit dhe investimeve. 

  Rrit vetëdijen në mesin e stafit, furnitorëve  dhe partnerëve  të tjerë të biznesit. 

 Angazhohet me të punësuarë, komunitete potencialisht të prekura, konsumatorë dhe palë të tjera të 

prekura, të drejtat e të cilëve mund të ndikohen nga veprimet tuaja. 

 Agazhohet me organizatat e shoqërisë civile, organet qeveritare ose organizata ndërkombëtare për 

çështje lidhur me të drejtat e njeriut. 

 Siguron  informata të përgjithshme për auditorët. 

 Krijon ose bashkëpunon  me mekanizma për punonjësit, komunitetet dhe të tjerë, të drejtat e njeriut të 

të cilëve mund të preken nga veprimet tuaja. 

 Kontribuon në zhvillimin e iniciativave që korespodojnë me  zhvillimin e nevojave dhe prioriteteve 

njerëzore  në kontekst lokal. 

 

Si Udhësuesi për të Drejtat e Njeriut  dhe Biznesin në Vend mund të përdoret nga qeveritë 

 Shqyrton  dhe reformon  politikat publike dhe legjislacionin relevant mbi ndikimet  e biznesit në të drejtat 

e njeriut, përfshirë edhe sferën e punës, mjedisin, tokën, trajtimin e barabartë, anti-korrupsionin, 

tatimet, mbrojtjen e konsumatorit ose raportimin e korporatave. 
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 Siguron respektimin e të drejtave të njeriut në çështje të biznesit të vetë shtetit, të tilla si kompanitë 

shtetërore, fondet sovrane të pasurisë dhe investime të tjera, sigurinë publike, ndihmë në zhvillim, 

kreditim të eksportit dhe aktivitete të tjera. 

 Ndërton vetëdijen dhe kapacitete mbi të drejtat e njeriut dhe çështje të biznesit brenda fushave 

relevante të administratës publike. 

 Ofron këshilla targetuese për kompanitë vendore. 

 Informon për zhvillimin e politikave tregtare, tregtisë dhe marrëveshjeve për investime dhe promovimin 

e tregtisë dhe të investimeve. 

 Përmirëson qasjen efektive deri te mjetet gjyqësore dhe jogjyqësore për viktimat nga shkelja e të 

drejtave të njeriut në biznes. 

 Rrit kontributin e sektorit privat në programet zhvillimore nacionale dhe regjionale, të rëndësishme për 

të drejtat e njeriut. 

 

Si Udhësuesi për të Drejtat e Njeriut dhe Biznesin në vend mund të përdoret nga organizatat e shoqërisë civile 

 Informon mbi hulumtimet dhe monitorimin e të drejtave të njeriut lidhur me operacionet e biznesit. 

 Punon me punonjës dhe komunitete të prekura, për të përcaktuar të drejtat e njeriut dhe prioritetet për 

zhvillimin njerëzor lidhur me rolin e biznesit. 

 Siguron ndërtimin e kapaciteteve  për qeveritë, biznesin dhe palë të interesuara të shoqërisë civile për  të 

drejtat e njeriut dhe biznesin. 

 Punon me palë të interesuara lokale për të dhënë rekomandime për  biznesin dhe qeverinë. 

 Lehtëson dialogun dhe angazhimin, duke përfshirë multi- forume me pale të ndryshme të interesuara, me 

agjenci shtetërore dhe biznese. 

Udhëzuesi për Vendin ka për qëllim të punuarit me të gjitha palët, për të nxitur,  monitoruar dhe për të zgjeruar 

aktivitetet e përshkruara më sipër. Ne kërkojmë që të gjitha palët të cilët i shfrytëzojnë të dhënat nga Udhëzuesi 

për Vendin në punën e tyre, të njoftojnë ekipin përgjegjës për këtë Udhëzues në lidhje me aktivitetet e tyre  dhe 

mësimet e  përfituara. Këto përvoja do të  përfshihen në faqen e internetit të Udhëzuesit për Vendin, 

HRBCountryGuide.org. 

 

 

Përmbajtja e Udhëzuesit për Vendin 
Udhëzuesi për Vendin përmban informatat e mëposhtme: 
 

Fushat për Vëmendje të Veçantë  

 

Çdo seksion i Udhëzuesit për vendin i  identifikon fushat për Vëmendje të Veçantë nga ana e bizneseve. Udhëzuesi  

i identifikon këto fusha përmes një analize të kornizës ligjore vendore për mbrojtjen e të drejtave të njeriut; 

Gëzimin e të drejtave të njeriut në praktikë; probabilitetin e shkeljes së të drejtave të njeriut të palëve të treta nga 

operacionet e kompanisë. 

 Titulli dhe përshkrimi i rrezikut përshkruajnë rëndësinë e secilës çështje për bizneset. Teksti që pason përshkrimin 

e riskut i paraqet të dhëna kuantitative dhe kualitative mbi të cilat është bazuar ky përcaktim. 

 

 Historiku dhe Përmbajtja japin një pasqyrë të karakteristikave ekonomike, politike dhe demografike. 

 Rreziku për Poseduesit e të Drejtave identifikon grupet që mund të jenë të rrezikuar nga  diskriminimi në  

vendin e punës ose ndikimet nga komuniteti. 
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 Standardet e punës identifikojnë fushat për Vëmendje të Veçantë lidhur me punonjësit dhe kushtet e 

punës.  Ky seksion përfshin punën e fëmijëve, punën e detyruar, sindikatat, shëndetin në pune    dhe 

sigurinë e punës.  

 Ndikimet mbi komunitetin identifikojnë fushat për Vëmendje të Veçantë lidhur me komunitetet, të 

drejtat e të cilëve mund të preken nga operacionet e kompanisë. Ky seksion përfshin ndikimet që lidhen 

me mjedisin, tokën dhe pronën, transparencën e të ardhurave dhe të menaxhimit dhe të sigurisë dhe 

konfliktit. 

 Qasja  për Përmirësim identifikon mekanizmat  gjyqësorë, shtetërorë dhe jo-shtetërorë mbi ankesat,  

rrugët joformale si dhe ato rajonale dhe ndërkombëtare të përmirësimit për viktimat nga abuzimi me të 

drejtat e njeriut të shkaktuara nga  korporatat.  Ku është e mundur, ajo gjithashtu përfshin informata 

praktike në lidhje me efektivitetin e këtyre  organeve , dhe numrin e rasteve që ata kanë dëgjuar dhe 

korrigjuar. 

 Profilet e Sektorit identifikojnë të drejtat e njeriut dhe ndikimet e biznesit që lidhen me një sektor të 

veçantë të  industrisë , të tilla si industria nxjerrëse, prodhuese   apo bujqësia. 

 

Studime Rasti 
Secila  çështje lidhur me të drejtat përfshin raste nga mediat dhe ligji, ku  çështja e të drejtave në fjalë supozohet 

që është shkelur. Këto raste janë nxjerrë nga Qendra Burimore për të Drejtat e Njeriut  dhe  Biznesin , OJQ-të 

lokale dhe ndërkombëtare dhe  konsultimet e palëve të interesuara. Rastet e paraqitura këtu nuk duhet të 

konsiderohen  gjithëpërfshirëse.  

 

Udhëzues  mbi të Drejtat e Njeriut për Bizneset 
Ky seksion përfshin udhëzues për bizneset për të parandaluar dhe zbutur efektet  e tyre negative mbi të drejtat  e 

njeriut. Ky udhëzues  është nxjerrë  nga Rekomandimet due diligence të bibliotekës ekzistuese për të drejtat e 

njeriut të Institutit Danez për të Drejtat e Njeriut (DIHR), si dhe nga korniza, parime dhe udhëzime. Ky seksion 

gjithashtu përfshin rekomandime të nxjerra nga OJQ-të lokale dhe është i orientuar në mënyrë specifike kah 

kompanitë që operojnë në vend. 

Ky seksion përfshin edhe shembuj të iniciativave të realizuara nga kompanitë, për të zbutur  efektet e  tyre mbi të 

drejtat e njeriut.  Këto janë të organizuar në  Iniciativa-aktivitete përkatëse që synojnë për të përmbushur 

përgjegjësitë e kompanive për mos shkelje të së drejtave të  njeriut dhe-Iniciativa të mëtejshme pajtueshmërie-

aktivitete që kanë për qëllim të kontribuojnë në zhvillimin e mëtejshëm të  këtij detyrimi themelor. 

 

 

Rreth DIHR 
Instituti Danez për të Drejtat e Njeriut është Institucion Kombëtar për të Drejtat e Njeriut, i  akredituar nën  

Parimet e Parisit të  OKB-së dhe zbaton të drejtat e njeriut dhe programe zhvillimore në Danimarkë dhe në mbarë 

botën. Që nga viti 1999, Instituti danez ka punuar ngushtë me  komunitetet e biznesit dhe të drejtave të njeriut për 

të zhvilluar mjete dhe  praktika më të mira afariste. 

 

Për më shumë informata, shih humanrights.dk. 
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Rreth firmës juridike INTER PARTES Shkup 
Firma juridike INTER PARTES Shkup ka një përvojë të gjerë  në  përfaqësimin e individëve dhe personave juridik 

para gjykatave dhe organeve kombëtare dhe ndërkombëtare.  Ajo ofron ndihmë ligjore në të gjitha fushat e ligjit, 

sidomos në ligjin e korporatave, ligjin IPR, të drejtën penale dhe civile, si dhe të drejtën ndërkombëtare për të 

drejtat e njeriut. INTER Partes Shkup merr pjesë rregullisht në negociata dhe ofron  shërbime në fushën e 

protokollit të biznesit.  

 

Për më shumë informacione, shih www.interpartes.mk 
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Sfondi dhe Përmbajtja 
Shqyrtimi i rrethanave politike dhe socio-ekonomike në të cilat operon biznesi. 

Këto informata janë të disenjuara të informojnë biznesin për trendet e gjëra 

politike dhe zhvillimore në vend.  
 

 
Demografia dhe Ekonomia 
 

 
Popullsia  

 
2 069 172 (Regjistrimi i fundit, në vitin 2002); 2078000 
(Banka Botërore, 2015) 
 
 

 
Grupet Etnike 

 
Regjistrimi i fundit në vitin 2002: Maqedonas (64.2 për 
qind), Shqiptarë (25.2 për qind), Turq (3.9 për qind), 
Romë (2.7 për qind), Serbë (1.8 për qind), Boshnjakë 
(0.8 për qind), Vlleh (0.5 për qind) dhe grupe të tjera 
etnike (1 për qind) 
 

 
Grupet Religjioze 

 
Regjistrimi i fundit në vitin 2002: Të Krishterë Ortodoks 
(65 për qind) dhe Myslimane (33 për qind), Katolikë,  
Protestantë me emërtime të ndryshme dhe Hebrenjtë 
(më pak se pesë për qind) 
 

 
Gjuhët 

 
Regjistrimi i fundit në vitin 2002: Gjuha Maqedonase 
(64.2 për qind), Gjuha Shqipe (25.2 për qind), Gjuha 
Turke (3.9 për qind), Gjuha Rome 
(2.7 për qind), Gjuha Serbe (1.8 për qind), Gjuha 
Boshnjake (0.8 për qind),Gjuha Vllahë (0.5 për qind) dhe 
gjuhët e grupeve të tjera etnike (1 për qind) 
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Statistikat Politike, Ekonomike dhe Zhvillimore 
Indikatorët kuantitativ dhe rangimet vendore 

                     

 Rangimet dhe Klasifikimet Vendore   
     2013     2014    2015    2016   
                     

               

     116    123    117    118   

 

Reporterët pa kufij: Indeksi i lirisë së 
shtypit (Reporters Without Borders: Press 
Freedom Index                    

                     

 
 
(Ku 1 paraqet shkallën më të lartë të lirisë)                    

                
                     

 
Freedom House:Skema për Lirinë/Të 
Drejtat Politike    3    3    4    4   

                     

                     

 
(Në shkallën prej 1 deri 7, ku 1 paraqet 
nivelin më të lartë të lirisë)                    

                

               

 
Freedom House: Skema për Lirinë/Liritë 
civile    3    3    3    3   

                     

                     

 
(Në shkallën prej 1 deri 7, ku 1 paraqet 
nivelin më të lartë të lirisë)                    

                              
 Forma e Qeverisjes    republikë parlamentare          

  https://www.cia.gov/library/publications/                    

  the-world-factbook/                    
                            
 Zgjedhjet e Fundit të Përgjithshme    13 dhe 27 Prill 2014          

  https://www.cia.gov/library/publications/                    

  the-world-factbook/                    
            
  Kryetari aktual i shtetit    Presidenti  Gjorge Ivanov (Që nga 12 Maj 2009)   

  https://www.cia.gov/library/publications/                    

  the-world-factbook/                    
            
 Partia udhëheqëse    Organizata Revulucionare Maqedonase-Pëartia për   

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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Unitetin Nacional Maqedonasose VMRO-DPMNE 
[Nikola Gruevski] 

 
 https://www.cia.gov/library/publications/ 

      
    

 

     
 

 the-world-factbook/ 

        
                    
                          
 Partitë tjera kryesore    Opsioni qytetar për Maqedoninë ose GROM [Stevco   

 
 https://www.cia.gov/library/publications/ 

   Jakimovski]          
    

Bashkimi Social Demokrat i Maqedonisë ose SDSM 
  

 
 the-world-factbook/ 

     
    

[Zoran Zaev] 
         

              

     Bashkimi Demokratik për Integrim ose BDI [Ali   

     Ahmeti]               
                     

 

 

                

 Indikatorët dhe Trendet Zhvillimorë   

     2013    2014    2015   
                

          

 Rritja e BPV-së      (vjetore%)    2.93    3.54    3.67   

 Worldbank.org               
                

              

 

Rritja e BPV-së       (regjione) 
/shtete fqinjë 
               

 Serbia    

2.57 

   

1.83 

   

0.726 

  
             

 Bullgaria    
1.28 

   
1.55 

   
2.97 

  
             

 Shqipëria    
1.11 

   
2 

   
2.56 

  
             

 Greqia    
3.2 

   
0.654 

   
0.232 

  
             

                

                

          

 BPV per capita (PPP) (vjetor %)    2.76    3.39    3.52   

 Worldbank.org               
             

         

 Indeksi i Zhvillimit Njerëzor    81    81    81   

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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(shkalla) 
                

         

 
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor 
(rezultati)    0.743    0.744    0.747   

                

         

 
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor 
(rezultati-mesatarja regjionale)    0.783    0.786    0.788   

                
               

             

 
 
HDI i minusuar për pabarazi            0.622   

                

             

 
Koeficienti Gini   
            43.52 (2010)   

 
Përqindja e popullsisë nën shkallën 
komëtare të varfërisë            1.7   

                
             
                

                
               

            

 

 
Përqindja e popullsisë nën shkallën 
absolute të varfërise ($ 1.25 për 
ditë)            0.3   
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Konteksti Politik 
Strukturat qeverisëse dhe zhvillimet politike 
 

Republika e Maqedonisë është  demokraci parlamentare, me  president të zgjedhur nga populli, si udhëheqës  i 

shtetit dhe komandant suprem i forcave të armatosura. 

 

Që prej pavarësisë në vitin 1991, pushteti ka alternuar mes qeverisjes së qendrës së majtë dhe qendrës së djathtë. 

Partia e qendrës së djathtë, Organizata e Brendshme Revolucionare Maqedonase- Partia për Unitetin Nacional 

Maqedonas  (VMRO-DPMNE) ka fituar çdo zgjedhje parlamentare që nga viti 2006, duke koalicionuar me disa parti 

që përfaqësojnë pakicat etnike. Partia e Qendrës së majtë-Bashkimi Social Demokrat i Maqedonisë (SDSM) ka qenë 

në pushtet në vitet 1990-ta dhe fillimin e viteve 2000-ta, dhe aktualisht është  parti udhëheqëse opozitare.
1
  

 

Shqiptarët etnikë përbëjnë 25 për qind të popullsisë.
2
 Në vitin 2001 kishte  konflikt të armatosur në mes të forcave 

shqiptare dhe maqedonase i cili përfundoi me nënshkrimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit nga të gjithë partitë 

politike.
3
 Marrëveshja çoi në ndryshime të Kushtetutës duke miratuar të drejtat e të gjitha grupeve etnike dhe 

duke kërkuar që ligje të caktuara duhet të kalojnë nga shumica parlamentare e të dy grupeve kryesore etnike në 

Parlament.
4
 Dhuna në mes maqedonasve  dhe shqiptarëve etnik ka vazhduar të shpërthejë në mënyrë periodike.

5
 

 

Republika e Maqedonisë është vend-kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, negociatat për anëtarësimin 

në BE kanë filluar në tetor  të vitit 2009.
6
 Njohja e hershme e saj diplomatike  është penguar nga kontesti  me 

Greqinë rreth emrit të vendit, i cili ka vazhduar  të bllokojë perspektivat për anëtarësimin e vendit në BE.
7
 

 

Pas zgjedhjeve parlamentare në prill të vitit 2014, koalicioni kryesor në pushtet udhëhiqet nga Organizata e 

Brendshme Revolucionare Maqedonase- Partia për Unitet Nacional Maqedonas  (VMRO-DPMNE) dhe Bashkimi 

Demokratik për Integrim (BDI). Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim ne Evrope dhe Zyra e OSBE-së për 

Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (OSBE / ODIHR) deklaruan që zgjedhjet e vitit 2014 ishin 

administruar në mënyrë efikase, por vunë në dukje se në këtë periudhë  zgjedhjet kanë dështuar në përmbushjen e 

zotimeve të rëndësishme të OSBE-së për një proces elektoral demokratik.
8
  OSBE / ODIHR vunë në dukje që 

elementet e fushatës kanë treguar një ndarje joadekuate ndërmjet aktiviteteve partiake dhe shtetërore, akuza për 

frikësim të votuesve, mediat publike nuk kanë siguruar mbulim të balancuar dhe të barabartë për të gjithë 

kandidatët dhe partitë, të gjitha këto që vijnë në kundërshtim me Dokumentin e Kopenhagës 1990 të OSBE-së. 

 

Duke pretenduar për mashtrim zgjedhor nga koalicioni qeverisës, partia opozitare, Bashkimi Social Demokrat i 

Maqedonisë (SDSM) nuk i ka pranuar rezultatet e zgjedhjeve të prillit 2014 dhe ka bojkotuar parlamentin deri në 

shtator 2015. Nga shkurti deri në qershor 2015, LSDM-ja ka pohuar që qeveria në mënyrë të paligjshme ka përgjuar 

më shumë se 20.000 qytetarë përmes Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim,  në një periudhë   katër-vjeçare, 

duke  publikuar regjistrime që implikojnë zyrtarë qeveritarë të nivelit të lartë, duke sugjeruar shkelje të së drejtave 

themelore, ndërhyrje në pavarësinë e gjyqësorit, lirinë e mediave dhe zgjedhjeve, si dhe politizim dhe korrupsion.
9
 

 

Nën ndërmjetësimin e  Komisionit Evropian dhe anëtarëve të Parlamentit Evropian, katër Partitë kryesore politike 

më 2 qershor dhe 15 korrik,  nënshkruan, në përputhje me rrethanat, një Marrëveshje dhe Protokoll shtesë 

(Marrëveshja e Przhinos).
10

 Krerët e partive u zotuan, ndër të tjera, për një sërë reformash emergjente dhe një 

qeveri kalimtare, e cila do të përgatisë zgjedhje të parakohshme parlamentare në dhjetor të vitit 2016.
11
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Liderët u zotuan gjithashtu për  zbatimin e të gjitha rekomandimeve të Komisionit, në administrimin sistematik të 

çështjeve ligjore në lidhje me përgjimin e komunikimeve, të marra në raportin e Priebe-së në qershor  të vitit 2015. 

Sipas Komisionit Evropian, zbatimi i rekomandimeve ka filluar të zbatohet ngadalë, dhe ka edhe shumë për të 

bërë.
12

 

Në shtator të vitit 2015, është votuar Ligji për Prokurorinë Speciale dhe vepra të ngjashme që dalin nga përmbajtja 

e Përgjimeve të paligjshme të Komunikimeve
13

   dhe znj. Katica Janeva  është emëruar si Prokurore speciale.
14

 

 

Në Raportin e Progresit 2015 të BE-së, Komisioni Evropian raportoi për mangësi në fushën e sundimit të Ligjit 

(veçanërisht në funksionimin e gjyqësorit), anti-korrupsionin, reformat në administratën publike, lirinë e mediave, 

reformat në burgje, integrimin e romëve, të drejtat e fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuar.
15

 

 

Në vitin 2016, Freedom House raportoi se Maqedonia është konsideruar si një vend jo i lirë në aspektin e lirisë së 

mediave për shkak të indikatorëve që tregojnë një shkallë të gjerë dhe të paligjshme të përgjimit të gazetarëve nga  

qeveria, lidhje të korruptuara në mes të zyrtarëve dhe pronarëve të mediave, dhe një rritje të kërcënimeve dhe 

sulmeve ndaj të punësuarve në media.
16

 Organizata vuri në dukje në Raportin mbi Popujt në Tranzicion për vitin 

2016, se përveç në shoqërinë civile, ku është shënuar  përmirësim, rezultatet në kategoritë e tjera (procesi 

zgjedhor,  mediat e pavarura, qeverisja  demokratike në nivel shtetëror dhe lokal, kuadri gjyqësor si dhe autonomia 

dhe korrupsioni) kanë shënuar rënie nga viti paraprak.
17

  

 

Në vitin 2016, rezultati për demokracinë për vitin 2016 ishte 4.29, që është më i ulët për 0.18 në krahasim me atë 

në vitin 2015, duke përfaqësuar me 1 nivelin më të lartë të progresit demokratik dhe me 7 atë më të ulët. 

Republika e Maqedonisë është renditur në pozitën  e 118-të nga 180 vende, në  World Press Freedom Index 2016, 

duke përfaqësuar me 1  nivelin më të lartë të lirisë. 
18

 

 

Konteksti Socio-Ekonomik 
Indikatorët dhe trendët e zhvillimit njerëzor  
 

Sipas Bankës Botërore, Republika e Maqedonisë është një ekonomi e hapur me një rekord të shënuar të stabilitetit 

makroekonomik.
19

 

 

Banka Botërore (2016) dhe Komisioni Evropian (2015) raportuan se qeveria ka Implementuar reformat  kyçe për të 

përmirësuar klimën e biznesit dhe tërësinë, përforcimin e regjistrimit dhe sistemet për dhënien e lejeve, 

procedurat e regjistrimit të pronës, mbrojtjen e investitorëve, dhe mbledhjen e tatimeve. Reformat strukturore që 

mbështesin zonat industriale kanë ndihmuar në promovimin e vendit si një destinacion për investimet e huaja 

direkte.
20

 Studimi ‘’Si të Bësh Biznes’’ 2016 i Bankës Botërore rendit vendin në pozitën e 12-të nga 189 ekonomitë, 

sipas lehtësisë në të bërit biznes.
21

 

 

 Indeksi i Lirisë Ekonomike 2016 nga Fondacioni Heritage përshkroi ekonominë e Maqedonisë 

si mesatarisht të lirë me një tregues të lirisë ekonomike prej 67.5 duke renditur ekonominë e saj në pozitën e 47 

sipas lirisë së saj në Index. 
22

 

 

Siç është cekur nga Banka Botërore (2016) Rritja reale per capita e Maqedonisë ishte ndër më të fortat në rajonin e 

Evropës Jug-Lindore, si rezultat i rritjes së investimeve të huaja direkte, eksportit të financuar  dhe përmirësimit të 

kërkesës së brendshme, veçanërisht të investimeve publike.
23

 Midis viteve 2009-të dhe 2014-të, BPV per capita  
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sipas paritetit të fuqisë blerëse është rritur nga 35 për qind në 36.6 për qind. Papunësia e përgjithshme ka mbetur 

e lartë në 24.6 për qind, në veçanti duke ndikuar te gratë dhe të rinjtë. Organizata ka identifikuar sfida të shumta 

për krijimin e vendeve të punës në vend, duke përfshirë kufizimet në kushtet e mjedisit të biznesit, shkathtësitë, 

barrierat në sistemet tatimore dhe  mbrojtjen sociale, barrierat lidhur me lëvizshmërinë gjeografike, qasjen në 

inputet për produkte, rregulloret, qasjet në shërbimet, të tilla si kujdesi për fëmijët, dhe të tjerë. 

 

Vendi ka pasur një sistem gjithëpërfshirës të mbrojtjes sociale që ka përfshirë programet kontribuuese dhe jo 

kontribuuese dhe ka ofruar mbështetje për një pjesë të konsiderueshme të popullsisë.
24

 

Shpenzimet për ndihma sociale kanë qenë 1.2 për qind të BPV-së në vitin 2014, e konsideruar si nën mesataren e  

Evropës Jug-Lindore (SEE), Evropës dhe Azisë Qendrore, dhe OECD-së. Amendamentet në legjislacionin për 

mbrojtjen sociale, kanë mundësuar subvencione për punëdhënësit në sektorin privat që punësojnë punëtorë nga 

grupe të rrezikuara. 
25

 

 

Komiteti i OKB-së për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, në vëzhgimet e tyre përmbyllëse mbi raportet e 

kombinuara periodike dymujorë dhe katër mujorë vunë në dukje se disa ofrues  të shërbimeve shëndetësore 

private  kanë kërkuar pagesë për shërbimet që duhet të ofroheshin falas.  Kjo e detyroi  vendin ti japë fund kësaj 

praktike dhe të monitorojë përputhshmërinë e ofruesve të shërbimeve shëndetësore private me marrëveshjet e 

licencimit sipas të cilave ata operojnë. 
26

 

 

Siç është raportuar në shënimet e Bankës Botërore 2016, përmirësimet në sektorin e arsimit kanë qenë dukshëm 

më të larta në raport me  vitet e fundit, veçanërisht duke marr parasysh rritjen e regjistrimeve në nivel të arsimit të 

mesëm dhe përmirësimet në ambientet fizike dhe mësimore në shkolla.
27

  Pavarësisht nga këto përmirësime, sipas 

organizatës,  cilësia e arsimit fillor dhe të mesëm nuk ka shënuar përmirësime të dukshme gjatë kësaj periudhe, 

matur me testime ndërkombëtare. Sistemi i Arsimit dhe Trajnimit Profesional dhe Teknik kanë mbetur kryesisht të 

nxitur nga oferta në vend, në vend të orientimit drejt tregut dhe është karakterizuar nga diversifikimi i hershëm  në 

moshën 14 vjeç,  specializim i  tepruar, përmbajtje e vjetërsuar e programeve, dhe mungesë e bashkëpunimit 

ndërmjet shkollave dhe punëdhënësve.
28
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MARRËVESHJET NDËRKOMBËTARE  
Aderimi dhe Ratifikimi i Instrumenteve Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut 

     

 
Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore  
  E RATIFIKUAR  

          

 
Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike  
  

E RATIFIKUAR 
  

          
    Protokolli i Dytë Opsional i Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe         E RATIFIKUAR  

 Politike duke synuar  Shfuqizim të Dënimit me Vdekje    
          

 
Konventa kundër Korrupsionit  

  E RATIFIKUAR  
          
    Konventa Kundër Torturës    E RATIFIKUAR  
          
 Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor   E RATIFIKUAR  
          
 Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit të Grave   E RATIFIKUAR  
     

     

   E RATIFIKUAR  

 
Protokolli Opsional i Konventës për Eliminim të së gjitha Formave të 
Diskriminimit ndaj grave     

          

 
Konventa mbi mos parashkrimin e kufizimeve statusore për krimet e luftës dhe 
krimet kundër njerëzimit   

 
E RATIFIKUAR  

     
          

 Konventa për Parandalimin dhe Dënimin e Krimeve të Gjenocidit (1948)   
 
E RATIFIKUAR  

          

 Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar  
 
E RATIFIKUAR  

          

 
Protokolli Opsional i Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar 
(2006)  

 
I RATIFIKUAR  

     
          

 
Konventa për të Drejtat e Fëmijëve  
  

 
E RATIFIKUAR  

          

 
Protokolli Opsional i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve në lidhje me përfshirjen 
e fëmijëve në konflikte të armatosura   

 
E RATIFIKUAR  
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Protokolli Opsional i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve në lidhje me shitjen e 
fëmijëve, prostitucion me fëmijë dhe pornografinë me fëmijë   

 
E RATIFIKUAR  

     
     

     

 
Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të gjithë Individëve  nga Dëbimi i 
Detyruar (2006)  

 
E NËNSHKRUAR  

     
          

 

Konventa kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar                                                       
 
 
  

 
E RATIFIKUAR 
 
 

I RATIFIKUAR  

 

Protokolli për Parandalimin, Shtypjen dhe Dënimin e Trafikut të Personave, në 
veçanti Grave dhe Fëmijëve që shton Konventën e OKB-së kundër krimit të 
Organizuar Ndërkombëtar     

     

     
     

 

 

     

 
Konventa për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe 
Protokollet e tyre   

 
E RATIFIKUAR  

     
          

 
Konventa Kulturore Evropiane  
  

 
E RATIFIKUAR  

          

 Konventa Evropiane për Birësimin e Fëmijëve ( E rishikuar)    
 
E NËNSHKRUAR  

          

 Konventa Evropiane për Fëmijët e Lindur jashtë Martese  
 

E RATIFIKUAR  
          

 Karta Evropiane Sociale (E rishikuar)   
 

E RATIFIKUAR  
          

 Protokolli Shtesë i Kartës Evropiane Sociale  
 
I NËNSHKRUAR  

          

 
Konventa Evropiane për Mbrojtjen e Fëmijëve kundër Shfrytëzimit Seksual dhe 
Abuzimit Seksual  

 
E RATIFIKUAR  

      
          

 Konventa e Këshillit të Evropës për Masa kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore   
 
E RATIFIKUAR  

          
 Konventa Penale kundër Korrupsionit dhe Protokollet shtesë   E RATIFIKUAR  
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 Konventa Civile kundër Korrupsionit    
 
E RATIFIKUAR  

          
 Konventa Evropiane për Ushtrimin e të Drejtave të Fëmijëve   E RATIFIUAR  
          

 

Konventën Evropiane për Ndihmë të Ndërsjellë Ligjore në Çështjet Penale dhe 
Protokollet shtesë  
  E RATIFIKUAR  

          

 
Konventa Evropiane për Transferimin e Procedimeve në Çështjet Penale 
  E RATIFIKUAR  

     

     

 

Konventa e Këshillit te Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj 
gruas dhe dhunës në familje 
  E NËNSHKRUAR  

     
     

         

  
Konventa (C1, 1919) e ILO-s për orët e punës  
    E RATIFIKUAR   

         

      

  
Konventa (C29, 1930) e ILO-s për Punën e Detyrueshme 
    E RATIFIKUAR   

               

  
Konventa (C30, 1930) e ILO-s për Orët e Punës (Tregti dhe Administratë) 
    E PA RATIFIKUAR   

         

      

  

Konventa (C79, 1946) e ILO-s për Punën e Natës të Personave të Rinj 
(veprimtaria jo industriale) 
     E RATIFIKUAR   

         
        

      

  
Konventa (C81, 1947) e ILO-s për Inspektimin e Punës  
    E RATIFIKUAR   

         

      

  
Konventa  (C129, 1969) e ILO-s për Inspektimin e Punës (Bujqësi) 
    E RATIFIKUAR   

               
  Konventa (C150, 1978) e ILO-s për Administrimin e Punës     E RATIFIKUAR   
         

 

 

  Konventa (C87, 1948) e ILO-s Për Lirinë e Asociimit dhe Mbrojtjen e të Drejtës    E RATIFIKUAR   
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së Organizimit  
 

         
               

  

Konventa (C90, 1948) e ILO-s për Punën e Natës për Personat e Rinj të Punësuar 
në Industri 
    E RATIFIKUAR   

               

  
Konventa (C95, 1949) e ILO-s Për Mbrojtjen e Pagave  
    E PA RATIFIKUAR   

               

  

Konventa (C98, 1949) e ILO-s  për Zbatimin e Parimeve të së Drejtës së 
Organizimit dhe Marrëveshjeve Kolektive 
    RATIFIKUAR   

         

      

  Konventa (C100, 1951) e ILO-s mbi Barazinë e Shpërblimit     RATIFIKUAR   
               
  Konventa (C102, 1952) e ILO-së për Siguri Sociale (Standarde minimale)    E RATIFIKUAR   
               

  Konventa (C105, 1957) e ILO-s për Ndalimin e Punës së Detyruar    
 
E RATIFIKUAR   

               

  

 
Konventa (C111, 1958) e ILO-s për Ndalimin e Diskriminimit (Punësim dhe 
Profesion)    

 
E RATIFIKUAR   

               

  

 
Konventa (C117, 1962) e ILO-s për Politikën Sociale (Nevojat dhe Standardet 
Themelore)    

 
E PA RATIFIKUAR   

               

  Konventa (C 118, 1962) e ILO-s për Trajtim të Barabartë (Sigurimin Social)    
 
E RATIFIKUAR   

               

  Konventa (C122, 1964) e ILO-s për Politikat e Punësimit    
 
E RATIFIKUAR   

               

  Konventa (C123, 1965) e ILO-s për Moshën Minimale (Puna Nëntokësore)    
 
E PARATIFIKUAR   

               

  
Konventa (C130, 1969) e ILO-s për Kujdesin Shëndetësor dhe Beneficionet 
shëndetësore    

 
E PARATIFIKUAR   

               

  Konventa (C131, 1970) e ILO-s për Caktimin e Pagës Minimale     
 
E RATIFIKUAR   

               

  Konventa (C132, 1970) e ILO-s për Pushimet Vjetore të Paguara (e Rishikuar)    
 
E RATIFIKUAR   

               
  Konventa (C135, 1971) e ILO-s për Përfaqësuesit e Punëtorëve       



 

18 
 

E RATIFIKUAR 

               

  Konventa (C138, 1973) e ILO-s për Moshën Minimale    
 
E RATIFIKUAR   

               

  Konventa (C143, 1975) e ILO-s mbi Punëtorët Emigrantë (Dispozita plotësuese)    
 
E RATIFIKUAR   

         

      

      
 
E RATIFIKUAR   

  
Konventa (C148, 1977) e ILO-s për Mjedisin e Punës (Ndotja e Ajrit, Zhurma dhe 
Vibracionet)       

        

      

  

 
Konventa (C155, 1981) e ILO-s për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë 
     

E RATIFIKUAR 
   

         

      

  Konventa (C161, 1985) e ILO-s për Shërbimet Shëndetësore për të Punësuarit)    
 
E RATIFIKUAR   

         

      

  Konventa (C139, 1974) e ILO-s për Mbrojtje nga Kanceri në Punë    
 
E RATIFIKUAR   

               

  Konventa (C162, 1986) e ILO-s për Asbestin    
 
E RATIFIKUAR   

         

      

  Konventa (C156, 1981) e ILO-s për Punëtorët me Përgjegjësi Familjare    
 
E RATIFIKUAR   

         

      

  Konventa (C158, 1982) e ILO-s Për Përfundimin e Punësimit    E RATIFIKUAR   
         

 Konventa (C169, 1989) e ILO-s për Popujt Indigjen dhe Tribal  E PA RATIFIKUAR  
          
 Konventa (C171, 1990) e ILO-s për Punën e Natës  E PA RATIFIKUAR  
          

 Konventa (C174, 1993) e ILO-s për Ndalimin e Aksidentve të Rënda në Industri  
E PA 
PARATIFIKUAR  

          

 

 
Konventa (C 182, 1999) e ILO-s për Eliminimin e Formave më të Këqija të Punës 
së Fëmijëve  

 
E RATIFIKUAR  

          

 Konventa (C183, 2000) e ILO-s për Mbrojtjen e Mëmësisë  
 

E RATIFIKUAR  
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 Konventa (C181, 1997) e ILO-s mbi Agjencitë Private të Punësimit  
 
E RATIFIKUAR  

          

 Konventa (C88, 1948) e ILO-s mbi Shërbimet e Punësimit  
 

E RATIFIKUAR  
e
           

 Konventa (C94, 1949) e ILO-s mbi Klauzolat në Punë (Kontratat Publike)  
 

E RATIFIKUAR  
          

 Konventa (C142, 1975) e ILO-s mbi Zhvillimin e Resurseve Njerëzore  
 

E RATIFIKUAR  
          

   
 

E RATIFIKUAR  

 
Konventa (C159, 1893) e ILO-s për Rehabilitim Profesional dhe Punësim 
    

          

   
 
E RATIFIKUAR  

 
   Konventa (C 187, 2006) e ILO-s  për Kornizën Promovuese për Siguri Profesionale    

dhe Konventa për Shëndetësi    
          

 Konventa (C121, 1964) e ILO-s për Kompenzimet e Lëndimit në Punë  
RATIFIED 
E RATIFIKUAR  

     

         

  Konventa  e Stockholmit për Per Ndotësit Organik te Qëndrueshëm (2001)    
RATIFIED 
E RATIFIKUAR   

               
  Protokolli Kyoto (1997)    I RATIFIKUAR   
         

      

  
 
Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi Diversitetin Biologjik    E RATIFIKUAR   

         

      

      
 
E RATIFIKUAR   

  
Konventa Kornizë e Kombeve të Bashkuar për Ndryshimet Klimatike 
             

  
 
Protokolli i Montrealit për Substancat që Hollojnë Shtresat e Ozonit, 1987    E RATIFIKUAR   

         

      

      E RATIFIKUAR   

  

 
Konventa e Bazelit për kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të 
rrezikshme dhe asgjësimin e tyre, 1989       
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Statuti i Romës i Gjykatës Penale Ndërkombëtare 
  

 
I RATIFIKUAR  

     

     

   E RATIFIKUAR  

 
Konventa e UNESCO-s për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore 
Botërore (1972    
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Rreziku për Poseduesit e të 

Drejtave  
Grupet shoqërore veçanërisht grupet e cenuara nga diskriminimi 

lidhur me punësimin ose rezultatet e dobëta zhvillimore 

 

Konteksti Vendor 
Çështjet lidhur me të drejtat e njeriut relevante për bizneset. Informatat në këtë seksion janë 

mbledhur nga burimet e disponueshme publike  dhe konsultimet me palët e interesuara.  
 

Kushtetuta ndalon diskriminimin në baza të limituara të diskriminimit, sipas moshës, gjinisë, racës, aftësive të 

kufizuara, gjuhës, përkatësisë etnike, sociale dhe politike.
29

 

 

Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi është ligj i përgjithshëm kundër diskriminimit, që përmban 

një listë të hapur të bazave të diskriminimit. 
30

 Ky ligj ndalon të gjitha format e diskriminimit, duke përfshirë 

diskriminimin e drejtpërdrejte dhe të tërthortë, ngacmimin, diskriminimin e personave me të meta mendore dhe 

fizike, thirrjet për dhe nxitje të diskriminimit dhe viktimizimit nga ana e personave fizik apo privat në jetën publike 

apo private. 

 

Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi është krijuar në bazë të Ligjit kundër Diskriminimit. Komisioni në 

raportin për vitin 2015  gjeti që përqindja e diskriminimit në Shpalljet për punë ishte më e madhe në sektorin 

privat (27 për qind) krahasuar me sektorin publik (8.5 për qind) .
31

 

 

Ligji për Marrëdhënie  Pune ndalon diskriminimin e kandidatëve ose të punësuarve bazuar në një listë të hapur të 

bazave për diskriminim. 

 

Në vitin 2014, nga Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup u formua një grup 

punues për krimet nga urrejtja.
32

 Në vitin 2015, Ministria e Punëve të Brendshme  formoi një skemë për raportim 

në internet të quajtur: ‘’ Butoni i kuq’’, përmes së cilës ankesat online për gjuhën e urrejtjes mund të paraqiteshin 

përmes internetit.  

 

Raporti alternativ 2016 nga Avokati i Popullit në Komitetin e OKB-së mbi të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe 

Kulturore deklaroi se ekziston një kornizë gjithëpërfshirëse legjislative për kundër-diskriminim në vend, por në 

praktikë ende mund të zbulohet sjellje diskriminuese, veçanërisht në sferat e  jetës sociale. 
33

 

Paragjykimet dhe stereotipet rreth komuniteteve të caktuara apo individëve kanë qenë shkaqet kryesore të 

diskriminimit. Nga 4,249 ankesa për diskriminim të marra nga Avokati i Popullit në vitin 2015, më të shpeshta ishin 

ato në bazë të përkatësisë etnike, diskriminimit në vendin e punës, zbatimit të parimit afirmativ për përfaqësim të 

drejtë dhe të barabartë, dhe mobingut në vendin e punës. 
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Minoritetet Etnike 
Shqiptarët janë minoritet më i madh etnik, që përfaqësojnë 25.2 për qind të popullsisë, siç është raportuar në 

Regjistrimin e fundit në vitin 2002.
34

 

Ata janë kryesisht Myslimanë, por ka edhe ndjekës të fesë Bektashiane, Katolike dhe Ortodokse.
35

 Ata flasin shqip, 

dhe jetojnë kryesisht në Maqedoninë perëndimore. Minoritetet tjera përfshijnë Turq, Romë, Serbë dhe Vlleh.  

 

Si rezultat i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, për shqiptarët etnik janë siguruar garanci të rëndësishme, sidomos sa i 

përket përdorimit të gjuhës dhe pjesëmarrjes në jetën publike, duke përfshirë edhe punësimin në sektorin publik.
36

 

Universiteti i Tetovës në gjuhën shqipe është njohur nga autoritetet maqedonase në vitin 2004. 
37

 

 

Ligji parashikon arsim fillor dhe të mesëm në gjuhën e komuniteteve të cilës individi i përket.
38

 

Numri i nxënësve të pakicave të cilët kanë marrë arsimimin e mesëm në gjuhën  e tyre amtare ka vazhduar të 

rritet, veçanërisht pasi arsimi është bërë i obligueshëm.
39

 

 

Siç është raportuar nga Freedom House (2015) grupet e pakicave kanë theksuar që plani aktual për zhvillim urban 

Shkupi 2014 ka  injoruar trashëgiminë e tyre, duke pretenduar që ai paraqet një imazh mono-etnik të vendit.
40

 

 

Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës (2015) ka raportuar se tensionet etnike mes komunitetit 

maqedonas dhe atij shqiptarë mbetën të larta dhe gjuha e urrejtjes raciste ishte një problem tejet i përhapur, që 

ka mbetur i pakontrolluar dhe ka krijuar një atmosferë për paraqitjen e dhunës raciste.
41

 

 

Siç është theksuar në Raportin për të Drejtat e  Njeriut në Maqedoni  2015,  nga Departamenti Amerikan i Shtetit, 

shqiptarët etnikë janë ankuar për përfaqësimin e pabarabartë në institucionet qeveritare dhe ndërmarrjet 

publike.
42

 

 Turqit etnik janë ankuar për diskriminim, me shqetësimet kryesore për progres të ngadalshëm në arritjen e  

përfaqësimit të barabartë në institucionet qeveritare dhe pamjaftueshmëri në arsimimin në gjuhën turke dhe 

media. 

 

Në strategjinë e saj për vendin për vitin 2015-2018 Banka Botërore raportoi se pjesëmarrja e fuqisë punëtore nga 

mesi i pakicave etnike ishte dukshëm më i ulët në krahasim me  maqedonaset etnik, me shkallë të aktivitetit në 

mesin e pakicave etnike, dy ose tre herë më e ulët në mesin e femrave në raport me meshkujt.
43

  

 

 

 

Romët 
Shumica e romëve flasin gjuhën rome si gjuhë të parë dhe praktikojnë fenë islame . Disa romë flasin gjuhën shqipe. 

Romët janë të shpërndarë, me një përqendrim më të madh në Shuto Orizare në Shkup.
44

 

 

Qeveria ka financuar zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Romët  në angazhimin e saj për  Dekadën e Përfshirjes 

së Romëve 2005-15, duke siguruar ndihmë në arsim, strehim, punësim, dhe zhvillim të infrastrukturës.
45

  

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut  në Republikën e Maqedonisë, në analizën e tij të vitit 2014 vuri në 

dukje se me përjashtim të arsimit, fondet nuk ishin të mjaftueshme për të prodhuar rezultate të rëndësishme, 

veçanërisht sferën e kujdesit shëndetësor.
46
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Qeveria ka miratuar Strategjinë për Romët 2014-2020, e cila fokusohet në pesë fusha: punësimin, 

arsimimin, strehimin, shëndetësinë dhe kulturën.
47

 Dymbëdhjetë qendrat rome të  informacionit  kanë lehtësuar 

qasjen në arsim dhe shërbime sociale.
48

 Zyrat ligjore mobile në Shkup ofrojnë ndihmë ligjore dhe këshilla falas për 

romët. 

 

Sipas  raportit të Komisionit Evropian  kundër Racizmit dhe Intolerancës 2015, Romët janë përballur me një sërë 

probleme si: margjinalizimi social, paragjykimet dhe diskriminimi në tregun privat të patundshmërive, qasja e 

pabarabartë për kujdes mjekësor, përfshirje e ulët në shkollimin fillor. 
49

  Hulumtimi i Avokatit të popullit 2015 mbi 

përfshirjen e Romëve në arsimin fillor shënoi që numri i romëve në fillim dhe në fund të vitit shkollor nuk ishte i 

njëjtë për shkak të largimit jashtë vendit, punës sezonale  të prindërve, shpërnguljeve, si dhe mungesës së 

interesimit të prindërve për ndjekjen e përhershme të shkollës  së fëmijëve të tyre. 
50

 

 

Komiteti i OKB-së për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore në vërejtjet përmbyllëse për 2016 vuri në dukje, 

se ka pasur një mungesë të masave efektive për të siguruar strehim social për familjet rome, që jetojnë në 

vendbanime jo formale në kushte të këqija jetësore, nën kërcënimin e vazhdueshëm për dëbim për shkak të 

mungesës së sigurisë ligjore për qëndrim. Sipas raporteve nga Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe 

Intolerancës (2016)
51

 dhe BE-së (2015)
52

 punëdhënësit kanë refuzuar punësimin e romëve dhe disa romë janë 

ankuar për mungesë të qasjes në fondet për mirëqenie publike. 

 

Siç është raportuar nga trupat ndërkombëtarë
53

  dhe Avokati i popullit 
54

 shumë romë nuk posedojnë 

dokumentacion personal, që është i nevojshëm për marrjen e shërbimet qeveritare, të tilla si: arsimimi, mirëqenia, 

dhe kujdesi shëndetësor, edhe pse BE-ja, Komisionari i Lartë i OKB për Refugjatë, dhe disa OJQ kanë punuar në 

drejtim të sigurimit të dokumenteve të identifikimit për të gjithë romët. 

 

 Pakicat Fetare 
Shumica e Myslimaneve jetojnë në pjesët veriore dhe perëndimore të vendit, ndërsa shumica e Ortodoksëve të 

Krishterë jetojnë në  pjesën qendrore dhe juglindore të vendit.
55

 

Sipas Raportit Ndërkombëtar për Liri Fetare 2014 nga Departamenti Amerikan i Shtetit, ka pasur një korrelacion 

midis përkatësisë fetare dhe politike; partitë politike ishin të ndara në vija etnike, dhe përkatësia etnike ishte e 

lidhur ngushtë me përkatësinë fetare. 
56

  

 

Kushtetuta garanton lirinë e fesë dhe deklaron që të gjitha organizatat e regjistruara fetare janë të ndara nga shteti 

dhe të barabarta para ligjit.
57

  Kushtetuta në veçanti njeh pesë komunitete fetare: Kisha Ortodokse Maqedonase - 

Kryepeshkopata e Ohrit, Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Kisha Katolike,  Kisha Metodiste Ungjillore dhe 

Komuniteti Hebre. Ligji i lejon organizatat e tjera fetare të aplikojnë për njohje nga qeveria. 

 

Informatat nga institucione relevante shtetërore deri më sot nuk kanë aluduar që diskriminimi në baza fetare ka 

qenë  problem në shpalljet për punësim, punësim apo sfera të tjera të shoqërisë.
58

 

 

Punëtorët Emigrantë 
Puna e të huajve është e rregulluar me Ligjin për të Huajt me Rregullore shoqëruese. 

59
 

Të huajt mund të përdorin një shumëllojshmëri të formave të punësimit, siç janë: të punësuar në  ose themelues 

dhe/ose menaxherë  të një kompanie në Maqedoni me kapital të huaj. Çdo i huaj duhet të posedojë një leje pune 

për të punuar në vend. 



 

24 
 

 

Norma e njëjtë e tatimit mbi fitimin,  është aplikuar  ndaj rezidentëve dhe jo rezidenteve pavarësisht kombësisë së 

tyre, gjë që sipas Konkluzioneve të Komitetit Social Evropian 2015, (ESC) ishte në përputhje me Kartën Sociale 

Evropiane. 
60

  Megjithatë, në rastin kur anëtarëve të familjes së një punëtori emigrant nuk u është dhënë e drejta e 

pavarur për qëndrim, për të ushtruar të drejtën e tyre për ribashkim familjar,  ECS ka shënuar që kjo nuk është në 

përputhje me Kartën Sociale Evropiane. 

 

Personat me Aftësi të Kufizuar 
Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi ndalon diskriminimin ndaj personave me çrregullime fizike, 

shqisore, intelektuale, në punësim, arsim, udhëtime ajrore dhe lloje të tjera të transportit, qasje në kujdesin 

shëndetësor, dhe sigurim të shërbimeve tjera shtetërore.
61

 Ligji lejon personat të cilët kanë qenë objekt 

diskriminimi të paraqesin ankesat te Komisioni për Mbrojtje kundër Diskriminimit. 

 

Si masë për nxitjen e punësimit, Ligji për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuar ka themeluar  kategorinë  

‘’kompani e mbrojtur tregtare’’, ku punëdhënësi duhet të punësojë të paktën 10 punonjës me kontrata të 

pakufizuara dhe të paktën 40 për qind e numrit të përgjithshëm të punonjësve duhet të jenë Persona me Aftësi të 

Kufizuar. Kompanitë e mbrojtura gëzojnë një numër të përfitimeve, duke përfshirë lirimin nga pagesa e tatimit mbi 

të ardhura dhe sigurim pensional dhe invalidor të mbuluar nga shteti. Raporti holistik 2015 nga ‘’Open the 

Windows’’-OJQ lokale, paralajmëroi se punësimi i Personave me Aftësi të Kufizuar në kompanitë e mbrojtura nuk 

duhet të ndikojnë në punësimin e këtyre personave me aftësi të kufizuar në tregun e hapur të punës ose në 

sektorin publik.
62

 

 

Ligji për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuar rregullon një fond të veçantë qeveritar, për stimulimin e 

punësimit të personave me aftësi të kufizuar. 
63

 Enti për Punësim menaxhon fondin, me mbikëqyrje nga Ministria e 

Punës dhe Politikës Sociale. Ligji parasheh që personat me aftësi të kufizuar të fitojnë miratim për të Drejtat e 

Njeriut nga ana e një komisioni mjekësor qeveritar  në mënyrë që të shërbejnë në pozita mbikëqyrëse në sektorët 

privat dhe publik. 

 

Legjislacioni nacional kërkon që strukturat publike të jenë të qasshme për Personat me Aftësi të Kufizuar. 

Megjithatë, siç raportohet nga ‘’Open Windows’’ (2015)  OJQ lokale, Personat me Aftësi të Kufizuar janë ndjerë të 

diskriminuar në mundësinë e tyre për të ecur në rrugë publike (61 për qind), dhe në qasjen e tyre në 

infrastrukturën publike  (52 për qind), banjat publike (65 për qind) dhe qasjen në shërbime (74 për qind) .
64

 

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka bërë përpjekje për të siguruar mbështetje adekuate për tu mundësuar 

fëmijëve me aftësi të kufizuar ndjekjen e shkollimit të rregullt.
65

 Me këtë rast, janë punësuar edukatorë special, të 

caktuar  për shkolla të përzgjedhura individuale ose edukatorë special  "mobilë"  komunal, që mbulojnë të gjitha 

shkollat në komunën e tyre, për të mbështetur  mësimdhënësit që në klasat e tyre të rregullta kanë fëmijë me 

aftësi të kufizuar.  

 

Sipas UNICEF-it (2016)
66

 dhe Departamentit Amerikan të Shtetit (2015)
67

, pavarësisht këtyre përpjekjeve, një 

numër i madh i nxënësve me aftësi të kufizuar kanë vazhduar të ndjekin shkollat speciale dhe nevojat e tyre 

arsimore nuk kanë mundur të përmbushen për shkak të mungesës së edukatorëve të përhershëm special, në 

shkollat në të cilat adresohen nevojat e fëmijëve. 
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Siç është theksuar në një hulumtim të UNICEF-it 2015 shoqëria civile dhe sektori privat janë përfshirë më  shumë 

në ngritjen e vetëdijes dhe promovimin e shërbimeve gjithëpërfshirëse.
68

 

 

Rrjetëzimi, varësia nga fondet e huaja ose private dhe mundësia për përfshirjen e Personave me Aftësi të Kufizuara  

në organet drejtuese të organizatave duke u thirrur në emër të personave me aftësi të kufizuar  janë raportuar si 

disa nga pikat e dobëta. 

 

Personave që jetojnë me HIV / AIDS 
Për periudhën 1987-2016 janë regjistruar 296 persona me HIV / AIDS.

69
 Siç thuhet në Dokumentin e Programit nga 

Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara, epidemia kryesisht i ka prekur përdoruesit e drogës, punëtorët e seksit, 

meshkujt që kanë marrëdhënie me meshkuj dhe të burgosurit. 
70

 Nevojat seksuale dhe riprodhuese shëndetësore 

të rinjve nuk ishin prioritet në sistemin shëndetësor dhe arsimi gjithëpërfshirës seksual ishte pamjaftueshmërish i 

inkorporuar në programet shkollore. 

 

Sipas një hulumtimi të vitit 2014 nga ana e H.E.R.A.- OJQ lokale, një e treta e personave që jetojnë me HIV 

raportuan se të drejtat e tyre janë shkelur në fusha të ndryshme, të tilla si privatësia, punësimi dhe qasja në 

kujdesin shëndetësor.
71

 

 

Pakicat Seksuale 
Partneritetet e së njëjtës gjini në vend nuk mund të regjistrohen. Në janar të vitit 2015, Kuvendi miratoi 

amendamente kushtetuese të cilat ndalojnë martesën e së njëjtës gjini.
72

 

 

Në gusht të vitit 2015 Kuvendi hodhi poshtë një projekt-amendament për legjislacionin anti-diskriminues, i cili do 

të ndalonte çdo formë të diskriminimit direkt apo indirekt në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor.
73

 

 

Trupat Monitorues Ndërkombëtar
74

 dhe OJQ-të 
75

 raportuan që lezbikët, geit, biseksualët, trans gjinoret dhe 

interseksualët (LGBTI) janë përballur me diskriminim dhe përmbajtjet homofobike në media, online dhe offline. 

Qendra për mbështetje të LGBTI është sulmuar gjashtë herë në total, nga themelimi i saj në vitin 2012 deri në tetor  

të vitit 2016.
76

 Pavarësisht thirrjeve nga organizatat e shoqërisë civile dhe komunitetit ndërkombëtar që autorët të 

ndiqen penalisht, asnjë nga sulmet nuk ka qenë plotësisht i hetuar
77

 

 

Siç thuhet në Raportin e Progresit të BE-së 2015, nevojiten përpjekje të konsiderueshme  për të rritur 

ndërgjegjësimin dhe respektimin e diversitetit brenda shoqërisë dhe  kundërvënie ndaj intolerancës, përmes 

fushatave publike dhe trajnimin e organeve të zbatimit të ligjit, prokurorëve, gjyqtarëve dhe punëtorëve 

shëndetësor.
78

  

 

Gratë 
Në përputhje me ligjin, gratë dhe burrat duhet të kenë mundësi dhe trajtim të barabartë në të gjitha fushat. Parimi 

i trajtimit të barabartë nënkupton ndalimin e drejtpërdrejtë dhe / ose të tërthortë të diskriminimit. 

 

Ligji për Mundësi të Barabarta për Gratë dhe Burrat vendos një sistem të unifikuar raportimi dhe një zëvendës 

koordinator për mundësi të barabarta në ministritë dhe njësitë gjinore.
79

 Në këtë drejtim janë  formuar edhe 



 

26 
 

Strategjia për barazi gjinore (2013-2020)  dhe plani aksionar për barazi gjinore (2013-2016). 
80

 Përdorimi i mjeteve 

nga buxhet imi i përgjegjshëm gjinor ka vazhduar nën Strategjinë 2012-2017. 
81

 

 

Sipas raportit të ‘’Gratë në Botë’’ të KB-së 2015, Maqedonia ka prezantuar barazi të fortë gjinore dhe dispozita jo 

diskriminuese në pjesëmarrjen politike dhe të drejtën e përfaqësimit, duke përfshirë edhe kuotat gjinore.
82

. Ajo 

bën pjesë në listën e 10 vendeve që kanë arritur ose kanë kaluar në barazi gjinore në Anëtarësinë e bordeve të 

bankave qendrore  (50 për qind secila), dhe ku gratë kanë përfaqësuar një përqindje të njëjtë ose më të lartë se 

burrat në mesin e gjykatësve në Gjykatën Supreme.  

 

Komisioni Evropian në Raportin e Progresit të BE-së 2015 vërejti se kishte progres në zhvillimin e kapaciteteve  

institucionale lokale dhe rritje të numrit të komunave gjatë zhvillimit të planeve aksionare në nivel lokal. 

Megjithatë, dallimet kanë vazhduar, me shkallë të konsiderueshme më të ulët të  aktivitetit ekonomik të grave në 

raport me atë të burrave (56.8 për qind, krahasuar me 84.5 për qind për vitin 2014). Organizata vuri në dukje se 

mekanizmat për të promovuar barazi gjinore kishin mungesë transparencë dhe mundësi të kufizuara në drejtim të 

inkorporimit të organizatave të shoqërisë civile dhe palëve të jashtme të interesuara në proceset 

vendimmarrëse.
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Ligji për Marrëdhënie Pune garanton të drejtën për pagë të barabartë të burrave dhe grave.
84

 Neni 108 parashikon 

që punëdhënësi duhet të paguajë të njëjtën pagë për punën me vlerë të barabartë. Nëse kontrata e punësimit, 

Marrëveshja kolektive ose Akti i Përgjithshëm i  punëdhënësit parashikojnë dispozita të cilat përcaktojnë pagesa të 

ndryshme për burrat dhe gratë për punë të barabartë, ato do të konsiderohen të pavlefshme. 

Megjithatë, siç thuhet në  analizën ekonometrie ILO (2015) në të gjitha profesionet, femrat kanë fituar paga  

mesatare më të ulëta se meshkujt.
85

 Analiza specifikon se ka pasur "hendek të parregulluar",  i cili nuk ka marrë 

parasysh karakteristikat personale dhe ato të tregut të punës të punonjësve (të tilla si arsimimi dhe përvoja e 

punës), por kjo mund të thotë se brenda çdo profesioni, meshkujt kanë poseduar karakteristika më të mira 

personale ose të tregut të punës  në krahasim me femrat, por jo edhe përfitime të larta për këto karakteristika, të 

cilat do të aludonin në diskriminim. Sipas studimit, dallimi gjinor në paga ishte më i madh për profesionet me 

shkathtësi më të ulët, të tilla si zejet dhe punonjës të tregtisë si dhe operatorët për makineri dhe industrial, ku 

meshkujt fitojnë 29 për qind dhe 32 për qind paga më të larta sesa femrat, respektivisht.  Dallimi gjinor në paga në 

përgjithësi ka rënë me nivelin e arsimimit. Në vitin 2014 hendeku i parregulluar ishte 15.6 për qind në nivel të 

arsimit fillor, dhe ai ka shënuar rrënime më pak se pesë për qind në nivelin terciar dhe është shuar në nivelin post-

terciar. 

 

Studimi i ILO-s gjithashtu raportoi se në vitin 2011 nënat (e përcaktuara si gratë e moshës 25-45, me një fëmijë të 

moshës deri në gjashtë vjet) janë paguar në mënyrë të barabartë me gratë pa fëmijë(ose nënat me fëmijë në 

moshë mbi gjashtë vjeç), dhe kanë fituar 6 për qind më shumë se gratë që nuk kishin fëmijë nën moshën gjashtë 

vjeç në vitin 2014.
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 Rezultatet gjithashtu tregojnë që nënat janë paguar 7.8 për qind më pak se etërit. 

 

Sipas Freedom House (2015) avokatët raportuan se gratë që posedonin pronësi dhe biznese ishin të nën-

përfaqësuara dhe janë ballafaquar me diskriminim  gjinor në industri specifike.   Gratë rome nuk kanë pasur 

mundësi të barabarta për punësim dhe arsim për shkak të kufizimeve tradicionale ose fetare në arsim dhe rolin e 

tyre në shoqëri. Siç është raportuar nga organizata, në zonat shqiptare myslimane, shumë gra i janë nënshtruar 

votimit nga ana e familjarëve meshkuj.
87

  

Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Dhuna në Familje është miratuar në vitin 2014. Qeveria ka lëshuar 

kapacitete për strehim, 
88

 dhe disa OJQ 
89

  kanë menaxhuar strehimoret për viktimat e dhunës në familje dhe linjat 

telefonike në gjuhën Maqedonase dhe Shqipe. Trupat monitorues ndërkombëtare dhe OJQ-të raportuan se dhuna 
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në familje, trafikimi i grave për punë të detyruar dhe puna e seksit kanë ngelur si problem serioz në vend. 
90

 Siç 

është cekur nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara (2015) dhe Departamenti Amerikan i Shtetit (2015) 

traditat dhe stereotipet si dhe normat kulturore, ishin një nga arsyet kryesore që kanë dekurajuar grate të 

raportojnë dhunën kundër tyre ose paraqitjen e veprave penale. 
91

 

 

Ligji për  Marrëdhënie  Pune garanton për gratë nëntë muaj pushim të paguar të lehonisë (një vit në rast të lindjes 

së më shumë fëmijëve), ku 100 për qind të pagës së rregullt pagohet nga Fondi për Sigurim Shëndetësor i 

Maqedonisë. Grave shtatzëna u garantohet pushim i detyrueshëm prej 28 ditësh para dhe 45 ditë pas lindjes.
92

 

Ligji parashikon të drejtën për pushim për të ushqyerit prej një orë e gjysmë në ditë gjatë kohës së tyre të punës. 

Gratë janë të ndaluara për punë gjatë orarit të natës, ose punë e cila do ti ekspozonte ato në rrezik të rritur për 

shëndetin e tyre ose shëndetin e fëmijës së tyre gjatë  shtatzënisë dhe  një vit pas lindjes. 

 Sipas Konkluzioneve nga Komiteti Social Evropian 2015  këto dispozita janë në përputhje me Kartën Sociale 

Evropiane.
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Hulumtimi i realizuar nga Akademik 2016,  portal online, zbuloi se gratë në vend ishin të diskriminuara në bazë të 

gjinisë dhe amësisë. 
94

 Shoqata e Avokatëve të Rinj  të Maqedonisë  deklaroi se gratë e punësuara me kontratë të 

kufizuar punësimi shpesh janë pushuar nga puna, pas kalimit të periudhës së caktuar, pasi ato e kishin njoftuar 

punëdhënësin në lidhje me shtatzëninë e tyre. Edhe pse ligji e lejon këtë mundësi për punëdhënësin, Shoqata vuri 

në dukje se në një numër të konsiderueshëm të rasteve  ishte e qartë se punëdhënësi  ka planifikuar për t'a 

angazhuar punonjësen për një periudhë më të gjatë kohore (p.sh. asaj i janë dhënë detyra afatgjatë të punës), 

megjithatë kontrata e saj nuk është vazhduar në momentin që punëdhënësi është informuar për shtatëzaninë. 
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Raste Studimi 
Raporte mbi çështje për të drejtat e njeriut lidhur me  bizneset nga OJQ-të, institucionet 

multilaterale dhe mediat 
 

• Viti 2014, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë: Më 23 tetor 2014, 60 

persona ishin duke festuar përvjetorin e dytë të qendrës për mbështetje të LGBTI- Komiteti i Helsinkut për të 

drejtat e njeriut në Kafeterinë Damar, ku ata ishin sulmuar nga një turmë prej rreth 40 personave të maskuar të 

cilët kanë lënduar disa të pranishëm me xhama dhe shqelma. Që nga tetori i vitit 2016, rasti është hetuar nga Zyra 

e Prokurorit Publik.
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• Viti 2015, Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi: Komisioni ka gjetur diskriminim në bazë të gjinisë në 

fushën e punësimit nga një parashtruese drejtuar ish-punëdhënësit të saj. Parashtruesja kishte pohuar ndër të 

tjera se kur ajo e ka  njoftuar  punëdhënësin në lidhje me shtatzëninë e saj, ish-punëdhënësi e ka detyruar atë të 

nënshkruajë një aneks për marrëveshjen për punësim, për transferimin e saj në një vend pune  në qytet tjetër.
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• Viti 2016, Gjykata Themelore Shkup: Në një vendim të formës jo të prerë, Gjykata Themelore Shkup, ka zbuluar 

se i pandehuri, ish-punëdhënës i paditëses, kishte diskriminuar paditësen në bazë të shtatzënisë, me pushimin e saj 

nga puna pasi është informuar për shtatzëninë e saj.
98

 Gjykata pjesërisht   ka pranuar pretendimin e paditësit për 

dëmshpërblim për dëmet jo monetare. 
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Iniciativa të Kompanive 
Programe të sektorit privat që kanë për qëllim sigurimin e respektimit të së drejtave të njeriut 

apo kontribuimin në zhvillimin e iniciativave Due Diligence të kompanive 
 

• Farmahem: Barazia gjinore dhe jo diskriminimi mbi asnjë bazë janë parime që respektohen në procesin e 

punësimit në kompani.
99

 Menaxhmenti i lartë në radhët e tij numëron tre gra (Menaxher i Përgjithshëm, Ekzekutiv 

dhe Financiar) dhe në mesin e shefave të departamenteve ka përfaqësim të barabartë gjinor: dy gra dhe dy burra. 

Në strukturën e të punësuarve janë persona nga kombësi të ndryshme (maqedonas, serbë, kroatë dhe vllahë). 

 

• PCC Hidro Kompania, e cila punon në zhvillimin e hidro projekteve të vogla termocentrale në të gjithë vendin, 

zbaton një Mekanizëm për  Ankesa (GM) për pranim të ankesave nga palë dhe komunitete të prekura. Ankesat 

mund të dorëzohen me gojë, ose me shkrim. Nëse GM vendos që një veprim i menjëhershëm është i mjaftueshëm 

për të plotësuar ankesën, ai do të informojë  Parashtruesit e ankesës për veprimin korrigjues përkatës, nëse jo ai 

do të identifikojë çdo veprim të nevojshëm korrigjues afatgjatë dhe do të informojë Parashtruesin për çdo veprim 

korrigjues ose pse asnjë veprim korrigjues  nuk është i nevojshëm brenda 30 ditëve. Aty ku veprimi korrigjues 

afatgjatë është i nevojshëm, GM do të zbatojë një evaluim përkatës të veprimit korrigjues. 

 

• Komercijalna Banka AD Skopje: Banka ka një politikë për trajtim të ankesave të klientëve dhe palëve të tjera të 

interesuara. Në vitin 2014, janë evidentuar dhe zgjidhur 59 ankesa dhe sugjerime nga klientët. 

 

Iniciativa Zhvillimore të Kompanive 
• Publicis Shkup: Me qëllim të inicimit të debatit se si fëmijët me autizëm janë të trajtuar nga 

shoqëria, kompania organizoi një event ku  fëmijët me autizëm për here të parë morën pjesë në paradën e 

maskave të 1 Prillit-Ditës Nacionale të Shakave.
100

 Fëmijët mbanin maska të  deleve të vogla të zeza, për të treguar 

se ata ndjehen të refuzuar, të diskriminuar dhe të injoruar. Pas kësaj ngjarje, Avokati i Popullit filloi një iniciativë 

për përfshirjen ligjërisht të detyrueshme të fëmijëve me autizëm në shkolla. 

 

• Komercijalna Banka AD Skopje: Në nëntor 2014, në bashkëpunim me Platformën e Maqedonisë kundër 

Varfërisë dhe mbështetjen e Printo Tim DOO Shkup, Komercijalna Banka AD Skopje ka lëshuar Udhëzuesit e parë 

për trajtim grupor të grave që janë viktima të dhunës në familje.
101

  Udhëzuesit ishin rezultat i një pune dy-vjeçare 

të dy psikoterapeutëve, mbështetur nga Komercijalna Banka AD Skopje, të cilët kanë zhvilluar një metodologji të 

veçantë për trajtimin e viktimave femra të dhunës në familje. Projekti është realizuar në Qendrën për të Drejta të 

Grave në Maqedoni-Qendra Shelter Shkup, në periudhën 2011-2013. Metodologjia duhet të përdoret nga 

profesionistë / psikoterapeutë të arsimuar që punojnë me kategoritë e rrezikuara brenda institucioneve shtetërore 

dhe organizatave joqeveritare. 

 

• EVN Maqedoni: Në vitin 2015 kompania i dha mbështetje linjës Kombëtare SOS për dhunën në familje drejtuar 

nga Qendra e krizës "Shpresa", e cila funksionon 24/7, 365 ditë në vit duke i dhuruar Qendrës një shumë mujore 

për të mbuluar shpenzimet telefonike dhe të internetit.
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• Ernest Young Maqedoni: Në janar 2016 kompania dhuroi produkte ushqimore që do të përdoren për trajnimin e 

Personave me Aftësi të Kufizuar për përgatitje të ushqimit në dy qendrat ditore të Organizatës Kombëtare 

Invalidore PORAKA.
103
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• SEAVUS-Shkup: Në vitin 2016 kompania dhuroi tavolina tenisi për sport dhe aktivitete rekreative për  Personat 

me Aftësi të Kufizuar në qendrën ditore  Kapistec-Shkup të organizatës kombëtare invalidore PORAKA.
104

 

 

• OKTA AD Shkup: Një ekip i grave i Okta-s i përfaqësuar nga 17 vullnetare të grup moshave të ndryshme i janë 

bashkangjitur dhe kanë mbështetur "Garën e grave",  organizuar me qëllim të ngritjes së vetëdijes në lidhje me 

shëndetin e grave dhe aktivitetet parandaluese kundër sëmundjeve të ndryshme.
105

  Duke inkurajuar punonjësit e 

saj të marrin pjesë në këtë garë, OKTA  kompani furnizuese e karburanteve, ka theksuar rëndësinë dhe rolin e 

kompanisë në bartjen e vlerave pozitive te punonjësit e saj dhe në komunitet. 

 

 

 

 

Udhëzues mbi të Drejtat e Njeriut për Bizneset 
Aksione dhe prioritete të  sugjeruara nga palët e interesuara  vendore dhe ndërkombëtare, si 

dhe iniciativa të kompanive për të siguruar respektimin e të drejtave të njeriut nga ana e 

kompanive  dhe kontribuimin  në zhvillimin njerëzor në kontekstin lokal 

 

Biblioteka Due Diligence  
Rekomandimet e mëposhtme janë përpiluar nga Instituti Danez për të Drejtat e Njeriut përmes hulumtimeve dhe 

angazhimit me kompanitë 

 

Diskriminimi 
A siguron kompania që vendimet në lidhje me punësimin janë të bazuar në kritere relevante dhe objektive? 

 Kompania identifikon lloje të ndryshme të diskriminimit, përfshirë edhe ato të rrënjosura në strukturat 

formale dhe traditat kulturore. 

 Politika e kompanisë duhet të sigurojë që vendimet në lidhje me punësimin, pagat, ngritjen në detyrë, 

trajnimin, disiplinën, daljen në pension dhe ndërprerjen e punësimit  janë të bazuar në kritere të 

paanshme, dhe nuk janë të lidhura me ndonjë nga karakteristikat diskriminuese të listuar në përshkrimin 

për këtë çështje. 

 Çdo kategori e punës në kompani ka një përshkrim me shkrim ku paraqitet niveli i pagave dhe kualifikimet 

e kërkuara për  kategorinë e punës në fjalë. 

 Kompania siguron që shpalljet e punësimit nuk përmbajnë kritere diskriminuese, të tilla si raca, gjinia apo 

mosha (përveç në raste ku  janë të listuar si pjesë e  promovimit të mundësive të barabarta të ligjshme). 

 Kompania siguron që aplikantëve për punë nuk u kërkohet dhënia e informacioneve në lidhje  me statusin 

e tyre martesor,  shtatzëninë, numrin e vartësve ose informacione të ngjashme që mund 

                të çojnë në vendime diskriminuese të punësimit. 

 Të gjithë menaxherët për çështjet e punësimit të trajnohen në kuadër të politikave  jo diskriminuese të 

kompanisë. 

 Kompania ka krijuar procedurë, të arritshme dhe të njohur për të gjithë të punonjësit, ku punonjësit në 

mënyrë të sigurt mund të raportojnë për incidente të diskriminimit në vendin e punës. 
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 Kompania merr hapa të nevojshëm për të mundësuar që personat me aftësi të kufizuar apo me probleme 

shëndetësore të fitojnë mundësi punësimi në kompani, për shembull, duke siguruar qasje  për karroca, 

orar fleksibël të punës, pauza më të gjata etj. 

 

Trajtimi i barabartë 
A i mbron kompania punonjësit nga lëndimet në vendin e punës, duke përfshirë lëndimet fizike, verbale, seksuale 

ose psikologjike, abuzimet, apo kërcënimet? 

 

 Kompania ka detyrim për të parandaluar lëndimet në vendin e punës. 

 Kompania në mënyrë aktive i informon punonjësit në lidhje me angazhimet e tyre për përmbajtje nga 

sjelljet e dhunshme, kërcënuese ose abuzive. 

 Menaxherët ndjekin trajnime  për  identifikimin dhe trajtimin e rasteve të lëndimeve në vendin e punës. 

 Kompania kryen hetimin e të gjitha ankesave në lidhje me lëndimet në vendin e punës dhe merr masa të 

përshtatshme parandaluese dhe disiplinore, duke përfshirë raportimin për veprime penale tek autoritetet 

përkatëse. 

 

Privatësia 
A  e respekton kompania privatësinë e punonjësve gjatë mbledhjes së informacione  private ose monitorimit në 

vendin e punës? 

 Kompania ka  procedurë ku përcaktohet se cilat lloje të monitorimit në vendin e punës janë të lejuara; 

Çfarë lloji i informacionit personal ruhet për punonjësin; ku është ruajtur;  kush ka qasje; dhe pse 

informacioni është i nevojshëm. 

 Punëtorët janë  të vetëdijshëm për të gjitha llojet e monitorimit në vendin e punës, duke përfshirë edhe 

kamerat dhe internetin apo e-mailin, dhe qëllimin specifik të monitorimit. 

 Kompania merr pëlqim paraprak me shkrim nga punonjësit para marrjes së informatave nga ndonjë 

individ me të cilin punonjësi ka një marrëdhënie të privilegjuar, duke përfshirë edhe punëdhënësin e 

mëparshëm, mjek ose avokat. 

 Punëtorët kanë qasje në të gjitha të dhënat personale të mbledhura rreth tyre, përfshirë të dhënat në 

lidhje me vendimet disiplinore dhe të dhënat e marra përmes monitorimit, por duke përjashtuar 

informacionet specifike konfidenciale të menaxhmentit në lidhje me vlerësimet e performansës, 

negociatat për pagat, ngritjen në detyrë, rotacionin dhe vendime të ngjashme në lidhje me punësimin. 

 

Angazhimi në Komunitet 
A angazhohet kompania me komunitetet lokale për efektet  aktuale ose potenciale të operacioneve të saj mbi të 

drejtat e  njeriut? 

 Kompania ka për obligim të angazhohet në mënyrë të hapur me komunitetet brenda dhe rreth fushës së 

saj të operacionit, para, gjatë dhe pas fillimit të aktiviteteve që mund të ndikojnë negativisht në qasjen e 

tyre në resurse (p.sh. ujë, ushqim, tokë) ose mjetet e jetesës (p.sh. peshkim apo gjueti). 

 Kompania  komunikon dhe konsultohet me komunitetet lokale para, gjatë dhe pas fillimit të aktivitetete 

për të parandaluar, reduktuar dhe zbutur efektet. 

 Kompania merr hapa për të përligjur shqetësimet e komuniteteve lokale në lidhje me ndonjë nga ndikimet 

negative të operacioneve të kompanisë në qasjen në resurse ose jetesë. 
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Rreziku në Vend 
A tenton kompania të shmangë përfshirjen në abuzimet me të drejtat e njeriut për shkak të qeverisë apo 

praktikave shoqërore? 

 

 Nëse kompania operon në një vend apo rajon  ku ndodhin abuzime sistematike me të drejtat e njeriut, 

kompania kërkon sensibilizim përkatës dhe shmang rrezikun nga kontribuimi, miratimi ose përfitimi  nga 

abuzime të tilla. 

 

 Kur kompania rrezikon përfshirjen në abuzime sistematike me të drejtat e njeriut për shkak të qeverisë 

apo praktikave shoqërore, kompania kërkon të identifikojë një zgjidhje përmes dialogut me bizneset e 

tjera, organizatat e shoqërisë civile, ekspertë dhe palë të tjerë të interesuara relevante, përfshirë kur 

është e nevojshme edhe autoritetet. 

 

 Kompania siguron se ajo nuk miraton asnjë nga kufizimet e imponuara diskriminuese nga shteti mbi të 

drejtën për të votuar, dhe nuk bart informacione që prekin karakteristika fetare, racore, përkatësinë 

politike ose karakteristika të tjera të punonjësve të cilat mund të përdoren nga qeveria si  arsye për të 

kufizuar të drejtën për të votuar. 

 

 

 

Standarde dhe Udhëzime 
Resurse të OJQ-ve dhe të burimeve institucionale për të përmirësuar  përpjekjet ‘’due 

diligence’  mbi  të drejtat e njeriut nga ana e bizneseve. Këto të dhëna janë marrë nga Qendra 

Burimore për Biznes dhe të Drejtat e Njeriut 
 

 Standardet Themelore të Punës së Organizatës Ndërkombëtare të Punës mbi Jo-diskriminimin dhe Byroja 

e ILO-s për Barazi Gjinore: jo diskriminimi përbën një nga katër fushat kryesore të Deklaratës së ILO-s mbi 

Parimet Themelore dhe të Drejtat në Punë, i cili përfshin  standardet themelore të punës së ILO-s. ILO 

integron gjininë gjatë gjithë punës së tij, me qëllim të arritjes së barazisë gjinore si një tipar thelbësor i 

punës së denjë. Kjo mund të përfshijë shërbime këshillimore, hulumtime dhe  shpërndarje të 

informacionit, trajnim dhe ndërtim të kapaciteteve. 

 

 Oxfam Australi: Gratë, Komunitetet dhe Minierat: Ndikimet Gjinore në Miniera dhe Roli i 

Vlerësimit të Ndikimit Gjinor (2009): Ky udhëzues ka për qëllim informimi të personelit të kompanive 

minerare për ndikimet e mundshme gjinore nga projektet minerare dhe prezanton disa mjete dhe qasje 

që mund të përdoren për të kryer një vlerësim të ndikimit gjinor. 

 

 Parimet për Fuqizimin e Grave (2010): Të zhvilluar në bashkëpunim në mes të ‘’Gruaja OKB’’ dhe ‘’Global 

Kompakt’’ të OKB-së, Parimet për Fuqizimin e Grave paraqesin një grup parimesh për bizneset, që ofrojnë 

udhëzues për fuqizimin e grave në vendin e punës, treg dhe komunitet. Programi për popujt malor: 

Themeluar në vitin 1990, Programi është i përkushtuar për të mbështetur popujt indigjenë malorë në 

mbrojtjen e të drejtave të tyre mbi tokën dhe të drejtat e njeriut. Programi punon drejtpërdrejtë me 

komunitetet indigjene, duke i ndihmuar ato në ndërtimin e kapaciteteve dhe ushtrimin e të drejtave të 

tyre njerëzore. 
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 Standardi 7 i Performansës së IFC-së: Popujt Indigjenë (2012):  IFC PS7 dhe udhëzimet  përcjellëse ofrojnë 

një orientim lidhur me atë si projektet në sektorin privat mund të respektojnë të drejtat e njeriut të 

popujve indigjenë duke ndjekur kërkesat e parashtruara. 

 

 Këshilli Ndërkombëtar mbi Minierat dhe Metalet Udhëzues praktik: Popujt indigjen dhe Minierat (2010): 

ICMM është organizatë  industriale për sektorin e minierave dhe metaleve. Udhëzuesi ofron këshilla për 

kompanitë në ndërtimin e marrëdhënieve efektive me popujt  indigjenë, si dhe përshkruan mënyrat të 

cilat kompanitë mund  në mënyrë efektive të angazhohen gjatë gjithë ciklit të një projekti. 

 

 Grupi  Punues Ndërkombëtar për Çështjet Indigjene (vler. 1968): IWGIA është organizatë ndërkombëtare 

për të drejtat e njeriut e specializuar për të drejtat e Popujve Indigjenë. IWGIA punon për të avancuar të   

kuptuarit, njohuritë  dhe angazhimin lidhur me të drejtat e popujve indigjen përmes publikimeve, 

programeve të avokimit dhe mbështetjes së projekteve në nivel lokal. 

 

 Deklarata e Manila-s e Konferencës Ndërkombëtare për Industrinë Nxjerrëse dhe Popujt Indigjen (2009): 

Ajo paraqet  Deklaratë në emër të popujve indigjen dhe organizatave mbështetëse, nga 35 vende që 

thirren në grupe të ndryshme të interesit, të tilla si kompani nxjerrëse, komunitete dhe organizata të 

shoqërisë civile, për të respektuar dhe për të mbrojtur të drejtat e pranuara të popujve indigjenë. 

 

 Fondacioni Tebtebba: (Qendra Ndërkombëtare  për Hulumtim Politik dhe Arsimim të Popujve Indigjen): 

Qëllimi kryesor i Fondacionit është të punojë në respektimin, mbrojtjen dhe përmbushjen e të drejtave të 

Popujve Indigjen dhe operacionalizimin  e një zhvillimi të qëndrueshëm vetë-përcaktues të popujve 

indigjen. Fondacioni ofron një numër të burimeve relevante për çështje të tilla si mësimi tradicional dhe  

jetesa tradicionale, biodiversiteti dhe ndryshimet klimatike. 

 

 Forumi i Përhershëm i OKB-së për Çështje Indigjene (vler.2000): Forumi është formuar për këshillim të  

Këshillit Ekonomik dhe Social të Kombeve të Bashkuara mbi një numër të çështjeve për të drejtat e 

popujve indigjenë , të tilla si zhvillimi ekonomik dhe social, kultura, arsimi, mjedisi, shëndeti dhe të drejtat 

e njeriut. 

 

 Raportuesi Special i OKB-së mbi gjendjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore të popujve indigjene  

( vler.2001):  Ai përfshin raporte për vendin, promovimin e praktikave të mira, adresimin e shkeljeve të së 

drejtave relevante të njeriut dhe kontributin në studimin tematik mbi tema në lidhje me popujt indigjen. 
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Puna e Fëmijëve 
Puna që bie ndesh me shëndetin, zhvillimin, edukimin apo jetën 

familjare të personave nën moshën 18 vjeç. 

 

Konteksti Vendor 
Çështje mbi të drejtat e njeriut me rëndësi për bizneset. Informatat  në 

këtë seksion janë mbledhur nga burime publike të disponueshme dhe 

konsultimet me pale të interesuara. 

 
Në bazë të Ligjit për Marrëdhënie Pune mosha minimale për punësim është 15 vjeç, edhe pse fëmijët mund të 

fillojnë punën në  moshën 14 vjeçare, si praktikantë ose si pjesëmarrës në një program  profesional zyrtar 

arsimor.
106

  Ligji ndalon punësimin e të miturve nën moshën 18 vjeçare në punë të vështira fizike, punë 

nëntokësore ose nënujore, punë me burime të rrezatimit jonizues dhe punë të tjera që mund të kenë ndikim të  

dëmshëm dhe progresiv  në shëndetin e tyre. Ligji gjithashtu ndalon të miturit (fëmijët nën moshën 15 vjeç) në 

punë gjatë natës ose punë më shumë se tetë orë në ditë ose 40 orë në javë. Këto dispozita janë në përputhje me 

standardet ndërkombëtare. 

 

Qeveria ka miratuar Rregullore në lidhje me kërkesat minimale për sigurinë dhe shëndetin në punë për punonjësit 

e rinj ( mes moshës 15 dhe 18 vjeç), e cila përshkruan sigurinë minimale në punë dhe kërkesat e shëndetit për të 

punësuarit nën moshën 18 vjeç.
107

 . Komiteti Social Evropian  (KSE) gjeti që situata në vend ishte në përputhje me 

Kartën Sociale Evropiane.
108

 

 

KSE gjeti se situata në Maqedoni nuk ishte në përputhje me Kartën Sociale Evropiane mbi baza që kohëzgjatja 

ditore dhe javore e punës  për fëmijët nën moshën 15-vjeç, që mund të jenë përfshirë në aktivitete kulturore, 

artistike, sportive dhe ato të marketingut në kohëzgjatje jo më shumë se katër orë në ditë, ishte e tepruar dhe për 

këtë arsye nuk mund të cilësohej si punë e lehtë.
109

 

 

Ministria e Punës dhe Politikës  Sociale është përgjegjëse për  zbatimin e ligjeve që rregullojnë punësimin e 

fëmijëve. Policia dhe ministria, përmes qendrave për punë sociale, kanë mbajtur përgjegjësi  për zbatimin e ligjeve 

për lypësit e detyruar dhe trafikimin. 

Në Maqedoni kanë operuar 30 Qendrat për punë sociale (QPS) .
110

 Sipas  raportit të UNICEF-it 2014, stafi i QPS-së 

është përballur me probleme në zbatimin e protokolleve të shumta gjatë punës me fëmijët viktima. Për shembull, 

kur një fëmijë është viktimë e dhunës në familje, kur është neglizhuar dhe  abuzuar seksualisht, mund të referohet 

në tre protokolle të ndryshme dhe stafi nga dy njësi (dhunës në familje dhe abuzimit seksual) mund të krijojë një 

dosje dhe të menaxhojë çështjen. 
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Format më të Këqija të Punës së Fëmijëve 
Qeveria hartoi legjislacionin për ndalimin e shfrytëzimit të fëmijëve në aktivitete të paligjshme dhe ka ndryshoi 

Ligjin për Familje për të lehtësuar largimin e fëmijëve nga situata të eksploatimit të  punës së fëmijëve në shtëpitë 

e tyre.
111

  Përveç kësaj, Departamenti i Drejtësisë ngriti një fond për kompensimin e viktimave të trafikimit me 

njerëz, duke përfshirë edhe fëmijët viktima të trafikimit. Ministria formoi një qendër për të ofruar edukim, 

shërbime mjekësore dhe psikologjike për fëmijët të cilët janë të detyruar të lypin në rrugë. 

 

Kodi Penal parasheh dënim me burg prej të paktën tetë vjet për personat që blejnë, shesin,  mbajnë, apo marrin të 

mitur për qëllime eksploatimi.
112

  Ligji gjithashtu përmban dispozita për përgjegjësinë penale të personave juridik 

për trafikimin e qenieve njerëzore. Megjithatë, fëmijët ishin subjekt i formës më të keqe të punës së fëmijëve, 

duke përfshirë trafikimin e fëmijëve, shfrytëzimin seksual dhe lypjen.
113

 

 

Siç është raportuar nga Departamenti Amerikan i Punës (2014) shumica e fëmijëve të përfshirë në punën e 

fëmijëve ishin angazhuar situata rruge, të tilla si lypje dhe shitje cigaresh dhe sende të tjera të vogla në tregje të 

hapura, në rrugë, dhe në bare dhe restorante.
114

 Sipas Ambasadës së Parë të Fëmijëve në Botë-Megjashi më 

shumë se 2.000 fëmijë ishin në rrugë në bazë ditore, në kushte çnjerëzore dhe puna e tyre ishte keqpërdorur.
115

  

Derisa këta fëmijë ishin nga kombësi dhe grup mosha të ndryshme, ku shumica ishin romë. 

 

Fëmijët, kryesisht ata romë, i janë nënshtruar lypjes së detyruar dhe trafikimit seksual nëpërmjet martesave të 

detyruara. Shumica e fëmijëve viktima të trafikimit në Maqedoni ishin vajza prej moshës 14 deri në 17 vjeç të cilët  

janë trafikuar brenda vendit për shfrytëzim komercial seksual dhe punës së detyruar në bare dhe klube të natës. 
116

 

Vajzat në Maqedoninë Lindore dhe Qendrore janë identifikuar si në rrezik veçanërisht të lartë për trafikimin e 

qenieve njerëzore. Vajzat, veçanërisht vajzat rome, janë trafikuar edhe për martesa të detyruara, që mund të 

rezultojë në shfrytëzim seksual dhe të punës. 

 

Arsimimi 
E drejta  për arsim  është paraparë në Ligjin për arsim fillor dhe Ligjin për Arsim të mesëm, sipas të cilit arsimimi 

është i lirë dhe i detyrueshëm.
117

 Ligjet ndalojnë dënimin fizik dhe psikologjik  të keqtrajtimit të nxënësve. 

Monitorimi dhe inspektimi i shkollave është kryer nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit dhe Inspektoratit Shtetëror të 

Arsimit. 

 

Prej popullatës së përgjithshme, 83 për qind e fëmijëve nga popullsia e përgjithshme kanë ndjekur shkollimin e 

mesëm, por vetëm 38 për qind e fëmijëve romë.
118

  Në mesin e fëmijëve romë, 58 për qind nuk e kanë vijuar fare 

shkollimin e mesëm , dhe qasja e tyre ndaj informacionit ishte e kufizuar. Komiteti i OKB-së për të Drejtat 

Ekonomike, Sociale dhe Kulturore vuri në dukje se një numër disproporcionalisht i lartë i fëmijëve Romë kanë 

vazhduar të  kategorizohen si persona me aftësi të kufizuara psikologjike dhe ishin të mbi-përfaqësuar në shkolla 

speciale dhe klasa speciale të shkollave përkatëse. 
119

 

 

Raporti i ILO-s për vitin 2015 vuri në dukje se rreth 72 për qind e atyre që lënë shkollën para moshës 15 vjeç kurrë 

nuk kalojnë në një punë të qëndrueshme, krahasuar me 16 për qind të rinjve të cilët janë larguar nga shkolla në një 

moshë më të vonë.
120
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Raste Studimi 
Raporte mbi çështje për të drejtat e njeriut lidhur me   bizneset nga OJQ-të, institucionet 

multilaterale dhe mediat 

 

 2014, Avokati i Popullit: Sipas një studimi të  Avokatit të Popullit (2014) në lidhje me gjendjen e fëmijëve 

në situatë rruge, 233 fëmijë  në situatë rruge janë regjistruar në 17 qytete. Më të vegjlit ishin foshnja 

disamuajshe dhe më të mëdhenjtë në moshë ishin 17 vjeç. Këta fëmijë kanë  lypur, pastruar xhamat e 

makinave, dhe kanë mbledhur shishe të zbrazëta plastike.
121

 

 

 

Iniciativa të Kompanive 
Programe të sektorit privat që kanë për qëllim sigurimin e respektimit  të së drejtave të 

njeriut apo kontribuimin në zhvillimin e Iniciativave Due Dilgence të kompanive 

 

Iniciativa Due Diligence të kompanive 

 
 Makpetrol A.D .: Kompania ka një Politikë të sajën për të Drejtat e Njeriut dhe Deklaratë për të Drejtat e 

Njeriut me qëndrim "zero tolerancë "  ndaj punës së fëmijëve.
122

 Rregullat me shkrim ndalojnë 

shfrytëzimin e punës së fëmijëve, në veçanti punës me lëngje të rrezikshme dhe gaze. 

 

 ProCredit Bank: Banka ka lëshuar publikisht një listë të aktiviteteve të cilat nuk do të kreditohen nga 

banka në përputhje me etikën e tyre korporative. 
123

 Në këtë linjë, banka refuzon të japë kredi për 

persona fizik ose privat për aktivitete që përfshijnë shfrytëzimin e fëmijëve. 

 

 

Iniciativa Zhvillimore të Kompanive 

 
 Donia DOO Prilep: Nga vitin 2013 Donia, kompani për prodhimin e ushqimit, ka realizuar  projekte të 

shumta në bashkëpunim me Shkollën e lartë Ekonomike Prilep. Për shembull, në vitin 2013, me ndihmën 

e Donia-s studentët  përpiluan një plan marketingu për të cilin fituan çmimin e parë në garë shtetërore. 

Në vitin 2014,  realizuan projektin "kompania virtuale" përmes të cilit 32 studentë patën mundësi të 

njihen me të gjitha proceset e biznesit.
124

 

 

 One.VIp: Kompani e telekomunikacionit bashkë me të punësuarit e saj kanë dhënë donacione për një 

numër të projekteve mbi të drejtat e fëmijëve, duke përfshirë dhurimin e librave për bibliotekat e 

shkollave, një dhomë ndijore për fëmijët me autizëm në shkollën speciale fillore Zlatan Sremac, dhe 

dhurimin e një sheshi lojërash për  fëmijët e fshatit SOS. 
125
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Udhëzues mbi të Drejtat e Njeriut për Bizneset 
Aksione dhe prioritete të  sugjeruara nga palët e interesuara  vendore dhe ndërkombëtare  , 

si dhe iniciativa të kompanive për të siguruar respektimin e të drejtave të njeriut nga ana e 

kompanive  dhe kontribuimin  në zhvillimin njerëzor në kontekstin lokal 

 

Biblioteka Due Diligence  
Rekomandimet e mëposhtme janë përpiluar nga Instituti Danez për të Drejtat e Njeriut  

përmes hulumtimeve dhe angazhimit me kompanitë 

 

 Kompania nuk punëson punonjës nën moshën 15 vjeç për punë me orar të plotë, nën moshën 13 vjeç për 

  punë të lehta dhe nën 18 vjeç për punë të rrezikshme (shih përshkrimin e  pyetjeve për përjashtime). 

 

 Nëse kompania punëson të mitur nën moshën 18 vjeç, kompania ka një listë të punëve që mundet në 

mënyrë të sigurtë të kryhen nga të miturit. 

 

 Kompania ka njohuri për moshën në nivelin lokal në lidhje me përfundimin e arsimit të detyrueshëm dhe 

nuk punëson punonjës nën atë moshë, për punë që mund të ndërhyjnë në arsimimin e tillë. 

 

 Kompania ka procedurë të besueshme për të verifikuar moshën e kandidatëve të rinj për vendet 

përkatëse të punës, siç janë certifikata e lindjes, format e tjera zyrtare të identifikimit, ose me anë 

alternativave të tilla si pamja fizike apo njohja e ngjarjeve historike. 

 

 Programet për punë praktike nuk e përbëjnë pjesën kryesore të fuqisë punëtore, janë të kufizuar në 

kohëzgjatje, janë të realizuar konform programeve shkollore (ose me mbikëqyrje nga Ministria e Punës 

ose Organizata e Punës), dhe nuk ndërhyjnë në arsimin e detyrueshëm të fëmijës. 

 

 Nëse kompania bëhet e vetëdijshme se ajo është duke punësuar punonjës të rinj nën moshën minimale, 

siguron se ata janë të regjistruar në programe edukimi  dhe që vartësit e tyre janë të kompensuar për 

humbjen e rezultuar të të ardhurave. 

 

 

Standarde dhe Udhëzime 
Resurse të OJQ-ve dhe të burimeve institucionale për të përmirësuar  përpjekjet ‘’due 

diligence’’  mbi  të drejtat e njeriut nga ana e bizneseve. Këto burime janë marrë nga Qendra 

Burimore për Biznes dhe të Drejtat e Njeriut 

 

 Qendra Burimore për Biznes dhe të Drejtat e Njeriut,  Portali për Biznes & Fëmijë:  Portali paraqet një 

qendër  informacioni, e zhvilluar për të dhënë ndihmë praktike për personat nga të gjithë sektorët e 

biznesit në punën e tyre dhe në proceset vendim-marrëse, duke çuar në mbrojtje më të mirë të së 
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drejtave dhe mirëqenies së fëmijëve. Portali përmban seksione mbi: çështje, iniciativa pozitive, abuzime 

të pretenduara, padi dhe udhëzime. 

 

 Të Drejtat e Fëmijëve dhe Parimet e Biznesit (2012): Zhvilluar nga UNICEF, Kompakti Global i OKB-së dhe 

Shpëtoni Fëmijët, këto Parime paraqesin një grup parimesh për ti udhëzuar kompanitë në gamën e plotë 

të veprimeve që ata mund të ndërmarrin në punë, treg dhe komunitet  për respektimin dhe mbështetjen 

e të drejtave të fëmijëve. 

 

 Programi i ILO-s për Eliminimin e Punës së Fëmijëve (vler.1992): Programi ka qëllim të përgjithshëm 

eliminimin progresiv të punës së fëmijëve, i arritur nëpërmjet forcimit të kapaciteteve të vendit për të 

detektuar dhe promovuar një lëvizje mbare botërorë për të luftuar punën e fëmijëve. 

 

 Komiteti i OKB-së mbi Komentin e Përgjithshëm  nr.16 për të Drejtat e Fëmijëve mbi detyrimet shtetërore 

që kanë të bëjnë me ndikimin e sektorit të biznesit në të drejtat e fëmijëve (2013): Komisioni është organ 

i përbërë prej ekspertësh të pavarur që monitorojnë zbatimin e Konventës mbi të Drejtat e Fëmijëve dhe 

Protokollet Opsionale. Në prill të vitit 2013, Komisioni ka lëshuar deklaratën e përgjithshme mbi biznesin 

dhe të drejtat e fëmijëve. Objektivi i Përgjithshëm i Komentit të Përgjithshëm Nr.16 është që ti sigurojë  

Palët shtetërore me një kornizë për zbatimin e CRC, me theks të veçante në sektorin e biznesit. 

 

 Të Drejtat e Fëmijëve në Vlerësimin e Ndikimit-  Mjet për Kompanitë (2013): Zhvilluar nga UNICEF dhe 

Instituti Danez për të Drejtat e Njeriut, kjo listë paraqet një mjet praktik për të ndihmuar kompanitë në 

identifikimin dhe menaxhimin e ndikimit të tyre mbi të drejtat e fëmijëve. Lista e plotë përmban një sërë 

pyetjesh dhe treguesish që përfshijnë 10 Parime për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Biznesit, duke adresuar 

aspekte të ndryshme të  politikave dhe operacioneve të kompanisë dhe ndikimin mbi të drejtat e 

fëmijëve. 

 

 Punë më e Mirë (ILO, IFC): Fletë Udhëzuese mbi Punën e Fëmijëve (2009) 
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Puna e Detyrueshme 
Varësia nga borxhet, trafikimi i qenieve njerëzore ose obstruksione të 

tjera që i pamundësojnë punonjësit në mënyrë të lirë të largohen nga 

puna. 
 

Rrethanat në Vend 
Informatat në këtë seksion janë mbledhur nga burime publike të disponueshme dhe 

konsultimeve të palëve të interesuara. 
 

Kushtetuta ndalon të gjitha format e punës së detyruar ose të detyrueshme.
126

 

 

Kodi Penal në Nenin 418 (a) dhe (d) ndalon të gjitha format e trafikimit, përfshirë lypjen e detyruar dhe  

kriminalitetin e detyruar, me një dënim minimal prej 4 vjet burgim për trafikimin e personave të rritur  dhe 12 vjet  

burgim për trafikimin e fëmijëve.
127

 

 

Inspektorët e punës kanë të drejtë të hyjnë në lokalet afariste në çdo moment për të kontrolluar të gjitha hapësirat 

dhe  të verifikojnë nëse personat e pranishëm kanë Marrëveshje Pune.
128

 Të gjithë sektorët ekonomikë mund të 

inspektohen, duke përfshirë bujqësinë, shërbimet e pastrimit, pylltarinë dhe ndërtimtarinë. Megjithatë, siç është 

raportuar nga Grupi i Ekspertëve për Veprim kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore GRETA (2014) inspektorët e 

punës nuk kanë kompetenca për të kontrolluar bizneset e paregjistruara dhe shtëpitë private, dhe GRETA ka 

vërejtur raste të trafikimit të qenieve njerëzore për eksploatim pune në punët sezonale.
129

 

 

Ligji u lejon të huajve-viktima të trafikimit periudhë reflektimi dy mujore për të vendosur nëse do të dëshmojnë 

kundër trafikantëve të tyre, e pasuar me  leje qëndrimi të përkohshëm prej gjashtë muaj, pavarësisht nëse ata do 

të dëshmojnë.
130

 Të huajt-viktima të trafikimit nuk kanë të drejtë  punësimi në vend para marrjes së Lejes së 

përkohshme për qëndrim. 

 

Qeveria ka miratuar Strategji dhe Plan Nacional për luftimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe Migrimin Ilegal. 

(2013-2016).
131

 Nga vëzhgimet e kryera nga GRETA (2014) këto dokumente paraqesin politika gjithëpërfshirëse për 

luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore me veprim të koordinuar të të gjitha institucioneve dhe organizatave 

relevante. 

 

Komiteti Shtetëror për Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore  dhe Migrimin Ilegal ka operuar që nga viti 

2001, si një organ ndërministror, koordinues i aktiviteteve të ndryshme.
132

  Që nga viti 2003 ai ka përfshirë një nën-

grup mbi trafikimin  e fëmijëve. Në vitin 2009, nga qeveria është emëruar një Raportues Kombëtar mbi Trafikimin e 
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Qenieve Njerëzore. Zyra e Mekanizmit Kombëtar të Referimit vepron në kuadër të Ministrisë së Punës dhe 

Politikës Sociale dhe ofron ndihmë të koordinuar dhe mbrojtje të viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore. 

 

Gratë dhe vajzat i janë nënshtruar trafikimit seksual dhe punës së detyruar brenda vendit, në restorante, bare dhe 

klube nate.
133

 Të huajt viktima që i nënshtrohen trafikimit seksual në Maqedoni zakonisht janë me origjinë 

nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Rumania, Serbia dhe Ukraina. Emigrantët dhe refugjatët që 

udhëtojnë përmes vendit  kanë qenë të rrezikuar nga trafikimi, veçanërisht gratë dhe të miturit e pashoqëruar. 

 

 

Raste Studimi 
Raporte mbi çështje për të drejtat e njeriut lidhur me  bizneset nga OJQ-të, institucionet 

multilaterale dhe mediat 
 

 2014, Shoqata Open Gate për veprim kundër dhunës dhe trafikimit të qenieve njerëzore:  Gjatë vitit 

2013 Open Gate, në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, kanë përfaqësuar gjashtë 

viktima të trafikimit të qenieve njerëzore. Katër vendimet finale gjyqësore janë sjellë duke pranuar katër 

kërkesa për dëmshpërblim material në vlerë prej rreth 6,500 € për secilin nga viktimat. 
134

 

 

 2015, Komisioni Evropian: Sipas Raportit për Progres të BE-së 2015, 37 procedime penale 

përfshirë 52 persona të akuzuar kanë përfunduar në pranim të fajit për trafikimin e qenieve njerëzore në 

vitin 2014.
135

 Në total  janë identifikuar tetë viktima, prej të cilëve gjashtë ishin të mitur. Kanë qenë të 

detektuar katër raste të martesave të detyruara, duke përfshirë shfrytëzimin  seksual dhe atë të punës, 

tre raste të shfrytëzimit seksual dhe një rast i lypjes së detyruar. 

 

 

Iniciativa të Kompanive 
Programe të sektorit privat që kanë për qëllim sigurimin e respektimit të së drejtave të njeriut 

apo kontribuimin në zhvillim 

 

 Iniciativave Due Dilgence të kompanive  
 

 Pivara A.D. Skopje: Pivara, kompani e birrës dhe e  pijeve jo-alkoolike, angazhohet për të mbështetur 

standardet për të drejtat e njeriut, duke përfshirë atë  që asnjë nga të punësuarit e saj nuk do të jetë 

subjekt i abuzimit fizik, seksual, racor, psikologjik, verbal ose i ndonjë forme tjetër të abuzimit; mos 

punësimin e personave nën limitet ligjore të moshës dhe  persona jo më të rinj se 15 vjeç nën asnjë  

kusht; ndalim të punës së detyruar ose jo të lirë.
136

 

 

Iniciativa Zhvillimore të Kompanive 
 PayNet Macedonia: Përmes terminaleve PAGUAJ  SHPEJTË, të gjithë konsumatorët e produkteve të 

kompanisë do të kenë  mundësi të japin donacion për aktivitetet e Qendrës për Kriza "Shpresa", të 

fokusuar në luftimin e dhunës së brendshme.
137
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Udhëzues mbi të Drejtat e Njeriut për Bizneset 
Aksione dhe prioritete të  sugjeruara nga palët e interesuara  vendore dhe ndërkombëtare  , si 

dhe iniciativa të kompanive për të siguruar respektimin e të drejtave të njeriut nga ana e 

kompanive  dhe kontribuimin  në zhvillimin njerëzor në kontekstin lokal 

 

Biblioteka Due Diligence  
Rekomandimet e mëposhtme janë zhvilluar nga Instituti Danez për të Drejtat e Njeriut 

përmes hulumtimit dhe angazhimit me kompani 
 

 Punonjësit mund të japin vërejtje dhe të lënë punën brenda një periudhe të arsyeshme kohore. Kjo qartë 

u është komunikuar punonjësve para fillimit të punësimit. 

 

 Kompania (ose agjencitë e saj të rekrutimit) siguron që nuk do të mbajë pagat apo shpërblimet dhe se do 

ti paguajë ato në kohën e duhur dhe të rregullt. 

 

 Kompania siguron që nuk ka ulje pagash për masat disiplinore apo ulje të tjera të pa autorizuara nga ligji 

nacional. 

 

 Brenda orarit normal të punës punonjësit mund të fitojnë një pagë të mjaftueshme për jetesë  për të 

përmbushur nevojat e tyre themelore dhe të vartësve të tyre më të afërt. 

 

 Puna jashtë orarit paguhet, në formë vullnetare dhe jo të detyruar nëpërmjet kërcënimit për ulje të 

pagave, ndërprerjes së kontratës ose sanksioneve të tjera. 

 

 Kompania (ose agjencitë e saj të rekrutimit) siguron që ajo nuk i mban peng dokumentet e identitetit, 

pasaportat, dokumentet e udhëtimit ose dokumente tjera personale pa të cilët punonjësit nuk mund të 

largohen nga puna. Në raste kur nevojiten dokumente përkatëse për lirim ose dokumente të tjera  të 

nevojshme që punonjësit të lëshojnë punën, dokumente të tilla nxirën pa vonesë. 

 

 Të gjithë punonjësit kanë të drejtë të largohen nga ambientet e kompanisë gjatë pauzave dhe në fund të 

ndërrimeve të tyre, dhe punonjësit me akomodim në kompani mund të hyjnë dhe të  dalin lirisht dhe në 

çdo kohë në vendet ku janë të akomoduar. 

 

 Kompania (ose agjencitë e rekrutimit) siguron se  nuk kërkon nga punonjësit të paguajnë shpenzimet e 

rekrutimit ose të depozitojnë para. 

 

 Kreditë apo avanset e pagave për punonjësit bazohen në kushte të drejta që punonjësit i  janë shpjeguar 

në mënyrë të qartë, nuk janë dhënë për të mbuluar shpenzimet themelore të jetesës, janë të kufizuara në 

madhësi, dhe nuk kërkojnë që punonjësi  të mbetet me kompani  deri në përfundimin e shlyerjes. 
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 Nëse kompania përdor punonjës  me precedent penal, ajo siguron që të gjithë punonjësit janë dënuar nga 

gjykata penale, dhe se puna është vullnetare dhe e mbikëqyrur nga një autoritet publik. 

 

 Kompania siguron se ajo nuk përdor punonjës  nga agjenci apo firma të përfshira në trafikimin e qenieve 

njerëzore ose forma të tjera të punës së detyruar. 
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Siguria dhe Shëndeti në Punë 
Kushtet jo të sigurta ose jo të shëndetshme që i ekspozojnë punonjësit 

në rrezik nga aksidente ose sëmundje profesionale 

 

Rrethanat në Vend 
Çështje mbi të drejtat e njeriut relevante për bizneset. Informatat në këtë seksion janë 

mbledhur nga burime publike të disponueshme dhe konsultimeve të palëve të interesuara. 

 

Neni 32 i Kushtetutës garanton për çdo qytetar të Republikës së Maqedonisë të ketë "... të  drejtën për punë, 

mundësi punësimi falas, sigurinë dhe shëndetin profesional (mbrojtje në punë) dhe sigurimin material gjatë kohës 

së papunësisë së përkohshme. "
138

 

 

Ligji për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, i miratuar në vitin 2007, është ligji i përgjithshëm që  rregullon çështjet 

lidhur me sigurinë dhe shëndetin në punë.
139

  Çdo punëdhënës është i obliguar për të vlerësuar rrezikun për çdo 

punë, të përgatisë deklarata për sigurinë për çdo punonjës dhe për të elaboruar mbi mbrojtjen dhe sigurinë në 

bazë të matjeve të mëparshme të rreziqeve kimike dhe fizike. Gjithashtu, punëdhënësit me mbi 10-të të punësuarë 

duhet të caktojnë një ekspert të liçencuar për siguri, i cili do të këshillojë punëdhënësin në zgjedhjen e pajisjeve 

dhe mjeteve të punës, do të përgatisë bazën teknike për deklaratën për siguri dhe do të mbajë procesverbal  për 

mbrojtje. 

 

Punëdhënësit kanë obligim të raportojnë për të gjitha lëndimet e rënda në punë, aksidentet kolektive dhe rastet e 

vdekjes në punë në mënyrë të drejtpërdrejte tek Inspektorati i punës. Kompanitë kanë obligim të mbajnë 

procesverbal  për çdo lëndim në punë, sëmundje dhe aksidente. Ligje të tjera rregullojnë aspekte të ndryshme të 

sigurisë dhe shëndetit në punë: Ligji për Punë, Ligji për Kujdes Shëndetësor, Ligji për Sigurim Shëndetësor, Ligji për 

Sigurim Pensional dhe Invalidor, Ligji për Mbrojtje nga Ngacmimet në Vendin e Punës, Ligji për Procesverbal në 

Vendin e Punës dhe Ligjit për Inspektimin e Punës. 

 

Programi dhe Strategjia 2015-2019 për Sigurinë dhe Shëndetin Profesional
140

 si dhe Rregullore të shumta janë 

miratuar për të harmonizuar legjislacionin nacional me legjislacionin e BE-së. 

 

Shoqata për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë i Maqedonisë në vitin 2015 ka regjistruar 144 aksidente në punë, prej 

të cilëve 39 ishin fatale. Shkalla e vdekjeve në punë në Republikën e Maqedonisë ka qenë 5.44, që domethënë 

pesë-gjashtë vdekje për 100.000 të punësuar. Shkalla e vdekjeve në punë  ka shënuar rënie të vogël në krahasim 

me vitin 2014, kur ajo ishte 6.03.
141

 

 

Aksidentet janë të klasifikuar sipas Klasifikimit Nacional të Veprimtarive. Në vitin 2015, shumica e aksidenteve ishin 

në fushën e "administrimit publik dhe të mbrojtjes, sigurimit të detyrueshëm shoqëror", ndërsa numri më i lartë i 

aksidenteve që ka rezultuar në vdekje ishin në "aktivitetet e ekonomive familjare si punëdhënës; aktivitetet e 



 

43 
 

Ekonomive familjare që prodhojnë mallra të ndryshme dhe kryejnë shërbime të ndryshme për nevojat e tyre ", ku 

janë  kryer disa punë ndërtimore.
142

  Në sektorin e ndërtimtarisë si rezultat i aksidenteve në punë janë regjistruar 

tre aksidente dhe katër raste me vdekje. 

 

Çdo punonjës i siguruar ka të drejtën e kompensimit të pagës në raste të paaftësisë së tij / saj për të punuar për 

shkak të sëmundjes ose lëndimit për një periudhë deri në 30 ditë, dhe nëse mungesa zgjat më shumë se 30 ditë, 

pagesa e pagës fillon të realizohet nga ana e sigurimit shëndetësor.
143

  Në vitin 2015 Fondi për Sigurim 

Shëndetësor i Maqedonisë, ka paguar kompensim për paga për 657 të punësuar mbi këtë bazë, shumica e të cilëve 

ishin nga rajoni i Shkupit.
144

 

 

 

Raste  Studimi 
Raporte mbi çështje për të drejtat e njeriut lidhur me   bizneset nga OJQ-të, institucionet 

multilaterale dhe mediat 
 

 2013 Gjykata Supreme: Gjykata Supreme ka konstatuar se i akuzuari është fajtor për inicim të" krimeve të 

rënda kundër sigurisë publike", pasi që ai edhe nuk ka qenë i punësuar në subjektin juridik, me ofrimin e 

këshillave lidhur me themelin dhe punën e personit juridik si  person përgjegjës ka nxitur të  akuzuarë të 

tjerë, për të filluar më punë para hyrjes në fuqi të vendimit lidhur me përmbushjen e normave dhe 

standardeve për mbrojtjen në punë.
145

 

 

Iniciativa të Kompanive 
Programe të sektorit privat që kanë për qëllim sigurimin e respektimit të së drejtave të njeriut 

apo kontribuimin në zhvillimin e Iniciativave Due Dilgence të kompanive  

 

 Feni Industritë: Duke përmirësuar komunikimin me persona të caktuar përgjegjës për sigurinë dhe 

shëndetin në punë nga ana e kontraktuesit, ka rezultuar me numër më të vogël  të incidenteve dhe 

aksidenteve në punë, me tre të tillë në vitin 2015 në krahasim me shtatë në vitin 2013.
146

 

 

 EVN Maqedoni: Kompania është duke përdorur pajisje më të avancuara për mbrojtjen e punonjësve dhe 

në vazhdimësi i  edukon dhe trajnon punonjësit e saj në lidhje me shëndetin dhe sigurinë në punë, që ka 

kontribuar në uljen e numrit të aksidenteve në punë.
147

 Për këtë praktikë ajo mori çmimin nacional për 

praktikë  të mirë në fushën e shëndetit dhe sigurisë në punë për vitin 2014 nga ana e Shoqatës 

Maqedonase për Mbrojtjen në Punë. 

 

 Vitaminka Prilep: Kompania ka zhvilluar një projekt që synon të arrijë në 0 lëndime në vendin e punës, të 

ulë pushim mjekësor dhe zhvillimin e vetëdijes së  punonjësve për nevojën e higjienës në dhe jashtë 

vendit të punës.
148

  Në vitin 2015 kompania për këtë projekt ka fituar çmimin për përgjegjësi  korporative 

sociale nga Ministria e Ekonomisë dhe Trupit koordinues për përgjegjësi korporative sociale. 
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Iniciativa Zhvillimore të Kompanive 

 
 Pivara A.D. Skopje: Duke fillluar nga viti 2011, kompania ka realizuar Javën për Siguri dhe Shëndet në 

Punë.
149

 Në vitin 2015, kompania ka punuar me Kryqin e Kuq të Maqedonisë në zhivillimin e përbashkët 

të materialeve të shumta edukative të ndihmës së parë për lëndime në punë. Kompania i ka shpërndarë 

materialet edukative nëpërmjet të gjitha kanaleve të komunikimit të brendshëm për të gjithë punonjësit.  

Punonjësit kanë patur mundësinë për të identifikuar dhe njohur simptomat e rrezikshme për jetën dhe 

janë udhëzuar se si të reagojnë në momente të tilla kritike. 

 

 ArcelorMittal Skopje: Në vitin 2014 më shumë se 200.000 të punësuar dhe persona të angazhuar 

shënuan Ditën botërore për sigurinë dhe shëndetin  në punë, duke marrë pjesë në ngjarje të ndryshme të 

tilla si: gara sportive, ngjitje malore, mësime mbi shëndetin dhe sigurinë, etj., duke u fokusuar në temën 

"Ndal, mendo dhe vepro sigurtë- në praktikë ".
150

 

 

 

Udhëzues mbi të Drejtat e Njeriut për Bizneset 
Aksione dhe prioritete të  sugjeruara nga palët e interesuara  vendore dhe ndërkombëtare  , si 

dhe iniciativa të kompanive për të siguruar respektimin e të drejtave të njeriut nga ana e 

kompanive  dhe kontribuimin  në zhvillimin njerëzor në kontekstin lokal 

 

Biblioteka Due Diligence  
Rekomandimet e mëposhtme janë zhvilluar nga Instituti Danez për të Drejtat e Njeriut 

përmes hulumtimit dhe angazhimit me kompani 
 

A siguron kompania që punonjësve të saj u janë dhënë detyra të sigurta, të përshtatshme dhe sanitare të punës? 

 

 Përgjegjësitë për shëndetin dhe detyra të sigurta  janë të definuar qartë. 

 

 Kompania vazhdimisht monitoron proceset prodhuese të saj, makineritë dhe pajisjet, për të siguruar që 

ato janë të sigurta dhe në gjendje të mirë pune. 

 

 Punonjësit dhe menaxherët janë të trajnuar për t'ju përgjigjur emergjencave në vendin e punës; pajisjet e 

ndihmës së parë dhe aparatet kundër zjarrit janë në dispozicion gatishmërie; dhe portat për dalje  janë të 

shënuara në mënyrë të qartë dhe pa pengesa. 

 

 Vendi i punës mirëmbahet për të siguruar kushte të pastra dhe të rehatshme, duke përfshirë 

temperaturë të përshtatshme , ventilim dhe ndriçim; hapësira të përshtatshme për larje dhe higjienë 

publike  për të dyja gjinitë. 
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 Objektet për akomodim ose qëndrim natën janë të sigurta dhe sanitare dhe i përmbushin nevojat bazë të 

punonjësve duke përfshirë sigurinë, hapësirën, temperaturën, ndriçimin, ventilimin, ushqimin, ujin, 

objektet sanitare, privatësinë, dhe përballueshmërinë. 

 

 Kompania siguron ujë të pijshëm të sigurte për punonjësit dhe objekte për magazinim të pastër dhe 

sanitarë të ushqimit dhe ngrënies. 

 

 Aty ku është e nevojshme, kompania ka vënë masa paraprake speciale shëndetësore dhe të sigurisë për 

gratë shtatzëna, punonjësit me aftësi të kufizuar, punonjësit e ndrimit të natës, punonjësite e rinj dhe 

grupe të tjera të rrezikuar. 

 

A siguron kompania që punonjësit janë të pajisur me pajisje mbrojtëse dhe trajnim të nevojshën  për të kryer 

detyrat e tyre të punës në mënyrë të sigurtë? 

 

 Kompania ka  procedurë përkatëse për të siguruar që të gjithë punonjësit janë të pajisur falas, me pajisje 

mbrojtëse, të nevojshme për  të kryer në mënyrë të sigurtë funksionet e tyre të punës. 

 

 Kompania është e angazhuar për të siguruar që punonjësit i përdorin pajisjet e dhëna mbrojtëse dhe të 

kuptojnë pse është e nevojshme për të përdorur pajisjet. 

 

 Kompania siguron që të gjithë punonjësit të kenë trajnimin e nevojshëm për të kryer në mënyrë të sigurtë 

funksionet e tyre të punës dhe mban punonjësit të informuar në mënyrë të vazhdueshme, në gjuhë dhe 

formë të kuptueshme për ta në lidhje me procedurat për shëndetin dhe sigurinë. 

 

 Një procesverbal përkatës mbahet për të evidentuar punonjësit që i janë nënshtruar trajnimit dhe llojin e 

trajnimit. 

 

 Në baza të rregullta dhe gjatë caktimit të detyrave të reja, punonjësit marrin trajnimin adekuat për 

përdorimin e sigurt të pajisjeve dhe proceseve. 

 

 Një përgjegës i kompanisë apo anëtar i stafit është përgjegjës për  informimin e vazhdueshëm mbi 

zhvillimet shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me shëndetin dhe rreziqet e sigurisë dhe pajisjet 

mbrojtëse. 

 

A i përfshin kompania në mënyrë aktive  punonjësit në punë të atilla ku garantohet siguria dhe mbrojtja e 

shëndetit? 

 

 Kompania konsultohet me të punësuarit për çështje mbi shëndetin dhe sigurinë në mënyrë të 

drejtpërdrejtë ose nëpërmjet një Përfaqësuesi (sh) të lirë të zgjedhur për sigurinë për grupe relevante  të 

punësuarve. 

 

 Komiteti mbi shëndetin dhe sigurinë është themeluar duke përfshirë edhe përfaqësuesë për sigurinë e të 

punësuarve dhe përfaqësues  të menaxhmentit. 
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 Aksidente të Shëndetit dhe sigurisë  janë raportuar dhe hetuar duke përfshirë inkuadrimin e punonjës (ve) 

relevantë , dhe janë ndërmarrë aktivitete për të parandaluar përsëritjen e tyre. 

 

 Shëndeti dhe siguria nga aksidentet ‘’near-mises’’ (aksidente që  nuk rezultojnë në dëmtim) janë 

raportuar dhe hetuar që të ndihmojnë në përmirësimin e sigurisë. 

 

 Incidente të shëndetit dhe sigurisë  janë monitoruar duke përfshirë edhe orët e humbura si pasojë e 

lëndimit apo sëmundjes dhe shembuj krahasuar me totalin e orëve të punuara (frekuencës së kohës së 

humbur gjatë lëndimit). 

 

Standarde dhe Udhëzime 
Resurse të OJQ-ve dhe të burimeve institucionale për të përmirësuar  përpjekjet ‘’due 

diligence’  mbi  të drejtat e njeriut nga ana e bizneseve. Këto burime janë marrë nga Qendra 

Burimore për Biznes dhe të Drejtat e Njeriut 

 

 IFC  Standardi i Performansës 2: Puna dhe Kushtet e Punës (2012): FC PS2 udhëhiqet nga standardet 

ndërkombëtare të punës  të përshkruara nga ILO dhe mbulon shëndetin dhe sigurinë. 

 

 Portali për Menaxhimin e Përgjegjshëm të Zinxhirit të Furnizimit: Portali është projektuar për të 

mbështetur kompanitë në përmirësimin e kushteve sociale dhe mjedisore brenda zinxhirit të furnizimit. 

Portali ofron mjete dhe udhëzues për një numër çështjesh mbi zinxhirin e furnizimit, të tilla si puna e 

fëmijëve, korrupsioni dhe diskriminimi. Përveç kësaj, Portali gjithashtu detajon   materialet burimore 

specifike të sektorëve dhe ato që kanë të bëjnë me legjislacionin. 

 

 Kodi Baze i Iniciativës për Tregti Etike (2012) dhe Parimet e Implementimit ETI (2009): Iniciativa për Tregti 

Etike është një aleancë e palëve të interesuara duke promovuar zbatimin e kodeve të qeverisjes 

korporative  që mbulojnë kushtet e  punës të zinxhirit furnizues.  Aleanca përbëhet nga kompani, OJQ 

dhe organizata sindikale. Kodi bazë i ETI  është  zhvilluar si një kod i punës, përgjithësisht i orientuar drejt 

zinxhirëve të furnizimit, dhe është në përputhje me standardet themelore ndërkombëtare të punës. 

Parimet përcjellëse të ETI për implementim përshkruajë kërkesat e nevojshme nga Anëtarët e 

korporatave për të zbatuar Kodin Baze të ETI në zinxhirët e tyre të furnizimit, duke përfshirë angazhimet 

e nevojshme, praktikat dhe sjelljet e menaxhimit. 
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Sindikatat 
Kufizimet mbi të drejtën e punonjësve për të përfaqësuar në mënyrë 

kolektive interesat e tyre 
 

Rrethanat në Vend 
Informatat në këtë seksion janë mbledhur nga burime publike të disponueshme dhe 

konsultimeve të palëve të interesuara. 
 

Kushtetuta ndalon të gjitha format e punës së detyruar ose të detyrueshme. Ligji për Marrëdhënie Pune 

parashikon të drejtën e punonjësve për të formuar dhe për tu anëtarësuar në sindikata, pjesëmarrjen në negociata 

kolektive dhe mbajtjen e grevave të ligjshme.
151

  Ligji kërkon që sindikatat të regjistrohen në Ministrinë e Punës 

dhe Politikës Sociale. Për anëtarësimin në sindikata nuk ekzistojnë kufizime, edhe pse shtetasit e huaj duhet të 

kenë një leje të vlefshme pune për në Maqedoni dhe të jenë të punësuar në kompani apo organe qeveritare të 

listuar në leje. 

Sipas  raportit të Progresit të BE-së 2015, roli i Këshillit Ekonomik dhe Social është forcuar si institucion kyç në 

dialogun  social trepalësh.
152

 Dialogu trepalësh social u krijua në 12 komuna. 

 

Negociatat Kolektive 
Ligji për Marrëdhënie Pune përcakton se marrëveshjet e përgjithshme kolektive janë të zbatueshme për të gjithë 

të punësuarit dhe punëdhënësit, pavarësisht nëse ato janë palë në marrëveshje ose jo.
153

 

Marrëveshjet kolektive në nivel të degës  janë të zbatueshme vetëm për palët nënshkruese të marrëveshjes, 

ndërsa marrëveshjet kolektive individuale janë të zbatueshme vetëm për punonjësit e një punëdhënësi të caktuar.  

Negociatat kolektive janë të kufizuar për sindikatat që përfaqësojnë të paktën 20 për qind të  punësuarve në 

nivelin në të cilën marrëveshja është nënshkruar (kompani, sektor, ose vend).  

 

Programi nacional për punë të denjë 2015-2018 vuri në dukje se në sektorin privat, numri i ulët i sindikatave 

bashkë me mungesën e infrastrukturës operative të punëdhënësve ka penguar Negociatat kolektive në nivel dege. 
154

 Nuk ka pasur të dhëna zyrtare në lidhje me dendësinë e sindikatave dhe nënshkruesit e marrëveshjeve 

kolektive, e cila e ka vështirësuar vlerësimin se sa punonjës ishin të mbuluar me marrëveshje kolektive. 

 

Grevat 
Sindikatat duhet që të specifikojnë paraprakisht kohëzgjatjen e një greve. Gjatë grevës ligji lejon që punëdhënësi të 

"përjashtojë" ose përkohësisht të lirojë nga puna deri dy për qind të punonjësve të cilët janë potencialisht të 

dhunshëm ose të angazhuar në "aktivitete jodemokratike", ose që i pengojnë negociatat  ndërmjet punonjësve 

dhe punëdhënësit. Punëdhënësit duhet të paguajë beneficionet për punonjësit gjatë periudhës së përjashtimit dhe 

t’ju lejojnë atyre të kthehen në punë pas grevës. Nëse autoritetet e shpallin një grevë të paligjshme, punëdhënësit 

mund ti pushojnë nga puna pjesëmarrësit ose t’i padisin ata për dëmet.
155
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Sipas raportit nga Departamenti Amerikan i Shtetit 2015, punonjësit kanë ushtruar të drejtën e grevës, por 

Sindikata ka pohuar se dispozita ligjore "përjashtuese" ka lejuar punëdhënësit  për të përjashtuar udhëheqësit e 

sindikatave nga negociatat kolektive gjatë grevës.
156

 

 

Komiteti i OKB-së për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore ishte i shqetësuar për kufizimet  mbi të drejtën 

për grevë në Ligjin për Marrëdhënie Pune dhe ligje të tjera të punës në vend, duke përfshirë dispozitat që 

mundësojnë pushim nga puna të një punonjësi grevist si përgjigje ndaj  grevës që ishte tashmë në rrjedhë.
157

 

 

Diskriminimi Anti-Grevë 
Ligji ndalon diskriminimin anti-greve dhe siguron rikthimin e punonjësve të pushuar për aktivitete greviste.

158
 

Sipas raportit të Freedom House 2015  punonjësit mund të organizohen dhe negociojnë kolektivisht, ndonëse 

sindikatat kanë patur mungesë të financimit të qëndrueshëm dhe menaxherë të kualifikuar. Gazetarë, siç thuhet, 

ishin pushuar nga puna për shkak të aktiviteteve të tyre sindikale.
159

  

 

Ky hulumtim nuk ka hasur në informata që sugjerojnë që Diskrimini Anti-Grevë ishte çështje në  Republikën e 

Macedonisë.
160

 

 

 

Raste Studimi 
Raporte mbi çështje për të drejtat e njeriut lidhur me   bizneset nga OJQ-të, institucionet 

multilaterale dhe mediat 
 

 Maj 2012, Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë: Gjykata Supreme ka lëshuar një Konkluzion 

duke deklaruar që punonjësi i cili ka organizuar dhe marrë pjesë në grevë, e cila nuk është organizuar 

konform ligjit dhe marrëveshjes kolektive, mund të shkarkohet, nëse punonjësi ka vazhduar me grevë 

pasi marrjes së vendimit përfundimtar gjyqësor me të cilin greva është ndaluar meqë është në 

kundërshtim me ligjin dhe marrëveshjen kolektive. 
161

 

 

 Маj 2016, Unioni i Punëtorëve të Administratës Gjyqësore dhe Asambleja Nacionale: Duke filluar nga 

18.05.2016 sindikata ka organizuar grevë duke kërkuar rritjen e pagave të administratës gjyqësore në 

vend. Nga 15 qershori, greva ishte pezulluar përkohësisht për shkak të pushimeve vjetore , dhe pas 15 

gushtit ka vazhduar sërish.
162

 

 

 

Iniciativa të Kompanive 
Programe të sektorit privat që kanë për qëllim sigurimin e respektimit të së drejtave të njeriut 

apo kontribuimin në zhvillimin e Iniciativave Due Dilgence të kompanive  

 

 Agrotehnika, SETEC, Neptun dhe Tehomarket: Kompani që punojnë në sektorin për aparate të energjisë 

elektrike,  kanë nënshkruar kontrata për bashkëpunim afarist dhe teknik me Sindikatën për Administratën 

Publike dhe Shtetërore të Maqedonisë.
163

 Bazuar në këto kontrata, anëtarët e  Sindikatës mund të 
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shfrytëzojnë uljet dhe pagesat e shtyra në këste, përmes heqjes nga paga, gjatë blerjes së produkteve që 

ofrohen nga kompanitë.  

 

 

Iniciativa Zhvillimore të Kompanive 
 Sindikata e Makedonski Telekom A.D : Sindikata ka vendosur të miratojë një subvencionim të 

materialeve shkollore për të gjithë anëtarët e sindikatës që kanë nxënës në shkollat fillore dhe të mesme, 

përmes një kërkese dhe ndjekjen e një procedure konkrete.
164

 

 

 

Udhëzues mbi të Drejtat e Njeriut për Bizneset 
Aksione dhe prioritete të  sugjeruara nga palët interesuara  vendore dhe ndërkombëtare , si 

dhe iniciativa të kompanive për të siguruar respektimin e të drejtave të njeriut nga ana e 

kompanive  dhe kontribuimin  në zhvillimin njerëzor në kontekstin lokal 

 

 

Biblioteka Due Diligence  
Rekomandimet e mëposhtme janë zhvilluar nga Instituti Danez për të Drejtat e Njeriut 

përmes hulumtimit dhe angazhimit me kompani 
 

A e njeh kompania  të drejtën e punonjësve për liri të asociimit dhe  negociata kolektive? 

 

 Kompania ka për obligim njohjen e të drejtave të punonjësve të saj për liri të asociimit dhe negociata 

kolektive, duke përfshirë të drejtën për të formuar lirisht dhe / ose të anëtarësohen në sindikata të 

pavarura, dhe ky detyrim është i   komunikuar në mënyrë të qartë për të gjithë të punësuarit. 

 

 Kompania njeh organizatat e punojësve për qëllime negociatash kolektive dhe përmban procedura 

përkatëse për të siguruar negociata kolektive të rregullta me përfaqësues të autorizuar të punonjësve që 

kanë të bëjnë me të gjitha çështjet lidhur me vendin e punës. 

 

 Kompania u lejon përfaqësuesve të punonjësve qasje në marrëveshjet kolektive, objektet e kompanisë, 

punonjësit dhe dokumentacion tjetër relevant, i nevojshëm për të përmbushur detyrat e tyre. 

 

 Kompania ndalon diskriminimin apo veprimet negative kundër përfaqësuesve të punonjësve apo 

punonjësve për pjesëmarrje ose shmangie për pjesëmarrje në aktivitete të ligjshme të sindikatave. 

 

 Kompania ka rënë dakord me përfaqësuesit e punonjësve rreth kërkesave për  gjykim të drejtë në lidhje 

me të gjitha rastet disiplinore dhe ankesat e punonjësve. 

 

 Kompania ka një komitet, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të zgjedhur të punonjësve,  që është 

përgjegjës për dëgjimin, procedimin, dhe zgjidhjen e rasteve disiplinore dhe ankesave të punonjësve. 
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 Nëse Sindikatat e Pavarura janë të ndaluara apo të kufizuara, a u lejon  kompania  punonjësve të 

mblidhen në mënyrë të pavarur për të diskutuar problemet  lidhur me punën? 

 

 Kompania lejon punonjësit për t'u angazhuar në takime të rregullta,  brenda orarit normal të punës, ku 

punonjësit mund të diskutojnë rreth shqetësimeve në lidhje me kushtet e punës. 

 

 Nëse është e lejuar nga legjislacioni vendas dhe nëse sindikatat e pavarura nuk janë të pranishme, 

kompania i informon të punësuarit për të drejtën e tyre për të formuar një përfaqësi të pavarur kolektive 

në vendin e punës. 

 

 Nëse është e lejuar nga legjislacioni vendas, kompania njofton punonjësit për të drejtën e tyre për t'u 

angazhuar në negociata të rregullta kolektive që kanë të bëjnë me gjitha çështjet në vendin e punës. 

 

 Menaxhmenti i kompanisë takohet rregullisht me përfaqësuesit e punonjësve për të diskutuar për 

problemet lidhur me punën dhe shqetësimet / ankesat që mund të paraqiten nga të punësuarit.  
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Kushtet e Punës 
Statusi i punësimit, pagat, orari i punës dhe sigurimi social 

 

Rrethanat në Vend 
Çështje mbi të drejtat e njeriut relevante për bizneset. Informatat në këtë seksion janë 

mbledhur nga burime publike të disponueshme dhe konsultimeve të palëve të interesuara. 

 
Çështjet e punësimit rregullohen kryesisht me Kushtetutë dhe Ligjin për Marrëdhënie Pune, dhe në varësi të llojit 

të punës, ekzistojnë rregullore specifike të punësimit.
165

 

 

Punësimi i të punësuarve që punojnë në sektorin publik rregullohet me Ligjin për Punë të Zyrtarëve Administrativ 

dhe Ligjit për Sektorin Publik. 

 

Punëdhënësi është i ndaluar në vënien e aplikuesit për punë apo  punonjësin në një pozitë të pabarabartë për 

shkak të racës ose të origjinës etnike, ngjyrës, gjinisë, moshës, gjendjes shëndetësore ose paaftësisë për punë, 

besimeve fetare, politike ose besimeve tjera, anëtarësimit në sindikate, origjinës kombëtare apo sociale, gjendjes 

familjare, gjendjes ekonomike, orientimit seksual, ose rrethana të tjera personale. 

 

Komiteti i OKB-së për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe  Kulturore (2016) dhe ILO (2015)  raportuan se pavarësisht  

rënies në vitet e fundit, papunësia ka mbetur e lartë, veçanërisht në mesin e të rinjve, grave, Romëve dhe 

Personave me Aftësi të Kufizuar. 
166

 Shumica e mundësive për punë ishin në ekonominë joformale. 

 

Sipas  raportit të Entit Shtetëror të Statistikës 2006, për periudhën 2005-2015, niveli më i ulët i papunësisë prej 

26.1 është regjistruar në vitin 2015. Në periudhën 2013-2015 sektorët e prodhimit si industria, bujqësia, pylltaria 

dhe peshkataria kishin pjesëmarrjen më të madhe në punësimin e përgjithshëm në vend. 
167

 

 

Pagat 
Paga mesatare mujore neto në vend, në maj të vitit 2016 ishte 22,324 denarë (€ 362). 

168
 

 

Në vitin 2011, qeveria, pas një procesi konsultativ me partnerin social në kuadër të Këshillit Ekonomik dhe Social, 

ka propozuar ligjin për pagat minimale, duke vendosur pagën e vetme minimale në shkallë vendi  në 39.6 për qind 

të pagës mesatare bruto të vitit paraprak.
169

 Sipas ligjit, i cili kishte numër të madh të amendamenteve, në vitin 

2016 paga minimale neto ishte 10,080 denarë (€ 164) në muaj, përveç në industrinë tekstile, të veshmbathjes  dhe  

lëkurës, ku paga minimale ishte 9,000 denarë (€ 146) në muaj.
170

 

 

Komiteti i OKB-së për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (2016) shprehu shqetësimin e  tij që gratë janë 

mbi përfaqësuar në industrinë tekstile, të veshmbathjes dhe lëkurës, ku paga minimale ishte më e ulët se në 

industritë e tjera, që sipas konkluzioneve të Komisionit rezultoi në diskriminim të tërthortë kundër grave.
171
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Gjithashtu Komiteti ishte i shqetësuar se niveli i pagave minimale nuk ishte i mjaftueshëm për  

të siguruar një jetesë të denjë për punëtorët dhe familjet e tyre. Ai shprehu shqetësimin se parimi i barabartë i 

shpërblimit për punë të barabartë me përgjegjësi të barabarta për të njëjtën punë nuk ishte plotësisht në 

përputhje me Paktin e OKB-së për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore. 

 

Orët e Punës 
Ligji për Marrëdhënie Pune përcakton javë pune 40-orëshe me një minimum 24-orë periudhë pushimi, pushime të 

paguara nga 20 deri në 26 ditë pune, dhe kompensim në rast pushimi mjekësor . Punonjësit nuk mund të ligjërisht 

të punojnë më shumë se  një mesatare prej 8 orësh në javë  ose 190 orë në vit. Ligji gjithashtu u jep të drejtë të 

punësuarve të cilët punojnë më shumë se 150 orë shtesë në vit për një bonus të pagës mujore. 

 

Sipas raportit të  Departamenti Amerikan të Shtetit për 2015, bizneset e vogla të shitjes me pakicë, të punësuarve 

u kanë kërkuar shpeshherë punë përtej limitit të orëve të paraparë sipas ligjit.
172

 

 

Siç është cekur nga një studim i ILO-s 2015 mbi familjen,   përgjegjësitë e grave kishin një ndikim në orarin e punës. 

Për shembull, 77.9 për qind e grave kanë reduktuar orët e tyre të punës për shkak të kujdesit për fëmijët (22.1 për 

qind burra) .
173

 

 

Sigurimit social 
Regjimi për mirëqenie publike ofron pagesa mujore në të holla, subvencione për kujdes personal, one-off pagesa 

në të holla dhe në mallra, dhe pagesa në të holla për kujdesin ndaj fëmijëve, përkujdesjen e përkohshme për 

fëmijë pa prind  dhe kujdes shtëpiak, kryesisht në familjet me të ardhura minimale.
174

  

 

Siç është raportuar nga Fondacioni Bertelsmann, kishte një regjim jo sistematik të mirëqenies private pavarësisht 

donacioneve one-off dhe eventeve për mbledhjen e  fondeve . 
175

 

Sipas Indeksit Bertelsmann të Transformimit 2016, pensionet përbënin të ardhura të dyta sipas rëndësisë në 

buxhetin familjar. Në vitin 2014, Qeveria ka ofruar one-off pagesë të  borxhit për personat që jetojnë në varfëri, ku 

përfshihen kreditë bankare, faturat e shërbimeve dhe borxhet e tjera të ndryshme. Kompanive private dhe 

bankave u janë ofruar përjashtime nga taksat për shlyerje të borxheve të personave që jetojnë në varfëri. 

 

Komisioni Social Evropian në  Konkluzionet e tij për 2015 vuri në dukje se situata në vend nuk ishte në përputhje 

me Nenin 16 të Kartës Sociale Evropiane bazuar në atë që beneficionet sociale nuk ka mbuluar një numër të 

konsiderueshëm të familjeve.
176

 Gjithashtu  Komisioni arriti në përfundimin se nuk kishte trajtim të barabartë të 

shtetasve të huaj në lidhje me beneficionet për fëmijë, për shkak të kohëzgjatjes së  tepruar (tre vjet)  të  kërkesës 

për qëndrim. 

 

Komiteti i OKB-së për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (2016) shprehi shqetësimin se sistemi për 

sigurim social në vend nuk i ka mbuluar individët më të pa favorizuar dhe të margjinalizuar.
177

 Ai vuri në dukje se 

këta individë kanë qasje të kufizuar në beneficionet sociale për shkak të procedurës së ndërlikuar dhe kritereve të  

përshtatshmërisë dhe  nivelit të pamjaftueshëm  të këtyre beneficioneve. Ai gjithashtu ngriti shqetësimin për 

zbatimin retroaktiv të  ndryshimeve në Rregulloren, ku  gjatë llogaritjes së beneficioneve sociale janë përfshirë 

mjetet e transferuara bankare , gjë që ka rezultuar në pamundësinë e një numri të madh të përfituesve social  tu 

kompensohen beneficionet e mëparshme dhe si rezultat i kësaj, të humbin të drejtën e tyre për beneficione të 

ardhshme. 
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Sektori Joformal 
Federata e Sindikatave në Maqedoni, asamble më e madhe dhe më reprezentative e të gjitha sindikatave në vend, 

në fund të vitit 2015 filloi një fushatë të titulluar "Bashkohu dhe thuaj ST0P për ekonominë-gri, thuaj STOP për 

punën e pa-regjistruar. Sipas një analize të Federatës, Ekonomia joformale përbënte 22.5 për qind të totalit të 

aktivitetit ekonomik.
178

 

 

Deklarata e Berne (2016) ka raportuar se industria e këpucëve ishte një nga sektorët ku punësimet e paregjistruara 

ishin më të zakonshme afër turizmit, hotelerisë, ndërtimtarisë, mediave, zejtarisë etj.
179

 

 

Sipas Raportit për Gratë në Botë 2015, përqindja e burrave të angazhuar në punësimin joformal ishte më e lartë se 

ajo e femrave.
180

 

 

 

Raste Studimi 
Raporte mbi çështje për të drejtat e njeriut lidhur me   bizneset nga OJQ-të, institucionet 

multilaterale dhe mediat 

 

 2014, Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë: Gjykata Supreme theksoi që  Vendimi për shkarkim 

nga ana e punëdhënësit bazuar në arsyet e korporatës është i pavlefshëm në qoftë se ai nuk përmban një 

shpjegim rreth bazave dhe procedurave për shkarkimin e punonjësit, dhe në qoftë se nga ana e 

punëdhënësit nuk paraqitet mënyra e vlerësimit në lidhje me arsyet e korporatës për të shkarkuar të 

punësuarin.
181

 

 

Iniciativa të Kompanive 
Programe të sektorit privat që kanë për qëllim sigurimin e respektimit të së drejtave të njeriut 

apo kontribuimin në zhvillim 

 

 Iniciativa Due Dilgence të Kompanive  
 Feni Industritë: duke synuar minimizimin e ndikimit subjektiv në komitet dhe sigurimin e trajtimit të 

barabartë për të gjithë kandidatët e interesuar, procedura për rekrutimin e stafit të ri përfshin teste, 

intervista dhe pjesë praktike të provimit, me zbatimin e kodeve të dyfishta në procedurën e 

përgjithshme.
182

 

 

 INET: Kompania praktikon trajtim të barabartë për çdo të punësuar si në aspektin e të pasurit qasje në 

punësim po ashtu edhe në trajtimin e të punësuarve pasi ata të pranohen në punë.
183

 Çdo i punësuar 

është i trajtuar në mënyrë të barabartë nën termet dhe kushtet e punësimit, të tilla si: shpërblimi i 

barabartë, orët e punës dhe pushimi, pushimet e paguara, pushimi i lehonisë, siguria në punë, ngritja në 

detyrë, sigurimi social, dhe siguria dhe shëndeti në punë. 

 



 

54 
 

 Nextsense Ltd: Për të përcaktuar mundësinë për zhvillim, nevojat dhe shqetësimet e të punësuarve, të 

punësuarit plotësojnë  pyetësorë për  vlerësimin e tij / vetes,  eprorëve,  nivelit  të kënaqësisë;  punës dhe 

shpërblimit.
184

  Kjo pasohet nga një intervistë me të punësuarin, eprorin  dhe një përfaqësues të 

burimeve njerëzore ku janë vendosur synimet për avancimin e punonjësve, nevojat e tij / saj për arsimim 

dhe nevojat e kompanisë. 

 

 

 

Udhëzues mbi të Drejtat e Njeriut për Bizneset 
Aksione dhe prioritete të  sugjeruara nga palët interesuara  vendore dhe ndërkombëtare, si 

dhe iniciativa të kompanive për të siguruar respektimin e të drejtave të njeriut nga ana e 

kompanive  dhe kontribuimin  në zhvillimin njerëzor në kontekstin lokal 

 

Biblioteka Due Diligence  
Rekomandimet e mëposhtme janë zhvilluar nga Instituti Danez për të Drejtat e Njeriut 

përmes hulumtimit dhe angazhimit me kompani 

 
 

Orët e punës 
A siguron kompania që java e punës është e kufizuar në 48 orë; që puna jashtë orarit është e rrallë dhe e 

kufizuar; dhe se punonjësve u jepen pauza të arsyeshme dhe periudha pushimi? 

 

 Orët e punës janë të kufizuara në 48 orë në javë bazuar në politikat dhe praktikat e kompanisë, ose më 

pak nëse parashikohet nga ligji vendas, marrëveshjet kolektive ose standardet e industrisë. 

 

 Puna jashtë orarit është e rrallë, paguhet me një normë të veçantë premium, dhe nuk kalon 12 orë për 

secilën javë, ose 36 orë në muaj. 

 

 Kompania ka një sistem planifikimi, regjistrimi dhe monitorimi të orëve të realizuara të punës për çdo të 

punësuar, dhe rregullisht vlerëson nëse numri i punëtorëve është i mjaftueshëm për të përmbushur 

objektivat e prodhimit pa përdorur punë jashtë orarit. 

 

 Kur puna jashtë orarit tejkalon normën 12 orë në javë, kompania rrit fuqinë punëtore të saj në mënyrë që 

të korrespondojë me objektivat e prodhimit, ose merr masa për të rritur produktivitetin e punonjësve 

dhe  zvogëlon punën shtesë. 

 

 Punonjësve duhet tu jepet  të paktën 24 orë të njëpasnjëshme pushim (ose më shumë nëse parashikohet 

nga ligji vendas ose standardet  referuese të industrisë), në çdo periudhë shtatë-ditore. 
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 Kompania siguron që punonjësit   kanë pauze jo më pak se  30 minuta për çdo 4 orë pune (ose më shumë 

nëse lejohet nga ligji vendas ose standardet e industrisë) dhe që punonjësit janë të lejuar të përdorin 

tualetet çdoherë kur është e nevojshme dhe jo vetëm gjatë pushimeve të caktuara. 

 

 

 

Pagat 
A siguron kompania page mesatare që u mundëson punonjësve  për të plotësuar nevojat bazë të tyre dhe të 

vartësve të tyre? 

 

 Politika e kompanisë  duhet ti sigurojë punonjësit  me një page të mjaftueshme  mesatare  për të 

përmbushur nevojat bazë për ushqim, veshmbathje dhe  strehim dhe të sigurojë  disa të ardhura për 

gjëra shtesë për veten dhe vartësit e tyre. 

 

 Kompania është në dijeni nëse paga minimale ligjore në vend i përmbush kërkesat për një jetesë 

mesatare. 

 

 Nëse nuk është vendosur  Pagë minimale në shkallë vendi , ose në qoftë  se paga minimale në shkallë 

vendi është e  pamjaftueshme për të plotësuar nevojat bazë të punonjësve dhe vartësve të tyre, 

kompania llogarit një pagë mesatare bazuar në koston e jetesës në zonën e saj të operimit. 

 

 Punonjësit me orar të pjesshëm marrin paga dhe përfitime që janë në proporcion me ato të punonjësve 

me kohë të plotë, dhe marrin kompensim për punë jashtë orarit në një minimum prej 1.25 herë të 

pagesës së tyre për orë. 

 

 Kompania i  paguan pagat në intervale të rregullta dhe nuk merr zbritjet nga rroga për masat disiplinore 

ose zbritje të tjera që nuk janë të autorizuara nga ligji vendas. 

 

 Bonuset  dhe sistemete e pagesave në  copë-normë  monitorohen për të siguruar që paga e paguar totale  

i plotëson nevojat bazë për jetesë pa patur nevojë për  punë shtesë. 

 

Pushimi  
A siguron kompania që punonjësve u janë paguar pushimi vjetor, pushim mjekësor, dhe pushimi i lehonisë, në 

përputhje me standardet minimale ndërkombëtare? 

 

 Punonjësve u jepet të paktën tre javë  pushim i  paguar vjetor ose më shumë, nëse kërkohet nga ligji 

vendas ose marrëveshjet kolektive.  Punonjësit me orar të pjesshëm dhe  punonjësit me periudhë 

afatshkurtër të punës janë të pajisur me pushim të paguar në proporcion me numrin e orëve të punës, në 

një normë të barabartë me atë të punësuarve me orar të plotë. 

 

 Punonjësit kanë të drejtë në pushim mjekësor me pagesë, në përputhje me ligjin vendas në fuqi. Nëse 

pushimi mjekësor  nuk parashikohet në ligjin vendas, kompania konsultohet me sindikatat apo 

përfaqësues të punëtorëve për krijimin e mjeteve alternative të mbrojtjes në rast të sëmundjes ose 

lëndimit. 
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 Kompania siguron që pushimi mjekësor nuk zbritet nga ditët e pushimit vjetor të punonjësve. 

 

 Punonjëset femra kanë të drejtë në jo më pak se katërmbëdhjetë javë të pushimit të paguar të lehonisë 

për fëmijë. 

 

 Kompania jep leje solidariteti ose prindërore për punonjësit të cilët kanë adoptuar një fëmijë ose më 

shumë, ose kanë marrë përsipër përgjegjësinë për kujdestari të fëmijëve  ose fëmijëve të  tjerë të varur. 

 

Statusi i Punësimit 
A siguron kompania që të gjithë punonjësit të kenë një status zyrtar të punësimit? 

 

 Kompania siguron që të gjithë të punësuarit para fillimit të punës në kompani të pajisen me kontrata të 

punës, dhe  kontratat të jenë të kuptueshme për çdo punonjës. 

 

 Kontrata specifikon të drejtat dhe detyrimet e punësimit për secilin punonjës, duke përfshirë përshkrimin 

e qartët të punës, bonuset dhe sistemet e pagave, dhe afate me arsye të justifikuara paralajmërimi. 

 

 Referencat për doracakë të  kompanisë ose dokumente të tjera përkatëse mbi kushtet e punësimit janë 

të integruar në kontratë. 

 

 Kompania siguron që kontraktuesit i sigurojnë punonjësit  që veprojnë brenda hapsirave të kompanisë 

me  statusin zyrtar të punësimit,  në përputhje me standardet e kompanisë. 

 

 

Standarde dhe Udhëzime  
Resurse të OJQ-ve dhe të burimeve institucionale për të përmirësuar  përpjekjet ‘’due 

diligence’  mbi  të drejtat e njeriut nga ana e bizneseve. Këto burime janë marrë nga Qendra 

Burimore për Biznes dhe të Drejtat e Njeriut 
 

 Kodi Baze i ETI  (2012) dhe Parimet e Zbatimit ETI (2009): Iniciativa e Tregtisë Etike është  aleancë e 

palëve të ndryshme të biznesit që promovon zbatimin e kodeve të qeverisjes  korporative në praktikë 

duke mbuluar kushtet e punës të zinxhirit të furnizimit . Aleanca përbëhet nga kompani, OJQ dhe 

organizata sindikale. Kodi bazë i ETI është zhvilluar si një kod i praktikës së punës, i targetuar 

përgjithësisht për zinxhirët e furnizimit, dhe është në përputhje me standardet kryesore ndërkombëtare 

të  punës. Parimet e Zbatimit ETI përshkruajnë kërkesat e nevojshme nga anëtarët e korporatave për 

zbatimin e Kodit Baze të ETI në zinxhirët e furnizimit, duke përfshirë edhe angazhimet, praktikat dhe 

sjelljet e nevojshme të menaxhimit. 

 

 Instituti për të Drejtat e Njeriut dhe Biznesin dhe  Iniciativa Globale e Biznesit për të Drejtat e Njeriut, 

Gjendja aktuale: Përgjegjësia e Korporatës për të Respektuar të Drejtat e Njeriut në Marrëdhëniet e 

Biznesit (2012):  Raporti shqyrton se si Parimet Udhëzuese të OKB-së mund të kontribuojnë dhe të 

drejtojnë rrjetin kompleks të marrëdhënieve të biznesit që tashmë ekziston në ekonominë globale. Ai 
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eksploron se si kompanitë e të gjitha madhësive kanë filluar  zbatimin e të drejtave të njeriut  dhe 

Parimet Udhëzuese të OKB-së në marrëdhëniet tradicionale dhe bashkëkohore të biznesit. 

 

 Portali për Menaxhmentin Përgjegjës të Zinxhirit të Furnizimit (vler. 2008): Portali është projektuar për të 

mbështetur kompanitë në përmirësimin e kushteve sociale dhe mjedisore brenda zinxhirit të furnizimit. 

Portali ofron mjete dhe udhëzime mbi një numër çështjesh të zinxhirit të furnizimit, të tilla si puna e 

fëmijëve, korrupsioni dhe diskriminimi. Përveç kësaj, Portali specifikon edhe materialet specifike 

burimore në nivel sektorësh dhe ato që kanë të bëjnë legjislacionin. 

 

 IFC Standardi i Performansës 2: Puna dhe Kushtet e Punës (2012): IFC PS2 udhëhiqet nga standardet 

ndërkombëtare të punës të përshkruara nga ILO dhe mbulon një sërë aspekte, duke përfshirë: kushtet e 

punësimit, mos diskriminimin, shëndetin dhe sigurinë, si dhe punën e detyruar.  Standardet ju referohen 

të punësuarve, punëtorëve honorarë dhe punëtorëve në zinxhirët e furnizimit. Organizata 

Ndërkombëtare e Punës: Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) është agjenci  e OKB-së përgjegjëse 

për përgatitjen dhe mbikëqyrjen e standardeve ndërkombëtare të punës. Misioni dhe objektivat e ILO-s 

janë promovimi i të drejtave në punë,  nxitjen e mundësive të denja të punësimit,  rritjen e mbrojtjes 

sociale dhe  forcimin e dialogut për çështje që kanë të bëjnë me punën. 

 

 Udhëzimet e OECD-së për Ndërmarrjet Shumëkombëshe (2011): Udhëzimet e OECD-së janë 

rekomandime nga qeveritë drejtuar ndërmarrjeve shumëkombëshe që operojnë në ose nga vendet 

aderuese. Kapitulli 5 ka të bëjë me punësimin dhe marrëdhëniet  industriale, përafrimin me Standardet 

Ndërkombëtare të Punës së ILO-s. 
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Mjedisi 
Ndikimet e kompanisë në mjedis që ndikojnë në shëndetin apo jetesën 

e komuniteteve lokale 

 

Konteksti Vendor 
Ndikimet e kompanisë mbi mjedisin që ndikojnë në shëndetin dhe jetesën e komuniteteve 

lokale 
 

Në Konventën e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike vendi paraqiti Raportin e Pare Dyvjeçar të 

Azhurnuar.
185

 Vendi miratoi kontributin e përcaktuar nacional, si një input në Marrëveshjen e Parisit për Klimën 

2015.
186

 Megjithatë, sipas Progresit  të BE-së 2015 vendi ishte në fazat e hershme të transpozimit dhe zbatimit të 

acquis të BE-së dhe rekomandoi  zhvillimin e një politike dhe strategjie gjithëpërfshirëse mbi veprimet për klimën, 

në përputhje me kornizat e BE-së 2030. 
187

 

 

Në vitin 2016, Maqedonia është renditur në pozitën e 50-të nga 180 vende në Indeksin për Performansë Mjedisore 

të  Universitetit Yale, në pozitën e 11-të nga 18 vendet e Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore.
188

 

 

 

Pjesëmarrja & Qasja në Informata 
Ligji për Mjedisin (2005) është ligj i përgjithshëm që rregullon Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis të projekteve të 

caktuara, edhe pse rregulloret specifike të sektorëve të tjerë gjithashtu  u referohen kërkesave të EIA-së.
189

 

Projektet që i nënshtrohen EIA-së përfshijnë aktivitete publike dhe private. Ekzistojnë dispozita të veçanta për 

projektet e huaja me ndikim ndërkufitar në Maqedoni dhe anasjelltas. 

 

Ligji për Mbrojtjen e Natyrës (2004) kërkon Vlerësimin e Ndikimit në Natyrë të planeve dhe programeve të 

specifikuara. 
190

 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMJPH) është përgjegjëse për Zbatimin e Ligjit të 

Mjedisit, duke përfshirë edhe procedurën e EIA-së. Ajo gjithashtu ka përgjegjësi specifike në ekzaminimin, studimin 

dhe shqyrtimin e raportit të EIA-së. 

 

Pjesëmarrja publike në procesin vendimmarrëse për çështje lidhur me mjedisin është e rregulluar në Kapitujt X dhe 

XI të Ligjit për Mjedisin publik. Pjesëmarrja publike për tema lidhur me mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit është e 

garantuar edhe me Ligjin për Qasje të Lirë në Informata publike dhe dekrete të tjera përcjellëse.
191

 

 

Siç është theksuar në Komisionin për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informata me karakter publik, 

komisionit i janë dorëzuar 940 ankesa  nga individë dhe persona fizikë, prej të cilave asnjëra nuk ishte nga ndonjë 

kompani. 
192

 Më shumë se një e treta e ankesave janë pranuar nga Komisioni dhe zotëruesi i informatave publike 

ishte i detyruar të japë informata të veçanta për parashtruesit. Parashtruesit kanë shprehur pakënaqësi në drejtim 

të marrjes së informatave nga zotëruesit publik të informacionit, mes tjerash,  edhe rreth raporteve për ndihmë 
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shtetërore për kompanitë në zonat teknologjike industriale; kontratave të përgjithshme për ndërtimin e  muzeve; 

listave të kompanive që marrin koncesione; statusit të procesit të miratimit të planeve urbane etj. 

 

Përveç Rregullores vendore mbi pjesëmarrjen publike dhe qasjen në informata për tema lidhur me mjedisin, 

Qendra Rajonale e Mjedisit ka vërejtur një sërë pengesa në këto procese, të tilla si: një numër i madh i projekteve 

dhe planeve që nuk ishin paraqitur për publikun; mungesa e një procesi të organizuar për pjesëmarrje publike, 

niveli i ulët i vetëdijes në mesin e qytetarëve të Maqedonisë në lidhje me të drejtën e tyre për pjesëmarrje në 

diskutime publike, mungesa e njohurive në mesin e administratës publike në lidhje me pjesëmarrjen publike në 

proceset vendimmarrëse. 
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Ndotja e ajrit 
Sipas raporti të Institutit për Shëndet Publik 2015, standardet e cilësisë së ajrit janë shkelur në  nivel alarmues të 

lartë në vitin 2015, me një përqendrim më të madh të grimcave të dëmshme në ajër.
194

 Përveç kësaj, hulumtimet 

kanë sugjeruar që më shumë se 90 për qind e grimcave të dëmshme kanë ardhur nga Industria e rëndë dhe 

metalurgjia, përdorimit të qymyrit në prodhimin e energjisë elektrike, trafikut të dendur në qendrat e mëdha 

urbane dhe industriale, si dhe ngrohjes së amvisërive me drurë. 
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Siç është cekur nga Enti Shtetëror i Statistikës (2015) emisioni më i madh i ndotësve të ajrit është shënuar nga 

Sektori i proceseve  djegëse në  madhësi prej rreth 58 për qind të  grimcave totale të dëmshme, pasuar nga 

emisionet nga sektori i transportit (rreth 20 për qind në mesatare), emisionet nga proceset e prodhimit (rreth 35 

për qind) dhe emisionet e ndotësve nga sektorë të tjerë (mbeturinat, bujqësia dhe emisionet fugitive me rreth 5 

për qind).
196

 

 

Avokati i Popullit në raportin e tij për vitin  2015 deklaroi se kapacitetet e mëdha industriale në vend, duke mos 

respektuar standardet ekologjike të punës, kanë kontribuar në mënyrë të konsiderueshme për  varfërimin e 

kualitetit të ajrit.
197

 Derisa bizneset duhet të verifikojnë që procesi i prodhimit në kapacitetet industriale është i 

sigurt dhe në përputhje me normat për mbrojtjen e mjedisit, Avokatit të Popullit (2015) 
198

 dhe BE-ja  

(2015)
199

  vunë në dukje se procedurat për marrjen e lejeve integruese ekologjike për pengimin dhe kontrollin e 

ndotjes përbëjnë një pengesë dhe është e nevojshme që të tejkalohen. 

 

 

Raste Studimi 
Raporte mbi çështje për të drejtat e njeriut lidhur me   bizneset nga OJQ-të, institucionet 

multilaterale dhe mediat  

 

 2015 Avokati i Popullit: Në vitin 2015, Avokati i Popullit ka pranuar ankesa që kanë të bëjnë me mjedisin, 

zhurmën e rritur nga objektet hotelierike të vendosur afër zonave të populluara, ndotjen e mjedisit nga 

mbeturinat  dhe mbeturinave të tjera komunale në deponitë ilegale të vendosura pranë shtëpive të tyre, 

si dhe prolongimin e procedurës administrative nga ana e organeve inspektuese. 
200

 Avokati i Popullit ka 

kontaktuar inspektorët e mjedisit  në nivel lokal dhe qendror në mënyrë që ata të marrin masa për të 

mbrojtur të drejtat e qytetarëve. 
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 2015, Instituti i Shëndetit Publik: Gjatë inspektimeve të objekteve hotelierike dhe vendeve turistike si 

dhe objekteve në zonën e prodhimit, Instituti ka zbuluar se në shumicën e objekteve, uji nuk ishte i 

dezinfektuar, dhe nëse ishte, nuk është bërë në mënyrë të vazhdueshme.
201

 Është shënuar mungesa e 

personelit të kualifikuar për të mirëmbajtur objektet për furnizimin me ujë, që ka rezultuar në defekte të 

shumta  sanitare-teknike. 

 

 

 

Iniciativa të Kompanive 
Programe të sektorit privat që kanë për qëllim sigurimin e respektimit të së drejtave të njeriut 

apo kontribuimin në zhvillimin e Iniciativave Due Dilgence të kompanive 

 

 INET: Kompania ka marrëdhënie të drejtpërdrejta tregtare  me brende të njohura botërore të cilët janë të 

përfshirë në mbrojtjen e mjedisit. Ajo ka distribuuar komponentë kompjuterik të deklaruara nga 

prodhuesit e tyre se janë në përputhje me standardet e performansës mjedisore për produktet 

elektronike - IEEE1680-2006.
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 Spitali i Përgjithshëm Privat  PZU Re-Medika: Në vitin 2015, spitali përfundoi ndërtesën shtesë  duke 

përdorur  fasadë të ventiluar energjetike-efikase , e para e këtij lloji në vend. 
203

 

 

 Alkaloid AD Skopje: Në mënyrë që të sigurojë monitorimin e nivelit të ujërave nëntokësore dhe 

shfrytëzimin racional të ujit për qëllime teknologjike në "Autokomandë" dhe "Gjorçe Petrov" kompania 

ka instaluar rrjete, piezometër dhe ujëmatës, që kanë mundësuar  monitorimin e sasisë së ujërave 

nëntokësore të nxjerrë nga puset.
204

 

 

 

Iniciativa Zhvillimore të Kompanive 

 
 Banka Sparkasse: Në bashkëpunim me Pakomak, kompani për menaxhimin e paketimit dhe magazinimit 

të  depozitimeve, banka filloi nismën "Riciklimi-thuaj po",  të menaxhuar nga nxënës të shkollave fillore, 

në mënyrë që ti mësojnë ata rreth riciklimit si proces, por gjithashtu ti mësojnë rreth asaj si riciklimi të 

kthehet në një burim të ardhurash konstante për shkollat e tyre.
205

  

 

 Gorska Koding DOOEL Skopje: Me qëllim të rritjes së frymës ekologjike të konsumatorëve të ujit dhe 

lëngjeve, në vitin 2015 kompania organizoi një konkurs ekologjik për të gjithë pjesëmarrësit të cilët kishin 

Ide për t’ju dhënë "një jetë të re" shisheve tashmë të përdorura.
206

  Konkursi nuk ishte i fokusuar në një 

temë konkrete, kështu që shishet e përdorura mund të ripërdoreshin për krijimin e dekoratave, stolive 

dhe aksesorëve, skulpturave etj. 

 

 One.VIP: Më 28 mars 2015, në periudhën nga 20.30 deri në 21.30 në mbështetje të aksionit vullnetar në  

global "Ora e Tokës" për mbrojtjen e mjedisit dhe ndryshimet klimatike, Vip-i, Operator privat i 

telekomunikacionit, ndali ndriçimin në të gjitha mjediset e punës, si dhe Dritat e dritareve në të gjitha 
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qendrat e Vip-it  në Maqedoni dhe në ambientet e selisë në Shkup.
207

 Të punësuarit dhe familjarët e tyre 

kishin një pjesë aktive në këtë aktivitet.  

 

 

Udhëzues mbi të Drejtat e Njeriut për Bizneset 
Aksione dhe prioritete të  sugjeruara nga palët interesuara  vendore dhe ndërkombëtare , si 

dhe iniciativa të kompanive për të siguruar respektimin e të drejtave të njeriut nga ana e 

kompanive  dhe kontribuimin  në zhvillimin njerëzor në kontekstin lokal 

 

Biblioteka Due Diligence  

Rekomandimet e mëposhtme janë zhvilluar nga Instituti Danez për të Drejtat e Njeriut përmes hulumtimit dhe 

angazhimit me kompani 

 

Qasja preventive 

 

A e mbështet kompania qasjen preventive për çështjet mjedisore? 

 

 Kompania siguron informata për palët e interesuara rreth pasigurive dhe rreziqeve potenciale për 

punonjësit, konsumatorët, publikun dhe mjedisin e produkteve dhe proceseve të kompanisë. 

 

 Kompania identifikon çdo kontaminim të tokës dhe ujit në rrjetin apo rrjetet e saj, vlerëson ndikimet 

mjedisore dhe mënjanon çdo ndotje të konsiderueshme. 

 

 Kompania përpiqet për të shmangur dëmtimin e mjedisit përmes mirëmbajtjes së rregullt të proceseve të 

prodhimit dhe sistemeve  mbrojtëse të mjedisit (kontrollit të ndotjes së ajrit, mbeturinave, sistemeve të 

trajtimit të ujit, etj.) 

 

 Kompania kryen vlerësim sistematik të rrezikut të materialeve të përdorura, produkteve dhe proceseve 

për ti aplikuar gjatë qasjes preventive. 

 

 Kompania siguron transparencë dhe angazhohet në dialogun e rregullt të palëve të interesuara me 

fqinjët, organizatat e shoqërisë civile dhe palë të tjera që kanë interes për kompaninë mbi çështje kritike 

mjedisore. 

 

 Nëse është e nevojshme, kompania  mbështet kërkime shkencore mbi çështjet mjedisore lidhur me 

produktet dhe proceset e kompanisë. 

 

Masat Emergjente 
A ka kompania  procedura emergjente  për të parandaluar  dhe detektuar aksidentet që ndikojnë në mjedisin 

dhe shëndetin e njeriut? 
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 Kompania ka identifikuar operacionet e rrezikshme dhe pasojat potenciale për shëndetin e njeriut dhe 

mjedisin në raste aksidenti. 

 

 Kompania ka detajuar procedurat, planet, pajisjet dhe programet e trajnimit për parandalimin e 

aksidenteve dhe emergjencave. 

 

 Kompania ka detajuar procedurat, planet dhe pajisjet për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive   aksidenteve 

dhe emergjencave nëse ato ndodhin. 

 

 Kompania trajnon punëtorët për t'iu përgjigjur aksidenteve dhe emergjencave, duke përfshirë kryerjen e 

stërvitjeve emergjente të paktën një herë në vit përfshirë të gjithë punëtorët. 

 

 Aty ku ekziston rrezik i madh nga ndikimet eventuale mbi komunitetet lokale, kompania posedon 

procedurë që mundëson njoftim të menjëhershëm komunitetet e prekura lokale rreth emergjencave 

industriale, dhe informon për reagimet emergjente, planet e evakuimit dhe kujdesin mjekësor. 

 

 

Konsumi i  Energjisë dhe Ndryshimet Klimatike 
A merr kompania masa për të reduktuar konsumin e energjisë dhe emisionet e gazeve serrë? 

 

 Kompania operon në përputhshmëri me rregulloren që ka të bëjë me përdorimin e burimeve të energjisë 

dhe emisionet e gazeve serë. 

 

 Kompania ka  strategji për klimën përmes së cilës i identifikon mundësitë për të reduktuar konsumin e 

energjisë në kompani  dhe/ose emetimet e gazeve serë. 

 

 Kompania ka filluar aktivitetet praktike për të reduktuar konsumin e energjisë dhe / ose emetimet e 

gazeve serrë. 

 

 Kompania siguron informata dhe i trajton të punësuarit për zbatimin e masave për reduktimin e 

energjisë. 

 

 Kompania monitoron konsumin e saj të energjisë dhe / ose emetimet e gazeve serë. 

 

 Kompania ka përcaktuar bazë për emisionet e gazeve serrë, e cila përfshin një përkufizim të operacioneve 

dhe aktiviteteve të biznesit, si dhe gazet sere,  p.sh. të përshkruar në Protokollin për gazet serë. 

 

 Kompania ka objektiva për të reduktuar konsumin e saj të energjisë dhe / ose emisionet e gazeve sere. 

 

 Kompania angazhohet me qeverinë dhe organizatat e shoqërive civile  për të zhvilluar politika dhe masa 

që sigurojnë një kornizë për sektorin e biznesit për të kontribuar në ndërtimin e një ekonomie me nivel  

të ulët të karbonit. 
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Uji dhe Ujërat e Zeza 
A merr kompania masa për të reduktuar konsumin e ujit dhe trajtimin e ujërave të zeza? 

 

 Kompania posedon lejet e nevojshme për nxjerrjen e ujit apo marrjen e ujit nga furnizimet publike të ujit 

dhe për shkarkimet e ujërave. Kompania bën trajtimin e ujërave të zeza para shkarkimit të tyre, për të 

ulur ndikimet negative mjedisore. Nëse trajtimi i ujërave të zeza zhvillohet jashtë ambienteve të 

kompanisë, kompania është në dijeni mbi efektivitetin e atij trajtimi. 

 

 Kompania monitoron shkarkimet e ujërave të zeza, duke përfshirë llojet, vlerat kufitare dhe sasitë e 

ndotësve në ujërat e zeza. 

 

 Kompania ka objektiva për reduktimin e konsumit të ujit dhe / ose duke rritur sasinë e ujit të ripërdorur 

ose të ricikluar në operacione dhe aktivitete të ndryshme të biznesit. 

 

 Kompania ofron informata dhe trajnim për punonjësit për zbatimin e masave për zvogëlimin e  konsumit 

të ujit dhe për të zvogëluar nevojën për trajtimin e ujërave të zeza. 

 

 Përdorimi i ujit të kompanisë dhe shkarkimet e ujërave të zeza nuk ndikojnë negativisht në 

qëndrueshmërinë e burimeve ujore, mjedisin natyror apo disponueshmërinë e ujit për pije dhe qëllime 

sanitare. 

 

 Kompania angazhohet me autoritetet vendase, rajonale dhe lokale publike dhe organizatat e shoqërisë 

civile për të adresuar çështjet e qëndrueshmërisë së ujit lidhur me burimet e prekura të ujit. 

 

 

Menaxhimi i Mbeturinave 
A merr kompania  masa për të parandaluar dhe për të reduktuar prodhimin e mbeturinave dhe për të siguruar 

menaxhim të përgjegjshëm të mbeturinave? 

 

 Kompania ka lejet e nevojshme për trajtimin, ruajtjen, riciklimin dhe asgjësimin e mbeturinave,dhe, nëse 

është e nevojshme, përputhshmëri me kërkesat për transportin e mbeturinave të rrezikshme jashtë 

kufijve. 

 

 Kompania posedon strategji për të menaxhuar mbeturinat në mënyrë të përgjegjshme dhe vazhdimisht 

përpiqet për të parandaluar dhe për të reduktuar prodhimin e mbeturinave. 

 

 Kompania siguron që mbeturinat e duhura për riciklim janë klasifikuar dhe dorëzuar në kompani 

recikluese. 

 

 Kompania monitoron llojet dhe sasitë e mbeturinave të prodhuara, duke përfshirë ku dhe si mbeturinat 

riciklohen, trajtohen ose hidhen. 

 

 Kompania ka objektiva për uljen e prodhimit të mbeturinave dhe/ose rritjen e mbeturinave të 

ripërdorura/ricikliuara dhe mat progresin e saj kundrejt këtyre objektivave. 
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 Kompania sigurin informata dhe trajnim të punonjësve për administrimin, magazinimin, transportin dhe 

asgjësimin e sigurt të llojeve specifike të mbeturinave të rrezikshme. 

 

 Kompania shënon zonat që përdoren për magazinimin e mbeturinave, dhe vendos etiketa në të gjithë 

kontejnerët për ruajtjen e mbeturinave, duke përfshirë edhe  simbolin përkatës të rrezikut për 

mbeturinat e rrezikshme. 

 

 Kompania kërkon faturat e riciklimit / trajtimit / deponimit nga kontraktuesit e transportit. 

 

 Kompania përdor kontraktues të licencuar për transportin, riciklimin, trajtimin dhe deponimin e 

mbeturinave të rrezikshme. 

 

Emisionet në ajër 
A i parandalon, redukton dhe trajton kompania  emisionet në ajër? 

 

 Kompania posedon lejet e nevojshme për emisionet në ajër, në përputhje me kërkesat ligjore (p.sh. 

standardet e ndotjes së ajrit dhe vlerat kufitare). 

 

 Kompania ofron informata dhe trajnim të punonjësve  mbi menaxhimin e emisioneve në ajër. 

 

 Kompania monitoron llojet dhe sasitë e emisioneve përkatëse në ajër. 

 

 Kompania trajton ndotësit relevantë para se të emetohen në atmosferë (p.sh. duke përdorur filtra). 

 

 Kompania vazhdimisht përpiqet për të parandaluar dhe për të zvogëluar emisionet në ajër. 

 

 

 

Zhurma, Era, Drita dhe Vibracionet 
A i parandalon dhe zvogëlon kompania  ndikimet nga zhurma, era, drita dhe vibracionet në mjedisin rrethues? 

 

 Kompania ka lejet e nevojshme për nivelet e zhurmës, erës, dritës dhe vibracioneve, dhe ata janë në 

përputhje me kërkesat ligjore (p.sh. standardet ose procedurat). 

 

 Kompania ofron informata dhe trajnim të punonjësve për të menaxhuar zhurmën, erën, dritën dhe 

vibracionet. 

 

 Kompania monitoron nivelet e zhurmës, erës, dritës dhe vibracioneve në mjedisin rrethues. 

 

 Kompania i trajton / minimizon ndikimet për të siguruar se nuk ka nivele të konsiderueshme të zhurmës, 

erës,  dritës dhe vibracioneve. 

 



 

65 
 

 Kompania vazhdimisht përpiqet për të parandaluar dhe minimizuar nivelet e zhurmës, erës dhe të dritës 

(P.sh. prodhimi i mbyllur, mbrojtja, etj). 

 

Kimikatet dhe Substancat tjera të Rrezikshme 
A e minimizon kompania  përdorimin e kimikateve dhe substancave të tjera të rrezikshme dhe a siguron trajtim 

dhe deponim të sigurt të tyre? 

 

 Kompania posedon lejet e nevojshme, në përputhje me kërkesat ligjore për trajtimin, përdorimin dhe 

ruajtjen e kimikateve dhe substancave të tjera të rrezikshme. 

 

 Kompania nuk prodhon, tregton dhe/ose përdor kimikate dhe substancat tjera të rrezikshme që u 

nënshtrohen masave ndaluese vendase ose ndërkombëtare ose ‘’phase-outs’’. 

 

 Kompania sigurion informata të nevojshme dhe i trajnon punonjësit për trajtimin dhe përdorimin e sigurt 

të kimikateve dhe substancave të tjera të rrezikshme. 

 

 Kompania monitoron sasitë e të gjitha kimikateve dhe substancave të tjera të rrezikshme që përdoren në 

prodhim dhe mirëmbajtje. 

 

 Kompania shënon zonat që përdoren për ruajtjen e substancave dhe produkteve kimike. 

 

 Kompania shënon etiketat për të gjitha substancat dhe produktet kimike, duke përfshirë emrin e kimikatit 

dhe simbolin relevant të rrezikut. 

 

 Kompania e konsideron substituimin si të rëndësishëm dhe vazhdimisht përpiqet për të përdorur 

kimikate dhe substanca më pak të dëmshme. 

 

 

Biodiversiteti 
A i parandalon, minimizon dhe korrigjon kompania ndikimet e konsiderueshme mbi biodiversitetin? 

 

 Kompania  posedon lejet e nevojshme në përputhje me kërkesat ligjore për të operuar  ose shndëruar 

mjedisin natyror. 

 

 Kompania është e angazhuar për të operuar brenda kornizave të konventave ndërkombëtare mbi 

biodiversitetin (p.sh. Konventa mbi Diversitetin Biologjik, Protokolli i Kartagjenës mbi Biosigurinë dhe 

Konventa CITES). 

 

 Kompania ka bërë vlerësimet mbi ndikimet e rëndësishme pozitive dhe negative të operacioneve dhe 

aktiviteteve të saj në mjedisin natyror dhe biodiversitetin (p.sh. Listën e Kuqe të Specieve të Kërcnuara  të 

IUCN-së dhe  Specieve jo aliene invazive). 

 

 Kompania paraprakisht dhe/ose aktualisht merr masa për të parandaluar dhe për të zvogëluar ndikimet e 

operacioneve dhe aktiviteteve të saj mbi biodiversitetin. 
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 Kompania në mënyrë të qartë vendos etiketat e produkteve që përmbajnë GMO dhe tregon nëse GMO-të 

janë përdorur në procesin e prodhimit. 

 

 Kompania siguron se nuk ka pasur asnjë lëshim të paplanifikuar të GMO-ve. 

 

 Kompania dokumenton që punonjësit janë trajnuar në mënyrë adekuate për të trajtuar GMO-të. 

 

 

Resurset Natyrore 
A siguron kompania që resurset natyrore janë përdorur në mënyrë të qëndrueshme? 

 

 Kompania posedon lejet e nevojshme dhe vepron në përputhje me kërkesat ligjore  sa i përket kultivimit, 

korrjes, nxjerrjes dhe / ose përdorimit të burimeve natyrore (p.sh. drurë, peshq, metale,  naftë, qymyr, 

etj.). 

 

 Kompania vepron në përputhje me kërkesat ligjore në lidhje me kultivimin, korrjen, nxjerrjen dhe / ose 

shfrytëzimin e burimeve natyrore (p.sh: drurë, peshq, metale, naftë, qymyr etj.). 

 

 Kompania siguron se punonjësit janë trajnuar për kultivimin e qëndrueshëm, korrjen, nxjerrjen dhe / ose 

përdorimin e burimeve natyrore. 

 

 Kompania vazhdimisht përpiqet për të parandaluar, minimizuar dhe korrigjuar ndikimet e rëndësishme në 

burimet natyrore përmes metodave ekologjikisht miqësore dhe përdorimin e burimeve alternative. 

 

 Kompania siguron se përdorimi i burimeve të ripërtëritshme nuk ndikon negativisht në qëndrueshmërinë 

e resurseve (p.sh. aftësinë e resurseve për rigjenerimin). 

 

 Kompania demonstron përpjekjet për të zëvendësuar resurset jo të ripërtëritshme të përdorura në 

prodhim me resurse të ripërtëritshme. 

 

 Kompania punon me autoritetet publike lokale dhe nacionale, si dhe me institucionet ndërkombëtare për 

të adresuar çështjet mbi qëndrueshmërinë e resurseve natyrore (p.sh. drurë, ujë, peshq, metale, naftë 

etj.). 

 

 

Teknologjitë Miqësore me Mjedisin 
A inkurajon kompania zhvillimin dhe përdorimin e teknologjive miqësore me mjedisin? 

 

 Kompania përdor teknologji miqësore me mjedisin. 

 

 Kompania rregullisht vlerëson proceset dhe teknologjitë e saj për të parë nëse ka më shumë 

alternativa miqësore me mjedisin. 
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 Gjatë zhvillimit të teknologjive dhe produkteve të reja, kompania fokusohet në zhvillimin e teknologjive 

miqësore me mjedisin p.sh. duke përdorur vlerësimet e ciklit të jetës (LCA), i disejnuar për qëndrueshmëri 

ose  qasjen ‘’cradle-to-cradle’’. 

 

 Gjatë planifikimit të investimeve të reja në teknologji, kompania vlerëson teknologjinë më të  mira të 

disponueshme dhe përcakton kriteret minimale mjedisore. 

 

 Gjatë investimit në ndërtesa të reja, kompania përdor materiale burimore- efikase dhe teknologji 

adekuate mjedisore. 

 

 Kompania jep informata që përshkruajnë performansën mjedisore dhe përfitimet nga përdorimi i 

teknologjive miqësore me mjedisin në dispozicion të palëve të interesuara. 

 

 

Standarde dhe Udhëzime 
Resurse të OJQ-ve dhe të burimeve institucionale për të përmirësuar  përpjekjet ‘’due 

diligence’  mbi  të drejtat e njeriut nga ana e bizneseve. Këto burime janë marrë nga Qendra 

Burimore për Biznes dhe të Drejtat e Njeriut 
 

 Mandati për Ujëra (Water Mandate) i CEO-s (2011): Nisur si një iniciativë bashkëpunuese e OKB-së, 

Kompaktit Global të OKB-së, Qeverisë së Suedisë dhe një grupi të përkushtuar të kompanive, Mandati për 

Ujëra CEO është një iniciativë publike private e projektuar për të ndihmuar kompanitë në zhvillimin, 

zbatimin dhe hartimin e politikave dhe praktikave që lidhen me qëndrueshmërinë e ujit. Ai mbulon 

gjashtë elemente kryesore: operacionet e drejtpërdrejta, të zinxhirit të furnizimit dhe menaxhimit të 

ujëmbledhësve, aksionet kolektive, politikat publike, angazhimin e komunitetit dhe transparencën. 

 

 Standardet e Performancës për Qëndrushmëri Mjedisore dhe Sociale të IFC-së (2012): Standardet e 

performansës të IFC-së sigurojnë udhëzime due diligence për bizneset mbi çështje mjedisore dhe  sociale. 

Disa nga standardet janë relevante për mjedisin, duke përfshirë: Vlerësimin dhe Menaxhimin e Rreziqeve 

dhe Ndikimeve Mjedisore dhe Sociale (PS1), Efikasitetin e Resurseve dhe Parandalimin e Ndotjes (PS3), 

Shëndetin në Komunitet, Sigurinë dhe Mbrojtjen (PS4), dhe Ruajtjen e Biodiversitetit dhe Menaxhimin e 

Qëndrueshëm të Burimeve Natyrale (PS6). 

 

 Instituti për të Drejtat e Njeriut dhe Biznesin, Biznesi, të Drejtat e Njeriut dhe e Drejta për Ujë-Sfidat, 

Dilemat dhe Mundësitë: Ky raport përmbledh pikëpamje të palëve të ndryshme të interesuara mbi 

çështjet që kanë të bëjnë me të drejtën për ujë, duke përfshirë shqyrtimin e diapazonit të përgjegjësisë së 

një kompanie për të respektuar të drejtën e njeriut për ujë; zbatueshmërinë e të drejtave të njeriut-

qasjen e bazuar në menaxhimin e çështjeve lidhur me ujin; dhe rasteve të biznesit në angazhimin në 

çështje lidhur me ujin.  

 

 Standardet ISO 14000 mbi Sistemet e Menaxhimit Mjedisor: Zhvilluar nga Organizata Ndërkombëtare 

për Standardizim, Standardet ISO 14000 sigurojnë bizneset dhe organizatat me një numër të mjeteve për 

të ndihmuar në sistemet e tyre të menaxhimit të mjedisit. Objektivi kryesor i standardeve është për të 
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inkurajuar akterë të ndryshëm të reduktojnë ndikimin negativ që aktivitetet e tyre mund të kenë në 

burimet natyrore të tilla si: ajri, uji ose toka. 

 

 Raportuesi Special i Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Njeriut për Ujë të Pijshëm të Sigurtë dhe 

Higjinenë Publike (vler. 2008.): Në mesin e një sërë çështjesh, mandati i Raportuesit Special përfshin 

rëndësinë e rregullimit të sektorit privat në kontekstin e ofrimit privat të ujit të pijshëm të sigurtë dhe 

higjienës publike. 

 

 Global Water Tool (2007): Zhvilluar nga Këshilli Botëror i Biznesit për Zhvillim të Qëndrueshëm, ky mjet 

është projektuar për kompanitë dhe organizatat për të skicuar përdorimin e tyre të ujit, duke përfshirë 

rreziqet lidhur me përdorimin e ujit në zinxhirët e furnizimit global. 
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Toka dhe prona 
Ndikimet mbi të drejtat e njeriut që lidhen me blerjen, shfrytëzimin 

dhe menaxhimin e tokës  
 

Rrethanat në vend 
Çështje mbi të drejtat e njeriut relevante për bizneset. Informatat në këtë seksion janë 

mbledhur nga burime publike të disponueshme dhe konsultimeve të palëve të interesuara  

 

Administrimi i Tokës 
Toka bujqësore, e cila përfshin tokën dhe kullotat e punueshme, përbën 56.2 për qind të hapësirave të 

përgjithshme. Rreth 43.8 për qind e sipërfaqes së përgjithshme të vendit është e mbuluar me pyje.
208

 Që nga viti 

2008, shtetasve të huaj u është  lejuar  të kenë në pronësi tokë në Maqedoni, dhe mund të investojnë ose të 

posedojnë prone fikse ose  pasuri të patundshme. 
209

 

 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomizimit të Ujërave është përgjegjëse për administrimin e tokës. 

Agjencia për Kadastër të Patundshmërive është përgjegjëse, ndër të tjera, për krijimin dhe mirëmbajtjen e 

kadastrave të pasurive të patundshme dhe regjistrimin e të drejtave mbi pasuritë e patundshme. 

 

Siç është theksuar në raportin e ‘’Të bërit biznes’’ 2016 nga Banka Botërore, vendi u pozicionua në pozitën  e 50-të 

në rangimin e 189 ekonomive sipas lehtësisë së regjistrimit të pronës.
210

 Sipas raportit, procedurat administrative 

për trajtimin e lejeve të ndërtimit ishin efikase: p.sh për kompletimin e dokumentacionit për të ndërtuar një 

depo  duhej 74 ditë. Të gjitha dokumentet e kërkuara gjatë marrjes së lejes së ndërtimit janë të specifikuara dhe të 

qasshme në internet-së bashku me listën e agjencive që duhet kontaktuar, tarifat që duhet paguar dhe aprovimet 

paraprake që duhet të merren. 

 

Sipas Deklaratës për Klimën e Investimeve 2016 nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes Ligjore Shtetërore të së 

Drejtave  mbi Pronën, ato ishin të kënaqshme, por të zbatuara në mënyrë jo konsistente. 
211

 Mungesa e planeve të 

koordinuara zonale në nivel lokal dhe rajonal dhe  kontrolli i centralizuar i tokës për ndërtim në pronësi shtetërore,  

thuhet se përbën pengesë për investitorët privat. Shfrytëzimi potencial i tokës nga ana e investitorëve është  

kontestuar  nga një numër i madh  mosmarrëveshjeve të vazhdueshme rreth pronësisë mbi pronat e trashëguara 

pas shpërbërjes së Jugosllavisë. Megjithatë, Deklarata  vë në dukje se gjatë  viteve të fundit, ka pasur përmirësime 

të dukshme në sistemin kadastral, që ka ndihmuar në rritjen e sigurisë dhe shpejtësisë së transaksioneve mbi 

pasuritë e patundshme. 

 

Blerja e Pronës 
Kushtetuta ndalon privimin nga prona individuale ose  të drejtave që rrjedhin prej saj, përveç në raste që prekin 

interesin publik, të përcaktuar me ligj. 
212

 Shteti mund të shpronësojë një pronë nëse garantohet  kompensim jo 

më i ulët se vlera e tregut të pronës. 
213

.  Pronari i pronës së shpronësuar ka të drejtë për kompensim për kulturat, 
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farërat, drunjtë dhe pemët, në qoftë se ato nuk janë përfshirë në vlerën e tregut të tokës. Megjithatë, ai ose ajo 

nuk do të ketë të drejtë kompensimi për investimet e bëra pas datës së dorëzimit të propozimit për shpronësim. 

 

Pronarët e tokave të cilët nuk janë të kënaqur me kompensimin e dhënë, si në rastin Arsovski, 
214

 të cilit iu dha 

kompensim prej 880 euro në interes të një kompanie private, mundet në parashtrojnë ankesë në Gjykatat vendase 

ose  Gjykatën Evropiane për të Drejtat e  Njeriut (ECHR). Në rastin në fjalë, edhe pse Gjykata Evropiane gjeti shkelje 

të së drejtës së tyre pronësore, familja nuk mund të përsëriste  procedurën në  gjykatat  vendase, pasi Vendimi 

ishte bërë ligjërisht i vlefshëm. Në analizimin e pasojave të këtij rasti për gëzimin efektiv të së drejtës mbi pronën, 

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut vuri në dukje se kushtet për parashtrimin e  kërkesës për zhvillimin e 

procedurës vendase duhet të llogariten nga dita që gjykimi i ECHR bëhet ligjërisht valid.
215

 

 

Sipas  vlerësim të Transparency International- Maqedoni 2016  Ligji për shitjen e tokës bujqësore në pronësi 

shtetërore siguron që qiramarrësit ekzistues të kenë një pozicion të favorshëm dhe metoda e shitjes sipas ligjit 

kryesisht përjashton konkurrencën e hapur për të blerë tokën.
216

 

 

Siç është cekur nga Transparency International-Maqedoni (2016)
217

 dhe Fondacioni Heritage  (2016) 
218

, 

pavarësisht ekzistencës së bazës ligjore për mbrojtjen e të drejtave mbi pronësinë, zbatimi ka mbetur problematik. 

 

Siç është raportuar nga Qendra Evropiane për të Drejtat e Romëve, shumica e popullsisë rome në vend kanë 

vazhduar të jetojnë në vendbanime të veçuara, karakterizuar nga kushte minimale jetese dhe pa qasje të duhur në 

shërbime. Banorët shpesh nuk kanë dokumente pronësore për shtëpitë e tyre apo vendin ku ata jetojnë, duke i 

bërë ata një objektiv i lehtë për dëbimet me forcë. Qendra nuk kishte njohuri për asnjë rast ku romët që jetojnë në 

vendbanime me kushte minimale për jetesë kanë qenë në gjendje për të legalizuar pronat e tyre, ose për ndonjë 

rast të përmirësimit  të infrastrukturës në vendbanimet apo lagjet rome. 

 

 

Raste Studimi 
Raporte mbi çështje për të drejtat e njeriut lidhur me   bizneset nga OJQ-të, institucionet 

multilaterale dhe mediat  

 

 2012, Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë: Gjykata konstatoi se pronarët e një 

lokacioni për ndërtim dhe investitori i cili e ndërton objektin mbi pronën, pa leje të ndërtimit, janë 

bashkërisht përgjegjës për dëmin e shkaktuar ndaj palëve të treta për shkak të demolimit të ndërtimit të 

paligjshëm nga organet kompetente.
219

 

 

 2014, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut: Në rastin Vikentijevik Gjykata konstatoi se nuk kishte 

shkelje të Nenit 1 (mbrojtje e pronës) të Protokollit 1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
220

 

Në këtë rast parashtruesi solli procedurë për rikthim në vitin 2000, në shenjë respekti për pronën që i 

takon një kompanie në të cilën gjyshi i tij  kishte qenë aksionar dhe e cila ishte konfiskuar pas Luftës së 

Dytë Botërore. Në shtator të vitit 2000, Komisioni i Kthimit nga Ministria e Financave pranoi pretendimet 

e tij dhe kishte vendosur për kthim të pronës së tij. Pas një Kërkese të parashtruar nga Zëvendës Prokurori 

i Përgjithshëm , Urdhër kthimi u rrëzua nga Komisioni dhe rasti u ridërgua për rishqyrtim. Procedurat e 

rivendosura për rikthim janë të mbetura pezull. 
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 2014, Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë: Gjykata konstatoi  eksploatim të paligjshëm të 

burimeve minerare që nuk ishin kryer nga i akuzuari, kur ata ndërmorën veprime për gërmimin e një 

kanali për të instaluar një tubacion, dhe më pas ata ngarkuan kanalin dhe dërguan rërën dhe çakallin në 

hapësirat e subjektit juridik.
221

 

 

Iniciativa të kompanive 
Programe të sektorit privat që kanë për qëllim sigurimin e respektimit të së drejtave të njeriut 

apo kontribuimin në zhvillim 

 

 Iniciativave Due Dilgence të kompanive  
 

 ProCredit Bank: Banka ka publikuar një listë publike të aktiviteteve të cilat nuk do të kreditohen nga 

Banka bazuar në etikën e tyre korporative.
222

 Në këtë linjë, banka refuzon t'u ndajë kredi personave fizik 

ose privat për prodhim ose veprimtari që rrezikojnë tokën dhe pronën e banorëve lokal  ose tokë që është 

subjekt i mosmarrëveshjeve ligjore, siç janë toka bujqësore dhe përdorimi i ujit për ruajtjen e bagëtisë, 

gjuetisë dhe peshkimit, pa marrëveshje paraprake të kompletuar dhe të dokumentuar nga këta banorë. 

 

Iniciativa Zhvillimore të Kompanive 

 
 Adora Engineering Skopje-LLC: Në nëntor 2014, kompania, së bashku me Kryqin e Kuq dhe pjesëmarrjen e 

qiramarrësve të të gjitha ndërtesave të banimit, kanë organizuar një aksion humanitar për të mbledhur 

dhe dhuruar mobilje të përdorura nën moton "Ndani fillimin tuaj të ri, jepni dikujt një shtëpi të re ".
223

 

 

 

 

Udhëzues mbi të Drejtat e Njeriut për Bizneset 
Aksione dhe prioritete të  sugjeruara nga palët interesuara  vendore dhe ndërkombëtare, si 

dhe iniciativa të kompanive për të siguruar respektimin e të drejtave të njeriut nga ana e 

kompanive  dhe kontribuimin  në zhvillimin njerëzor në kontekstin lokal 

 

Biblioteka Due Diligence  
Rekomandimet e mëposhtme janë zhvilluar nga Instituti Danez për të Drejtat e Njeriut  

përmes hulumtimeve dhe angazhimit me kompanitë 

 
Përpara blerjes, marrjes me qira, blerjes ose qasjes ndryshe në tokë apo pronë tjetër, a siguron kompania që të 

gjithë pronarët dhe shfrytëzuesit e prekur të tokës ose pronës, janë konsultuar dhe kompensuar në mënyrë 

adekuate ? 
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 Para blerjes, marrjes me qira, blerjes ose qasjes ndryshe në tokë ose pronë, qoftë në mënyrë direkte ose 

nëpërmjet një pale të tretë, kompania identifikon të gjithë pronarët ekzistues dhe shfrytëzuesit e tokës 

ose pronës, duke përfshirë informata për shfrytëzuesit e tokës dhe pronarët e zakonshëm. 

 

 Kompania heton shfrytëzimin dhe pronësinë e mëparshme të tokës ose pronës për të siguruar që 

shfrytëzuesit e kaluar dhe pronarët nuk janë menjanuar gabimisht, dhe se çdo shpronësim nga autoritetet 

është kryer në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. 

 

 Kompania konsultohet me shfrytëzuesit  dhe pronarët e prekur të tokës ose pronës (duke përfshirë gratë, 

qiramarrësit, kolonët, minoritetet dhe grupet e tjera të rrezikuara  përfshirë edhe popujt indigjenë) dhe 

kërkon pëlqimin e tyre të lirë, paraprak dhe të  informuar para vazhdimit të blerjes ose qasjes në tokë ose 

në pronë. 

 

 Kompania siguron që qiraja  ose blerja e pronës banesore dhe furnizimi  me mallra ushqimor nuk e bëjnë 

në mënyrë të konsiderueshme akomodimin  dhe të ushqyerit të mangët ose tepër të shtrenjtë për 

banorët lokalë. 

 

 Kompania siguron që pronarët dhe shfrytëzuesit e prekur të tokës ose pronës të jenë në mënyrë adekuate 

të kompensuar për t'i ndihmuar ata të rivendosin standardin e tyre të jetesës ose mjetet e jetesës në të 

njëjtin ose në nivel më të lartë se më parë, dhe se standardet e kompensimit janë transparente dhe 

zbatohen në mënyrë të vazhdueshme për të gjithë komunitetet dhe personat e prekur. 

 

 

 

Standarde dhe Udhëzime 
Resurse të OJQ-ve dhe të burimeve institucionale për të përmirësuar  përpjekjet ‘’due 

diligence’  mbi  të drejtat e njeriut nga ana e bizneseve. Këto burime janë marrë nga Qendra 

Burimore për Biznes dhe të Drejtat e Njeriut 

 

 Udhëzime Vullnetare të FAO-s mbi Administrimin e Përgjegjshëm të Zotërimit (2012): Zhvilluar nga 

Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (FAO), Udhëzimet promovojnë 

administrimin e përgjegjshëm të  zotërimit të tokës, peshkatarisë dhe pyjeve duke përshkruar parimet 

dhe standardet ndërkombëtarisht të pranuara  për administrim të përgjegjshëm të zotërimit. Udhëzimet i 

informojnë shtetet dhe akterët jo qeveritarë për politikat, strategjitë dhe aktivitetet përkatëse. 

 

 IFC Standardet e Performansës: Blerja e Tokës dhe Zhvendosja Jo-vullnetare dhe Manuali i IFC-së Për 

Përgatitjen e Planit Aksionar për Zhvendosje (2002): Standardet e Performansës së IFC-së janë 

kontraktualisht të detyrueshme  për projekte të caktuara që finansohen nga IFC.  PS5 shoqërohet nga një 

Shënim Udhëzues dhe një Doracak për zhvendosje që jep udhëzime të detajuara për menaxhimin e 

zhvendosjes dhe të ndikimeve përcjellëse. 

 

 Parimet mbi Investimet e Përgjegjshme Bujqësore  që Respektojnë Të Drejtat, Mjetet e Jetesës dhe 

Resurset (2010): Një iniciativë e përbashkët e UNCTAD, FAO, IFAD dhe Bankës Botërore, këto shtatë 
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Parime mbulojnë të gjitha llojet e investimeve në bujqësi, duke përfshirë  investitorë kryesorë dhe 

fermerë të kontraktuar. Parimet sigurojnë një kornizë për rregulloret vendase, ato ndërkombëtare, 

marrëveshjet për investime, iniciativat globale të përgjegjësisë sociale të korporatave dhe kontratat  

individuale për investim. 
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Transparenca Buxhetore dhe 

Menaxhimi 
Ndikimet mbi të drejtat e njeriut që lidhen me transparencën 

buxhetore marrë nga biznesi dhe  distribuimi i buxhetit  
 

Rrethanat në Vend 
Çështje mbi të drejtat e njeriut relevante për bizneset. Informatat në këtë seksion janë 

mbledhur nga burime publike të disponueshme dhe konsultimeve të palëve të interesuara 

 

Korrupsioni 
Korrupsioni aktiv dhe pasiv, zhvatja, mita (ryshfeti) nga një zyrtar publik i huaj, korrupsioni në tentativë, tregtia me 

ndikim dhe pastrimi i parave janë të ndaluara me ligj.
224

 Dispozitat ligjore Anti-korrupsion  zbatohen  për të gjithë, 

dhe kompanitë mund të shpallen penalisht përgjegjëse për veprat penale në fushën e korrupsionit të kryera nga 

përfaqësues të tyre. 

Pagesat e lehtësuara janë të ndaluara, dhe dhuratat mund të konsiderohen të paligjshme në varësi të vlerës së 

tyre, qëllimi ose përfitimit.
225

 

 

Ligji kundër korrupsionit kërkon që zyrtarët e emëruar dhe të zgjedhur dhe familjarët e tyre të afërt të paraqesin  

të ardhurat dhe pasurinë e tyre dhe të aplikohen dënime për mos zbatueshmëri. Publiku ka qasje në Deklaratat e 

publikuara në faqen e internetit të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Siç është raportuar nga  

Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit 2015, mungesa e një regjistri të zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar 

ka penguar kontrollin efektiv të pasurisë dhe monitorimin e konflikteve të interesit.
226

 

 

Ligji për të Punësuarit në Sektorin Publik, që hyri në fuqi në shkurt të vitit 2015,  paraqiti mbrojtjen e të 

punësuarve që raportojnë krime apo veprime të paligjshme që rrezikojnë interesin publik, sigurinë ose 

mbrojtjen.
227

  

 

Në nëntor 2015,  u miratua Ligji për Mbrojtjen e Informatorëve (whistle-blowers), i cili rregullon 

mbrojtjen dhe kompensimin e informatorëve të brendshëm dhe të jashtëm, dhe përcakton kompetencat e palëve 

përgjegjëse të interesuara për raste përkatëse
228

 

 

Nga qeveria janë miratuar disa kode të mirësjelljes duke përfshirë  kodin e etikës për anëtarët e  qeverisë dhe 

bartësit e funksioneve publike të emëruar nga qeveria
229

 , nëpunësit publik
230

 dhe nëpunësit civilë.
231
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Edhe pse korniza ligjore e Maqedonisë për luftën kundër korrupsionit është e një standardi të lartë ndërkombëtar, 

sipas raporteve nga BE-ja (2015)
232

 dhe Freedom House (2016)
233

 fuqia e saj mbetët e penguar nga zbatueshmëria 

e pamjaftueshme dhe mungesa e koordinimit ndër-organizativ. 

 

Siç është raportuar nga Komiteti për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (2016),
234

 Be-ja (2015)
235

 dhe 

Freedom House (2016) 
236

 korrupsioni ka mbetur i përhapur për shkak të mungesës së vullnetit politik dhe 

ndërhyrjes politike në punën e organeve përkatëse, e cila ka ndikuar në aftësinë e tyre për të vepruar në mënyrë 

proaktive dhe jo-selektive, veçanërisht në raste të nivelit të lartë. 

 

Sipas raportit nga  Freedom House të 2016, Maqedonia shënoi rezultat prej 4.50 që është 0,25 më i lartë se një vit 

më parë, në një shkallë nga 1 deri në 7, ku 1 përfaqëson shkallën më të lartë dhe 7 shkallën më të ulët të progresit 

demokratik.
237

 

 

Portali i Biznesit Anti-Korrupsion ka raportuar se edhe pse procedurat e ngarkuara rregullatore janë reduktuar 

gjatë dekadës së kaluar, burokracia ka  mbetur një problem në të gjithë administratën publike. Prokuroria 

publike
238

, administrata doganore, si  dhe ndërtimtaria dhe  sektorët e ndërtimit ishin fushat ku korrupsioni dhe 

mita (ryshfeti) ishin më të përhapura. 

 

Departamenti Amerikan i Shtetit (2016) vuri në dukje se investitorët janë ankuar për  ndërhyrje politike në rastet 

gjyqësore dhe citojnë se procedurat e ngadalshme dhe joefikase ligjore, si dhe ndarjet e paqarta të përgjegjësive 

brenda dhe në mes të institucioneve publike përbënin pengesa për biznesin.
239

  Sipas Raportit të Forumit Botëror 

Ekonomik 2015-2016 kompanitë kanë perceptuar se efikasiteti i gjyqësorit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ka 

qenë modest, por në rastet e rregulloreve më të ndërlikuara  të qeverisë, institucioni  ka shënuar dobësi.
240

 

 

 

Prokurorimi Publik 
Ligji për Prokurorimin Publik përmban dënime penale, duke përfshirë edhe burgim për shkelje të procedurave të 

tenderimit, si dhe përjashtim nga prokurimi i ardhshëm për abuzime, duke përfshirë mitën (ryshfetin) dhe 

korrupsionin. Këshilli i Prokurimit Publik ka funksionuar si një organ mbikëqyrës që nga viti 2014.
241

 

 

Vëllimi i tregut të prokurimit publik në vend përbën 12 për qind të BPV-së dhe 34 për qind të buxhetiti shtetëror në 

vitin 2013, duke përfshirë projektin për infrastrukturë publike “Shkupi 2014”.
242

  

 

Prokurimi publik menaxhohet përmes e-qeverisjes, ku është e detyrueshme dokumentet e tenderimit të 

publikohen në mënyrë elektronike, pa pagesë. Sipas Departamentit të Shtetit Amerikan (2015) 
243

 dhe BE-së 

(2015),
244

, e-qeverisja ka rritur transparencën brenda sektorit dhe ka zvogëluar mundësitë për korrupsion. 

 

Transparenca e të Ardhurave 
Ligji parashikon qasje publike ndaj informatave qeveritare dhe një Plan aksionar për Partneritet të Hapur 

Qeveritar. Plani aksionar është miratuar nga qeveria në periudhën 2014-2015. Sipas raportit të Departamentit 

Amerikan të Shtetit 2015 qasja e  qytetarëve dhe mediave në financat qeveritare dhe marrëveshjet e prokurorimit 

publik mbetet e limituar.
245

 Anëtarët e shoqërisë civile dhe mediat vënë në pah që disa organe shtetërore kanë 

injoruar kërkesat për informacion në bazë të ligjit për lirinë e informacionit.
246
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Sipas Indeksit për Buxhet të Hapur 2012, renditja e Maqedonisë në pozitën e 35-të ka ngelur e njëjtë si në vitin 

2012. Renditja në pozitën e 6-të nga 100 ishte më e ulët prej rezultatit mesatar global prej 25. 
247

 

 

Duke iu referuar Studimit Buxheti i Hapur 2015 nga Partneriteti Ndërkombëtar për Buxhetin, vendi ka rritur 

disponueshmërinë e informacioneve për buxhetin nga viti 2012 duke përmirësuar  raportin gjithëpërfshirës të fund 

vitit.
248

 Megjithatë, ai ka dështuar në arritjen e progresit, sepse ka realizuar Rishqyrtim të Buxhetit në Mes të Vitit  

pa e bërë atë publik, nuk ka realizuar asnjë Deklaratë Para-Buxhetore dhe Buxhet për Qytetarët dhe ka publikuar 

raporte vjetore me informacione minimale mbi buxhetin. 

 

Siç është theksuar në Raportin e Progresit të BE-së 2015  transparenca buxhetore   nuk ishte paraqitur si 

gjithëpërfshirëse, dhe Informacioni buxhetor në kohë dhe i  besueshëm nuk ishte publikisht i disponueshëm.
249

 

Strategjia fiskale  2015-2017 dhe Buxheti 2015 janë miratuar pa diskutim adekuat parlamentar. 

 

Institucioni Suprem i  Auditimit siguron mbikëqyrjen e buxhetit dhe ka liri të plotë për të kryer auditime kur është e 

nevojshme. Kreu i institucionit suprem të auditimit nuk mund të shkarkohet pa miratim legjislativ apo gjyqësor, që 

sipas  Studimit Buxheti i Hapur 2015 ka përforcuar pavarësinë e tij.
250

. Institucioni është pajisur me resurse të 

mjaftueshme për të realizuar mandatin e tij dhe ka pasur një sistem për sigurimin e cilësisë adekuate.  

 

Ndarja e të Ardhurave 
Portali i Biznesit Anti-Korrupsion ka vënë në dukje se korrupsioni në administratën tatimore të Maqedonisë nuk 

ishte raportuar si një pengesë e madhe për të bërë biznes.
251

. Tatimi mbi të ardhurat e korporatave, TVSH-ja  dhe  

paraqitja on line e kontributeve të detyrueshëm të sigurimeve sociale, ulja e rrezikut të korrupsionit, janë vënë në 

dukje në Raportin E të bërit Biznes 2016.
252

 Raporti tregoi se koha mesatare dhe kostoja e nevojshme për të paguar 

taksat është shumë më e ulët se mesatarja e rajonit.  

 

Raporti i Progresit i BE-së 2015  vuri në dukje se infrastruktura administrative me qëllim të luftimit të mashtrimit 

tatimor  dhe të reduktimit të nivelit të ekonomisë joformale (doganat, tatimet, statistikat, kontrolli financiar) është 

përmirësuar dukshëm. 

 

Raste Studimi 
Raporte për  çështje mbi të drejtat e njeriut lidhur me biznesin nga OJQ-të, institucionet 

multilaterale dhe mediat. 

 

 2015, MCMS: Hulumtimi mbi Biznesin i OJQ-ve tregoi se 38 për qind e kompanive në Maqedoni ( "shumë 

të ngjarë" sesa "ka gjasa") do t’i jepnin para të gatshme një nëpunësi publik me qëllim të zgjidhjes së 

suksesshme të një problemi. 55.7 për qind ( "më shumë gjasa" sesa "ka gjasa") do t’i jepnin  një dhuratë 

një nënpunësi  publik, dhe 48.7 ("më shumë gjasa" sesa "ka gjasa") do të bënin një favor, për të zgjidhur 

me sukses një problemi në kompani.
253

 

 

 2015, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK): Në vitin 2016, KSHPK referoi dy 

raste në Zyrën e Prokurorimit Publik për keqpërdorim të fondeve publike. Në një rast, KSHPK ka  iniciuar 

Procedurë  për largimin e një zyrtari publik.
254

  KSHPK ka pranuar dhe kontrolluar  437 raste të konfliktit të 
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interesit dhe ka konstatuar se konflikti i interesit ka ekzistuar në 39 raste. Zgjidhja e këtyre rasteve ka 

mbetur pezull deri në fund të vitit. 

 

 2015, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut: Në rastin Donçev dhe Burgov, Gjykata konstatoi se nuk 

ka pasur shkelje të së drejtës për gjykim të drejtë dhe të drejtës për pjesëmarrje dhe shqyrtim të 

dëshmitarëve në lidhje me parashtresat nga ish-zyrtarë të policisë, të cilët ishin dënuar për pranimin e 

mitës (ryshfetit) nga një shofer i ndaluar për tejkalim të shpejtësisë.
255

 

 

 

Iniciativa të Kompanive 
Programe të sektorit privat që kanë për qëllim sigurimin e respektimit të së drejtave të njeriut 

apo kontribuimin në zhvillimin e Iniciativave Due Dilgence të kompanive  

  

 Stopanska Banka A.D.Skopje: Sipas Kodit Etik të kompanisë  çdo i punësuar në Bankë duhet të refuzojë 

çdo dhuratë të ofruar, përveç në raste kur dhurata është dhënë publikisht, ka një vlerë simbolike, dhe  

është e qartë se ajo është dhënë nga mirësia në kontekstin e zakoneve lokale dhe nuk ka komprometuar 

integritetin moral dhe rolin e të punësuarit.
256

 

 

 Makedonski Telekom AD-Shkup: Në vitin 2007, Programet e-learning (mësim ekektronik)  mbi etikën e 

biznesit dhe pajtueshmërinë anti-korrupsion. 
257

Programi mbi etikën e biznesit është i detyrueshëm për të 

gjithë të punësuarit e grupit; të punësuarit janë përzgjedhur dhe ftuar në kursin E-Learning, pas një 

vlerësimi bazuar në riskun. Furnizuesit është e duhur të regjistrohen në faqen e Prokurorimit të 

Makedonski Telekom duke pranuar Kodin e Mirësjelljes së Grupit dhe klauzolën anti-korrupsion. 

 

 Pivara A.D. Skopje: Në politikën e saj kundër korrupsionit, kompania  përshkruan procesin Due Diligence 

gjatë punësimit apo kontraktimit të palëve të treta. Është e specifikuar se nevojitet maturi nga personi i 

cili kryen vlerësimin e të punësuarve potencial apo palëve të treta të cilët do të vepronin në emër të 

kompanisë, veçanërisht nëse personi i tillë pritet të merret me nëpunës civilë. Para punësimit të ndonjë 

pale të tretë që pritet të merret me nëpunës civilë në Emër të kompanisë, rekrutuesi duhet të marrë 

miratim paraprak me shkrim nga  Këshilltarë Ligjor që janë kompetent për të verifikuar nëse ka justifikime 

të arsyeshme për të besuar se pala e tretë mund të ofrojë ryshfet.
258

 

 

 PRG DOOEL Skopje: Në saj të Politikës së saj Anti-Ryshfet dhe Politikës kundër Korrupsionit, PRG thekson 

se do të konsiderojë një gamë të plotë të masave riparuese që duhet të ndërmerren për të zbuluar 

praktikat korruptive, duke përfshirë por jo të kufizuara  vetëm në: (a) restaurimin vullnetar të dëmeve apo 

humbjeve të shkaktuara nga shkelja; (B) rikthimin e përfitimeve të paligjshme (të dala nga një akt 

korruptues); (C) pranimin e një monitorimi të jashtëm përkatës; ose (D) aksione korrigjuese organizative 

(p.sh. heqje ose masa të tjera disiplinore kundër të punësuarve përgjegjës).
259
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Udhëzues mbi të Drejtat e Njeriut për Bizneset 
Aksione dhe prioritete të  sugjeruara nga palët interesuara  vendore dhe ndërkombëtare , si 

dhe iniciativa të kompanive për të siguruar respektimin e të drejtave të njeriut nga ana e 

kompanive  dhe kontribuimin  në zhvillimin njerëzor në kontekstin lokal 

 

Biblioteka Due Diligence  

Rekomandimet e mëposhtme janë zhvilluar nga Instituti Danez për të Drejtat e Njeriut  

përmes hulumtimeve dhe angazhimit me kompanitë 

 

Sinjalizim për një mjedis  të pa korruptuar  
A ndërmerr kompania qëndrim të qartë kundër korrupsionit? 

 

 CEO i kompanisë, drejtor apo president kanë të deklaruar se kompania nuk do të angazhohet në 

korrupsion në asnjë kohë ose në asnjë formë. 

 

 Kompania ka një politikë refuzuese ndaj korrupsionit dhe kërkon nga të gjithë drejtorët, menaxherët dhe 

punonjësit  të sillen në mënyrë etike dhe në përputhje me ligjin. 

 

 Politika  anti-korrupsion e kompanisë  përfshin mënyrën e trajtimit të  kërkesave për lehtësimin e 

pagesave, dhënien dhe marrjen e dhuratave, angazhimin në sponsorizime, dhënien e kontributeve 

politike, dhe realizimin e një lobimi përgjegjës. 

 

 Kompania ka përcaktuar standardet dhe indikatorët në lidhje me iniciativat e saj  anti-korrupsion dhe i 

raporton ato për publikun (p.sh në raportin e saj vjetor CSR) 

 

 

Vlerësimi i Rrezikut të Korrupsionit 
A e vlerëson kompania rrezikun nga korrupsioni gjatë bërjes  biznes? 

 

 Kompania vlerëson fushat e mundshme të korrupsionit, duke përfshirë faktorë të tillë si lloji i 

transaksionit, shtetet ku veprohet, industritë, dhe konsumatorët ose  partneret e përfshirë në biznes. 

 

 Kompania vlerëson rrezikun nga korrupsioni kur punonjësit, agjentët, ndërmjetësit apo konsulentët kanë 

të bëjnë me zyrtarë publikë (përfshirë punonjës në kompanitë shtetërore). 

 

 Kompania vlerëson rrezikun e konflikteve të brendshme dhe të jashtme të interesit në raport me 

partneret e biznesit. 

 

 Kompania ka zhvilluar një plan aksionar për të adresuar rrezikun nga korrupsioni, dhe ka përcaktuar 

përgjegjësitë për çdo detyrë, si një minimum për zonat me rrezik të lartë. 
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 Kompania ka identifikuar funksionet e brendshme me rrezik më të lartë nga korrupsioni  dhe synon të 

adresojë këto dobësi. 

 

Rritja e Ndërgjegjësimit 
A siguron kompania që punonjësit relevantë janë të trajnuar siç duhet? 

 

 Kompania njofton të gjithë punonjësit në lidhje me zotimet e saj kundër korrupsionit. 

 

 Kompania ofron trajnime të rregullta kundër korrupsionit për të gjithë punonjësit relevantë brenda 

organizatës p.sh. prokurimin  dhe personelin e shitjes. 

 

 Informacioni mbi procedurat disiplinore për shkelje të politikave të kompanisë kundër korrupsionit është 

në dispozicion për punonjësit. 

 

 Kompania në mënyrë aktive kërkon informata kthyese dhe  dialog mbi iniciativat e saj kundër 

korrupsionit. 

 

 Kompania disponon dhe promovon një  funksion përmes të cilit punonjësit  mund të raportojnë në 

mënyrë të sigurtë për dyshimet e tyre lidhur me raste të korrupsionit (p.sh hotline apo kuti mailbox-i) dhe 

alokon burime për të adresuar në mënyrë sistematike çështjet e identifikuara. 

 

Procedurat Kundër Korrupsionit 
A  e mbështet kompania zotimin e saj kundër korrupsionit përmes  procedurave të   brendshme  ? 

 

 Kompania cakton individë të ndryshëm apo departamente përgjegjës për trajtimin e kontratave, plasimin 

e urdhëresave, pranimin e mallrave, procedimin e  faturave dhe kryerjen e pagesave. 

 

 Kompania në kontratat e saj me partnerët e biznesit e përfshin "anti-korrupsionin" dhe/ose "sjelljen 

etike" . 

 

 Kompania ndalon punësimin joformal dhe çdo mbajtje të së dhënave ‘’jashtë regjistrave’’. 

 

 Kompania kryen auditim të brendshëm dhe bën kontrolle në bashkëpunim me të gjithë të angazhuarit 

kundër korrupsionit.  

 

 Prokurimi i kompanisë, personeli i brendshëm për auditim dhe ai financiar posedojnë udhëzime të qarta 

për të detektuar  dhe për të identifikuar paralajmërimet, raportimet e  menaxhmenti, dhe marrjen e 

masave përkatëse. 

 

 Kompania kërkon auditorë të jashtëm për të mbajtur një sy kritik dhe për të ndjekur të gjitha 

paralajmërimet dhe parregullsitë. 

 

 Çdo paralajmërim apo parregullsi e raportuar nga auditorët e jashtëm është adresuar në mënyrë 

sistematike nga menaxhmenti. 
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 Kompania monitoron pajtueshmërinë dhe vazhdimisht identifikon përparësitë dhe mangësitë e 

Iniciativave anti-korrupsion që në vazhdimësi të jenë efektive dhe të azhurnuara me qëllim të adresimit të 

rreziqeve të ndryshueshme. 

 

Agjentët dhe Bashkpunëtorët tjerë 
A përfshihen agjentët, ndërmjetësit dhe konsulentët në Iniciativat Anti-korrupsion të kompanisë? 

 

 Kompania kryen  hetim dhe/ose vrojtim (p.sh financiar, ligjor, të punës, taksave, IT-së, të mjedisit, 

tregut/komercial) duke i përfshirë të gjithë agjentët, ndërmjetësit dhe konsulentët. Të gjitha marrëveshjet 

me agjentët, ndërmjetësit dhe konsulentët janë plotësisht të dokumentuar në kontrata me shkrim dhe 

janë të nënshkruara. 

 

 Selektimi dhe termat e referencës të agjentëve, ndërmjetësve ose konsulentëve janë të miratuar në nivel 

të menaxhmentit të lartë  ose të një niveli të menaxhmentit mbi të, që janë të përfshirë në operacionet 

për të cilët ndërmjetësi është i punësuar. 

 

 Kontratat me agjentët, ndërmjetësit dhe konsulentët përfshijnë  seksionin për anti-korrupsion dhe se 

bartësi i kontratës duhet të veprojë në  përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. 

 

 Agjentet, ndërmjetësit dhe konsulentët janë të pajisur me informata mbi zotimet e kompanisë kundër 

korrupsionit , politikat kundër korrupsionit, materialet e trajnimit për sjelljet anti-korruptive dhe 

informacione mbi procedurat disiplinore për shkelje të politikave anti-korrupsion të kompanisë. 

 

 Kompania siguron që pagesa për agjentët, ndërmjetësit dhe këshilltarët është në përputhje me pagesa 

standarde për ofruesit e  shërbimeve të rangut të ngjashëm. 

 

 Kompania kryen  pagesa vetëm përmes transferit bankar ose çeqeve- kurrë me para të gatshme - në 

vendin e agjentit, ndërmjetësit dhe konsulentit dhe kurrë ndaj një pale të tretë pa shqyrtim paraprak. 

 

Komunikimi 
Progresi mbi parimet e Kompaktit Global a ua komunikon kompania grupeve të interesit? 

 

 Kompania identifikon palët të cilët ndikojnë ose mund të ndikojnë në aktivitetet, produktet dhe shërbimet 

e kompanisë p.sh.  personin, grupin, organizatën apo autoritetin. 

 

 Kompania komunikon hapur mbi progresin  rreth çështjeve të mbuluara nga Parimet e Kompaktit Global, 

mënyrën si janë të menaxhuara, duke përfshirë rezultatet mbi performansen,  si dhe informatat e 

ardhshme mbi strategjinë, qasjen, sfidat dhe dilemat e menaxhmentit. 

 

 Kompania rregullisht angazhohet në dialog me palët e interesuara për të përmbushur pritshmërinë e  

tyre.  

 

 Kompania komunikon hapur rreth mënyrës së menaxhimit të çështjeve të mbuluara nga Parimet e 

Kompaktit Global, duke përfshirë sfidat, dilemat, suksesin dhe dështimet. 
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 Komunikimi i kompanisë mbi progresin dhe raporte të tjera mbi performansën, për çështje të mbuluara 

nga parimet e Kompaktit Global, është publik  dhe u komunikohet palëve të jashtme të interesuara p.sh. 

përmes web-faqes së kompanisë dhe asaj të Kompaktit Global.. 

 

Aksione të Përbashkëta 
A ndërmerr kompania aksione të përbashkëta me të tjerët për t’u angazhuar dhe për të  promovuar iniciativat 

anti-korrupsion? 

 

 Kompania ndan përvojat, procedurat dhe sfidat që kanë të bëjnë me korrupsionin me organizata të tjera 

d.m.th komunitetin e biznesit lokal, iniciativa të sektorëve, rrjete etj. 

 

 Kompania ka filluar ose bashkuar iniciativa me kompani të tjera të së njëjtit sektor me qëllim të 

promovimit të një mjedisi të drejtë të biznesit. 

 

 Kompania stimulon dialogun shumë-palësh  mbi sfidat e korrupsionit. 

 

 Kompania inkurajon  komunitetin e biznesit lokal dhe partnerët e biznesit për të filluar bashkëpunimin në  

luftën kundër korrupsionit. 

 

 

Standarde dhe Udhëzime 
Resurse të OJQ-ve dhe të burimeve institucionale për të përmirësuar  përpjekjet ‘’due 

diligence’’  mbi  të drejtat e njeriut nga ana e bizneseve. Këto burime janë marrë nga Qendra 

Burimore për Biznes dhe të Drejtat e Njeriut 

 

 Parimet e Biznesit  për Transparence Ndërkombëtare për Luftën kundër Ryshfetit sigurojnë për kompanitë 

një listë të plotë për identifikimin dhe zvogëlimin e ryshfeteve dhe  për lehtësimin e pagesave gjatë 

operacioneve të tyre. 

 

 Udhëzimet e OECD-së për Ndërmarrjet Shumëkombëshe, të aplikueshme për ndërmarrjet në Shtetet 

Anëtare të OECD -së (dhe të tjera), kërkojnë nga kompanitë, përmes përfshirjes së ‘’due diligence’’,  

respektimin e të drejtave të njeriut. Udhëzimet e OECD-së përbëjnë rekomandime nga shtetet anëtare të 

OECD-së për ndërmarrjet shumëkombëshe që veprojnë në ose nga vendet aderuese. Udhëzimet e OECD-

së përfshijnë konkurrencën, sistemet fiskale dhe anti-korrupsionin. 
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Siguria dhe Konflikti 
Ndikimet mbi të drejtave e njeriut lidhur me ndërveprimin e 

kompanisë me ofruesit privat dhe publik  të sigurisë si dhe ndikimin e 

biznesit në konfliktin shoqëror. 

 

Rrethanat në Vend 
Çështje mbi të drejtat e njeriut relevante për bizneset. Informatat në këtë seksion janë 

mbledhur nga burime publike të disponueshme dhe konsultimeve të palëve të interesuara 

 
 Sipas Indeksit të Bishtësisë 2015 nga Fondi për Paqe, vendi ishte në pozitën e  118-të nga 178 kombe, sipas 

renditjes së brishtësisë dhe rrezikut.
260

 

 

Forcat e Sigurisë Publike 
Ushtria është përgjegjëse për sigurinë e jashtme dhe i raporton Ministrisë së Mbrojtjes. Policia e Shtetit ruan 

sigurinë e brendshme, duke përfshirë migracionin dhe rruajtjen e kufirit, dhe i raporton Ministrisë për Punë të 

Brendshme. 

 

Përveç hetimit  të keqtrajtimit të supozuar policor, njësitë standarde  profesionale të Ministrisë për Punë të 

Brendshme kryejnë të gjitha hetimet e brendshme nën supozimet e formave të tjera të keqtrajtimit policor. Njësia 

ka autoritet të vendosë sanksione administrative, të tilla si pezullimin e përkohshëm nga puna gjatë kursit të 

hetimeve të saj, por nuk mund të marrë masa disiplinore, të cilat kërkojnë vendim nga një Komisioni disiplinor. 

Njësia gjithashtu nuk mund të vendosë sanksione më të rënda penale, të cilat kërkojnë veprim gjyqësor. 

 

Siç është cekur nga Departamenti Amerikan i Shtetit (2015) ka pasur raporte për mosndëshkim që përfshijnë forcat 

policore gjatë vitit 2015. Vëzhguesit ndërkombëtare, ambasadat, dhe OJQ-të lokale si pengesa për luftimin e 

krimit, në  veçanti të krimit të organizuar kanë cituar korrupsionin, mungesën e transparencës, dhe presionin 

politik në kuadër të ministrisë. 
261

  Gjatë gjysmës së parë të vitit 2015,  njësia standarde profesionale  e Ministrisë 

së Brendshme inicoi masa disiplinore ndaj 104 anëtarëve të  personelit policor dhe ngrit shtatë padi penale kundër 

14 të punësuarve në Ministrinë për Punë të Brendshme për vepra penale, duke përfshirë "shpërdorim të pozitës 

zyrtare" dhe "falsifikim të pasaportave". 

 

Siç është raportuar nga Komiteti i OKB-së kundër Torturës (2015), pavarësisht raporteve të Avokatit të Popullit dhe 

Komitetit  Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit Çnjerëzor  apo Ndëshkimit ku sulmi ose dhuna në 

burg ishin të zakonshëm, gjatë periudhës raportuese gjatë disa viteve asnjë person nuk është akuzuar në bazë të 

nenit 142 të Kodit Penal, dhe nuk ka pasur asnjë ndjekje penale ose akuza të rezultuara si  dhe dënime për 

krime.
262

 

 

 



 

83 
 

 

Forcat e Sigurisë Private 
Ligji për Sigurim Privat përkufizon "sigurimin privat" si mbrojtje të personave dhe pronës nga ana e subjekteve 

juridike të cilët posedojnë leje për sigurim  privat. Agjencitë private të sigurisë kanë fuqinë ligjore të 

zbatueshmërisë, duke përfshirë të drejtën për kapjen dhe investigimin e personave si dhe përdorimin e forcës dhe 

mbajtjen e armëve.
263

 Të  gjitha trajnimet për punonjësit janë organizuar nga Oda e Republikës së Maqedonisë për 

sigurim privat, dhe janë të realizuar nga Ministria për Punë të Brendshme. Në sektorin privat të sigurisë punojnë 

rreth 4,000 punonjës.
264

  Nga Ministria e Punëve të Brendshme, që nga tetori 2015, janë lëshuar 293 leje për  

sigurim fizik dhe 40 leje për sigurim teknik. Në bazë të Ligjit për sigurim privat nëntëdhjetë e një persona ofrojnë 

shërbime të  sektorit privat të sigurisë. 

 

Që nga gushti 2016, 45 agjencitë private të sigurimit  ishin anëtarë të Odës së Republikës së Maqedonisë për 

sigurim privat.
265

 

 

Sipas  Vendimit Qeveritar 2013, subjekte të caktuara juridike  duhet të posedojnë sigurim privat gjatë punës, të 

tillë si: të punuarit me substanca radioaktive apo substanca të tjera të cilat paraqesin rrezik për njerëzit dhe 

mjedisin; të punuarit me objekte të rëndësisë së veçante kulturore dhe historike;  subjektet juridike që punojnë në 

sektorin e energjisë, furnizimit me ujë, mbrojtjes së mjedisit etj.
266

 

 

Forcat private të sigurisë më së shumti ishin të përfshira në sigurimin e ndërtesave, sigurimin e personave dhe 

pronës, sigurimin e lojrave sportive dhe ngjarjeve  tjera kulturore, bankave  dhe institucionet financiare,  shkollat 

dhe universitetet, spitalet dhe qendrat klinike, komunat dhe infrastrukturën,  sigurimin e kompanive, duke 

përfshirë bankat, si dhe shoqëritë për distribuimin e parave, konvojet dhe diplomat të huaj.
267

 

 

Hulumtimi i burimeve primare dhe sekondare shënoi që raste të përdorimit të forcës së tepruar apo vrasje nga 

punonjësit e forcave private  të sigurisë nuk janë raportuar si çështje në vend.
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Konflikti i Armatosur 
Siç është raportuar nga Banka Botërore (2014) vendi i është shmangur dhunës ndër-etnike pas shpërbërjes së 

Jugosllavisë në fillim të viteve 1990, por ajo përjetoi trazira ndëretnike një dekadë pas pavarësisë.
269

  

Marrëveshja e Ohrit 20011 dhe ndryshimet e mëvonshme të Kushtetutës siguruan të drejtat për të gjithë grupet 

etnike. 

 

Raste Studimi 
Raporte për  çështje mbi të drejtat e njeriut lidhur me biznesin nga OJQ-të, institucionet 

multilaterale dhe mediat. 

 

 2015, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut: Në rastin Asllani Gjykata konstatoi shkelje të Nenit 3 të 

Konventës për shkak se parashtruesi  është nxjerrë nga furra lokale, ku ishte i punësuar, së bashku me 

pronarin e furrës dhe janë dërguar në stacionin policor, ku ai ishte keqtrajtuar.
270

 Gjykata gjithashtu 

konstatoi që hetimi për akuzat e tij kishte qenë joefektiv. 
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Iniciativa të Kompanive 
Programe të sektorit privat që kanë për qëllim sigurimin e respektimit të së drejtave të njeriut 

apo kontribuimin në zhvillimin e Iniciativave Due Dilgence të kompanive  
  

 PRG DOOEL Skopje: në kuadër të Politikës së saj mbi të  Drejtat e Njeriut, kompania për eksplorim 

mineral, nxjerrje dhe përpunim  të mineraleve është e angazhuar për të siguruar që çdo kompani publike 

ose private e sigurisë,  e angazhuar në ruajtjen e sigurisë së operacioneve minerare u  përmbahet 

kufizimeve të rrepta operative në përputhje me rekomandimet mbi Parimet Vullnetare mbi Sigurinë dhe 

Të drejtat e njeriut.
271

 Si e tillë, individë të implikuar në abuzime me të  drejtat e njeriut nuk do të jenë të 

angazhuar për të ofruar shërbime të sigurisë për PRG. 

 

Udhëzime mbi të Drejtat e Njeriut për Bizneset 
Aksione dhe prioritete të  sugjeruara nga palët interesuara  vendore dhe ndërkombëtare, si 

dhe iniciativa të kompanive për të siguruar respektimin e të drejtave të njeriut nga ana e 

kompanive  dhe kontribuimin  në zhvillimin njerëzor në kontekstin lokal 

 

Biblioteka Due Diligence  
Rekomandimet e mëposhtme janë zhvilluar nga Instituti Danez për të Drejtat e Njeriut  

përmes hulumtimeve dhe angazhimit me kompanitë 
 

A ndërmerr kompania  hapa për të siguruar që Marrëveshjet për masa të sigurisë janë në përputhje me parimet 

ndërkombëtare për zbatimin e ligjit dhe përdorimin e forcës? 

 

 Kompania rregullisht kryen vlerësimin e rrezikut në lidhje me sigurinë dhe garanton që Marrëveshjet për  

sigurimin e kompanisë, duke përfshirë edhe vendosjen e rojeve private ose personelit për sigurimin 

publik, janë proporcionale me rrezikun për  sigurinë. 

 

 Vlerësimet e rrezikut për sigurimin e kompanisë përfshijnë rrezikun e shkeljeve të së drejtave të njeriut 

nga personeli  i sigurimit publik dhe privat. 

 

 Kompania zgjedh firmë private të sigurimit të bazuar në informacionet në lidhje me aftësinë profesionale, 

nivelin e trajnimit të stafit, cilësinë e pajisjeve, implikimet paraprake në  shkeljen e të drejtave të njeriut, 

lidhjet me fraksione politike ose organizata dhe kritere tjera relevante. 

 

 Kontratat me firmat private të sigurisë përfshijnë kërkesat në lidhje me të drejtat ndërkombëtare të 

njeriut, standardet për zbatimin e ligjit dhe përdorimit të forcës; kërkojnë hetim dhe disiplinim për 
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çfarëdo sjellje të paligjshme apo abuzive nga rojet e sigurisë; dhe  ndërprerje të  kontratës  në rast të 

sjelljes së tillë. 

 

 Egziston manual që i përcakton detyrat e personelit të sigurisë, dhe i gjithë personeli i sigurimit fitojnë 

trajnim adekuat mbi rregullat e sjelljes,  bazuar në standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut sa i 

përket  zbatimit të ligjit dhe përdorimit të forcës. 

 

 Kur personeli i sigurimit publik është caktuar në hapësirat e kompanisë, kompania kërkon të sigurojë 

transparencë në lidhje me ndërveprimet e saj me agjencitë e sigurimit publik, dhe kompania ua bart 

agjencive relevante të sigurimit publik kërkesat e saj që funksionet e sigurimit të jenë të kryer në 

përputhje me standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në kuadër të zbatimit të ligjit dhe 

përdorimit të forcës. 

 

 Kompania ka procedurë përkatëse për regjistrimin e incidenteve lidhur me sigurimin, duke përfshirë  

mekanizmin për trajtimin e ankesave nga stafi apo komunitetet lokale lidhur me sjelljen e personelit të 

sigurimit, dhe  deklaratat konfidenciale që kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të njeriut ua dërgon 

autoriteteve përkatëse. 

 

 Kompania posedon procedurë për monitorimin dhe vlerësimin e marrëveshjeve për sigurim, duke 

përfshirë proporcionalitet të marrëveshjeve për sigurim; ndikimin në komunitetet lokale; ndikimin në 

tensionet ekzistuese apo konfliktet lokale; incidente të regjistruara të sigurimit ; dhe pohime konfidenciale 

për abuzimet mbi të  drejtat e njeriut nga personeli i sigurimit të kompanisë. Si pjesë e monitorimit janë të 

kyçur edhe përfaqësues nga komuniteti lokal. 

 

 

Standarde dhe Udhëzime 
Resurse të OJQ-ve dhe të burimeve institucionale për të përmirësuar  përpjekjet ‘’due 

diligence’  mbi  të drejtat e njeriut nga ana e bizneseve. Këto burime janë marrë nga Qendra 

Burimore për Biznes dhe të Drejtat e Njeriut 
 

 

 International Alert, Praktika të Biznesit mbi Konflikte Sensitive: Udhëzues për Industritë Nxjerrëse 

(2005): International Alert është një OJQ për ndërtim të paqes që punon me civilë dhe palë të tjera të 

interesuara në zona të konfliktit. Ky udhëzues është i dedikuar për kompanitë në sektorin e industrive 

nxjerrëse, duke siguruar Këshilla mbi praktikat e biznesit në raste të konflikteve-sensitive dhe mënyrat 

përmes të cilave mund të kontribuojnë në ndërtimin e paqes. 

 

 International Alert and Fafo Institute, Red Flags : Rreziku i Përgjegjësisë për Kompanitë që Operojnë në 

Zona me Nivel të Lartë të Rrezikut. (2008): Flamujt e kuq adresojnë aktivitetet e paligjshme të biznesit 

sipas ligjit ndërkombëtar dhe kombëtar. Qëllimi i iniciativës është të përcaktojë qartë cilat lloje të 

aktiviteteve gjatë realizimit apo ndihmës së dhënë nga bizneset, përfaqësojnë shkelje të ligjit humanitar 

ndërkombëtar dhe të drejtës penale ndërkombëtare. 
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 Komisioni Ndërkombëtar i Juristëve, Raporti i Panelit të Ekspertëve Ligjor për Implikimet e Korporatave në 

Krime Ndërkombëtare (2008): Raporti prej tre vëllimeve nënvizon gjetjen dhe rekomandimet e  Panelit të 

Ekspertëve Ligjor të ICJ-së në lidhje me përgjegjësinë  ligjore të korporatave për implikimet në krime 

ndërkombëtare, sipas të drejtës civile dhe penale.  

 

 Reforma e Wall Street Dodd-Frank dhe Akti për Mbrojtje të Konsumatorit (2010): Neni 1502 i Ligjit kërkon 

që kompanitë publike dhe private të zbulojnë përdorimin e çdo lloji të mineraleve të kontestueshme në 

prodhimet e tyre. Kjo promovon transparencë më të madhe dhe largon kompanitë nga të angazhuarit në 

tregti që mund të mbështesin konfliktet rajonale. 

 

 Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, Biznesi dhe Ligji Ndërkombëtar Humanitar (2006): Udhëzuesi 

shpjegon detyrimet e bizneseve sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare, duke përfshirë të shënuarit e 

dallimeve relevante në  mes të drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe Ligjit ndërkombëtar 

humanitar.  
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Qasja për Ilaç Gjyqësor 
Organe tek të cilat viktimat nga abuzimet me të drejtat e njeriut 

mund të paraqesin ankesa dhe kërkojnë dëmshpërblim përkatës. 

 

Mekanizmat Gjyqësorë 
Sipas Indeksit për Sundimin e Ligjit 2015 nga Projekti Drejtësi në Botë, Maqedonia ka shënuar 0.55 ( ku 1 tregon 

shkallë më të lartë të sundimit të ligjit), duke e renditur Maqedoninë në pozitën e 44 nga 102 vende.
272

 

Individët mund të paraqesin rastet e shkeljes të së drejtave të njeriut në gjykatat penale, civile ose administrative, 

në varësi të llojit të shkeljes së të drejtave të njeriut dhe kryerësve të supozuar të shkeljes. Individët gjithashtu 

mund të ankohen për vendimet negative. Ligji parashikon të drejtën për gjykim në kohë të rasteve dhe  bazë ligjore 

për transferimin e rasteve të vonuara gjyqësorë  në Gjykatën e Lartë. 

 

Gjykata Kushtetuese 
Çdo person mund të parashtrojë padi në lidhje me lirinë e besimit, ndërgjegjen, mendimin dhe shprehjen publike 

të mendimit, shoqatat politike dhe aktivitetet, si dhe për ndalimin e diskriminimit në Gjykatën Kushtetuese. 
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Sipas  raportit të Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë 2015, Gjykata deri më 

tani ka bërë vetëm një vendim në favor të parashtruesit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, mbi bazën që akti 

administrativ është shpallur juridikisht i pavlefshëm.
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Procedura Penale 
Viktima mund të parashtrojë  akuzë penale tek prokurori publik, apo akuzë penale private në gjykatë nëse ajo  

është e paraparë me ligj. Në korrik 2015,  hyri në fuqi  ligji i ri që përmbante udhëzues në lidhje me modifikimin e 

dënimeve, i  projektuar për të trajtuar dënimet in kozistente në gjykata të ndryshme.
275

 Shteti nuk përdor panelet 

gjyqësore, por për raste të caktuara penale dhe civile, janë përdorur panele gjyqësore prej tre deri në pesë 

individë, të udhëhequr nga një gjykatës profesional. 

 

Neni 15 i Kodit Penal penalizon 25 akte si krime kundër të drejtave dhe lirive të njeriut. Viktimat mund të 

parashtrojnë padi penale kundër personave juridik, të cilët mund të jenë keqbërës në shumicën e krimeve, 

pavarësisht përgjegjësisë së personit përgjegjës në subjektin juridik.
276

 

 

Personi përgjegjës në subjektin juridik është person i cili, edhe pse zyrtarisht nuk është i regjistruar si menaxher, 

vepron dhe ndërmerr veprime ligjore në marrëdhëniet me palë të treta, është nënshkrues i llogarive bankare, 

është  parashtrues i raporteve vjetore, organizon operacione të plota të biznesit dhe zbaton vendimet e 

menaxhmentit, si rrjedhojë ai ose ajo ka për obligim të kujdeset për ligjshmërinë e operacioneve të biznesit në 

kompani.
277
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Siç është raportuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit (2015)
278

 dhe OJQ-të lokale
279

  ishte vërejtur një numër i 

mangësive në procedurat penale: autoritetet nuk e kanë respektuar gjithmonë të drejtën e të pandehurit, e drejta 

për t'u informuar menjëherë dhe në hollësi në lidhje me akuzat; gjykimet ishin subjekt i vonesave të shpeshta; 

avokatët mbrojtës kanë pretenduar se ata nuk kanë marrë provat e prokurorisë në kohën e duhur. Avokatët 

mbrojtës dhe aktivistë të së drejtave të njeriut kanë deklaruar se mbyllja  për publikun e një pjesë të 

konsiderueshme të gjykimeve të profilit të lartë, për të mbrojtur konfidencialitetin e dëshmitarit ka zvogëluar 

transparencën dhe ka kontribuar në uljen e besimit në gjykata, veçanërisht në mesin e popullatës etnike shqiptare. 

 

Procedura Civile 
Ligji mbi Procedurën Civile zbatohet për përcaktimin marrëdhënieve personale apo familjare, sidomos kontestet  e 

punës, tregtisë, pronës dhe konteste të tjera civile juridike.
280

 Procedura civile fillon me një Kërkesë-padi  nga 

subjekti fizik ose juridik në gjykatën civile. Në fushën e mbrojtjes sociale dhe sigurimit pensional dhe shëndetësor, 

është  implementuar Ligji për procedurë jashtë kontestimore. 
281

 

 

Ndërmjetësimi është i detyrueshëm para  fillimit të  procedurës civile për kontestet në mes të subjekteve juridike, 

ku vlera e padisë nuk është më e lartë se 1,000,000 denarë (€ 16,229). 

 

Ligji për Mbrojtjen nga Lëndimi në Punë hyri në fuqi në vitin 2013. Ligji përmban dispozita për masat parandaluese 

dhe siguron një procedurë për mbrojtjen dhe sigurinë në vendin e punës. Punonjësi ka  mundësinë për të 

parashtruar ankesë para gjykatës kompetente, por jo para parashtrimit të kërkesës me shkrim për mbrojtjen nga 

lëndimet, në mënyrë të drejtpërdrejtë tek punëdhënësi. Inspektorati Shtetëror i Punës vepron në lidhje me 

ankesat gojore  dhe me shkrim të punonjësve dhe qytetarëve. Inspektori mund të fillojë procedurat kundërvajtëse 

ndaj punëdhënësit apo punëmarrësit, në raste kur ata nuk zbatojnë masat e  nevojshme për Shëndetin dhe 

Sigurinë.
282

  

 

Në bazë të Ligjit për Gjykatat, Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë ka juridiksion për 

të vendosur mbi një padi të palëve, për shkelje të  së drejtës për  gjykim të drejtë në kohën e duhur, gjatë 

procedurave nacionale, në përputhje me praktikat e Konventës Evropiane të së Drejtave të Njeriut dhe Gjykatës 

Evropiane të së Drejtave të Njeriut " 
283

 

 

Paditë për diskriminim mund të paraqiten në gjykatat civile, me kërkesën që gjykata përcakton shkelje të së drejtës 

për trajtim të barabartë të paditësit; ndalon ndërmarrjen e veprimeve të cilat shkelin ose mund të shkelin të 

drejtën e paditësit për trajtim të barabartë; kompenson dëmet materiale dhe jo-materiale të shkaktuar nga shkelja 

e të drejtave dhe shpall verdiktin publikisht.
284

 

 

Siç është raportuar nga Shoqata e Avokatëve të Rinj të Maqedonisë  (2016), nga të gjithë mekanizmat  gjyqësorë 

dhe jo-gjyqësorë , gjykatat civile sigurojnë mekanizmat më efikas  për  viktimat për mbrojtjen nga diskriminimi.
285

 

Megjithatë, siç është cekur në raport, mos ekzistenca e praktikave të unifikuara gjyqësore për raste të njëjta apo të 

ngjashme me Gjykatat themelore dhe të Apelit dhe mos zbatimi i konventave ndërkombëtare kundër diskriminimit 

ishin disa mangësi që pengojnë mbrojtjen efektive në këto fusha. Shoqata vërejti se qytetarët të cilët kanë pranuse 

se janë viktima të diskriminimit shpesh kanë kërkuar  këshilla ligjore ose kanë parashtruar ankesë, por nuk kanë 

vazhduar me procedurën gjyqësore, kryesisht për shkak të arsyeve financiare dhe të mosbesimit në sistemin 

gjyqësor. 
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Sipas raportit të Avokatit të Popullit (2015), numri i dytë më i madh i ankesave të pranuara (19.3 për qind) i janë 

referuar sistemit gjyqësor. 
286

 Raporti ka indicuar që vendimet e gjykatës kanë qenë ndonjëherë të vonuara në 

mënyrë të konsiderueshme për shkak të mangësive administrative. 

 

Mekanizmat Jo-Gjyqësor 
Avokati i Popullit 
Avokati i Popullit, institucion kombëtar për të drejtat e njeriut, mbron të drejtat kushtetuese dhe ligjore të 

qytetarëve në raste kur ato cenohen nga organet e administratës shtetërore dhe organet tjera dhe organizatave 

me autoritet publik.
287

 Ai ndërmerr veprime dhe masa për mbrojtjen e parimit të mos diskriminimit dhe 

përfaqësimit të barabartë të anëtarëve të komunitetit në organet e administratës shtetërore, njësitë e 

vetëqeverisjes lokale  dhe institucionet dhe shërbimet publike. Procedura është iniciuar me shkrim ose me gojë, 

pastaj është  regjistruar në minuta. Kur Avokati i Popullit konstaton se është formuar një ankesë, ai /ajo mund: të 

japë rekomandime për mënyrën e eliminimit të shkeljeve të përcaktuara; Propozon që të rivendosë një procedurë 

të caktuar; Ngre iniciativë për fillimin e një procedure disiplinore kundër një zyrtari, dhe parashtron kërkesë në 

prokurorinë publike për fillimin e procedurës. Avokati i Popullit gjithashtu mund të fillojë vetë procedurën për të 

mbrojtur të drejtat e qytetarëve. 

 

Vendimet e Avokatit të Popullit nuk janë ligjërisht të detyrueshme, por organet janë të detyruara të veprojnë sipas 

direktivave dhe rekomandimeve të Avokatit të Popullit dhe të njoftojnë atë për veprimet e ndërmarra brenda 30 

ditëve  nga dita e marrjes së vendimit. Komiteti Koordinues Ndërkombëtar e ka akredituar Avokatin e Popullit me 

statusin B për katër vjet. Arsyet për mos akreditimin me statusin A përfshijnë një sërë arsyesh: zyrtarisht mandati i 

Avokatit të Popullit nuk përfshin promovimin e të drejtave të njeriut, mungesa e fondeve të mjaftueshme për të 

zbatuar Protokollin Opsioal të OKB-së kundër Torturës dhe disa shqetësime lidhur me emërimin, përbërjen dhe 

pluralizmin.
288

 

 

Komiteti për të Drejtat e Njeriut i OKB-së (2015)
289

 dhe Ekspertët e Lartë (2015)
290

 raportuan shqetësime rreth 

ndjekjes së kufizuar dhe zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit nga organet shtetërore. 

Ligji për Avokatin e Popullit duhet të ndryshohet në mënyrë që të jetë në pajtim me parimet e Parisit dhe Shteti 

duhet t'i sigurojë Zyrës së Avokatit të Popullit burime të nevojshme njerëzore dhe financiare për të siguruar zbatim 

efektiv dhe të pavarur të mandatit të tij. 

 

Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës (2016) vuri në dukje se në zyrën e Avokatit të Popullit për 

disa vite kanë qenë të lira 17  pozita dhe ka rekomanduar që shteti duhet ti plotësojë këto pozita në mënyrë që 

Avokati I popullit të mund të kryejë punën e tij në përpjesëtim me ngarkesën e punës.
291

 

 

Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi 
Rastet e diskriminimit trajtohen nga Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Gjykatat Kushtetuese. 

Komisioni shtatë anëtarësh ka mandat për të shqyrtuar ankesat për diskriminim, jep mendime lidhur me ankesat 

brenda 90 viteve , dhe promovon zbatimin e Ligjit kundër diskriminimit. Komisioni nuk ka fuqinë të dënojë 

shkelësit, por mund të iniciojë Procedurë me  organin kompetent për qëllim të përcaktimit të përgjegjësisë.
292

 

 

Për dallim nga Avokati i Popullit, Komisioni shqyrton ankesat nga sektori publik dhe privat. 
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Qytetarët që nuk janë të kënaqur me rezultatin nga ankesat mund të kërkojnë dëmshpërblim në gjykatë, ku mund 

të marrin mendimin me shkrim nga ana e komisionit si dëshmi. 

 

Avokati i Popullit (2016)
293

 dhe Departamenti Amerikan i Shtetit (2015)
294

 raportuan se Komisioni nuk kishte kushte 

adekuate, staf profesional dhe ishte i paarritshëm për personat me  aftësi të kufizuar. 

 

Sistemi i Zgjidhjes së Kontesteve të Punës 
Ligji për Zgjidhjen Miqësore të Mosmarrëveshjeve të Punës rregullon mënyrën dhe procedurën për zgjidhje 

miqësore të kontesteve private dhe kolektive të punës.
295

Një pajtues, si palë neutrale, ndërmjetëson mes dy 

palëve kundërshtare me qëllim të arritjes së zgjidhjes miqësore të kontestit  kolektiv të punës.. Nëse palët 

kontestuese i pranojnë rekomandimet e Bordit të Pajtimit, ata do të lidhin Marrëveshjen për ujdi.  

 

Një arbitër merr pjesë në zgjidhjen miqësore të kontestit  individual të punës për të arritur një 

zgjidhje  të detyrueshme dhe të zbatueshme për çështjen kontestuese. Dëmshpërblimi për pajtuesit dhe Arbitrit 

mbulohet nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale. Procedura është diskrete, joformale (nuk ka nevojë për 

dëshmi me shkrim) dhe vullnetare. 

 

 

Mekanizmat Ndërkombëtarë 
Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut 
Këshilli për të Drejtat e Njeriut ka vendosur Procedura të Veçanta  nga  ekspertë të pavarur për të drejtat e njeriut 

me mandatin për të raportuar për të drejtat e njeriut nga një perspektivë tematike apo specifike-vendore . Ata 

mund të veprojnë sipas informacionit të marrë mbi shkeljet e supozuara të së drejtave të njeriut dhe për t’ua  

dërguar këto komunikime akterëve shtetëror dhe jo shtetëror për të kërkuar sqarim dhe veprim përkatës.
296

 

Ndër Procedurat e Veçanta të mandatuara është Grupi Punues mbi çështje të së drejtave të njeriut dhe 

korporatave transnacionale dhe bizneseve të tjera afariste.
297

Që nga 24.08.2016 nuk ka pasur ankesa të 

parashtruara nga ana e qytetarëve të Maqedonisë apo subjekteve para ‘’Treaty Bodies’’ të OKB-së.
298

 

 

Paneli i Pavarur Inspektues- Banka Botërore 
Banka Botërore ka ngritur një Panel të Pavarur Inspektues që ka mandatin për të pranuar ankesa 

nga komunitetet të cilët besojnë se kanë qenë ose mund të jenë prekur nga një projekte të  financuar nga Banka 

Botërore.
299

 

Që nga 24.08.2016 nga qytetarët apo subjektet në Maqedoni,  tek Paneli Inspektues i  Bankës Botërore nuk janë 

parashtruar kërkesa për rishqyrtim.
300

 

 

Mekanizmi i Ankesave të Projektit - Banka Evropiane për Rindërtim 

dhe Zhvillim 
Mekanizmi i llogaridhënies së Bankës quhet Mekanizmi i Ankesave për Projektet, i cili vlerëson dhe shqyrton 

Ankesat për projektet e financuara nga Banka. Ajo u siguron individëve dhe grupeve lokale që mund të jenë direkt 

ose negativisht të prekur nga një projekt i EBRD-së, si dhe organizatave të shoqërisë civile, një mjet për ankesat e 

rritura ose pakënaqësitë ndaj Bankës, në mënyrë të pavarur nga operacionet bankare.
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Që nga viti 2016, për Republikën e Maqedonisë nuk ka pasur ankesa të regjistruara.
302

 

 

Këshilltari i Përputhshmërisë/Ombudsmani– Korporata 

Ndërkombëtare Financiare 
Ndikimet negative nga projektet e financuara nga IFC ose Agjencia Multilaterale për Garantimin e Investimeve të 

Bankës Botërore mund të ndërmjetësohen dhe/ose hetohen nga  Këshilltari i Përputhshmërisë/Ombudsman 

(CAO).Misioni CAO's është për të trajtuar ankesat e njerëzve të prekur nga projektet e IFC / MIGA, dhe për të rritur 

përgjegjshmërisë sociale dhe mjedisore të dy institucioneve. Funksionet e CAO-s janë zgjidhja e kontesteve  dhe ai 

hetimorë.
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Që nga 24.08.2016 te  Këshilltari i Përputhshmërisë Ombudsman i Korporatës Financiare Ndërkombëtare nga 

qytetarët e Maqedonisë ose  subjektet nuk ka pasur kërkesa të parashtruara për shqyrtim apo ankesa.
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KPK të Udhëzuesve të OECD-së për Ndërmarrjet Shumëkombëshe 
Edhe pse Maqedonia nuk është anëtare e OECD dhe aktualisht nuk ka Pika Kombëtare të Kontaktit (KPK), ankesat 

për shkelje të Udhëzuesve të OECD-së për kompanitë shumëkombëshe, të regjistruara në vendet e OECD-së mund 

të parashtrohen në PKK të atij vendi. PKK ndërmjetëson mes palëve për të gjetur një zgjidhje pajtueshmërie ndaj 

një Mosmarrëveshjeje.
305

 Nëse ndërmjetësimi dështon, PPK mund të bëjë një vlerësim  për shkeljet e supozuara në 

Deklaratën e saj përfundimtare.
306

 

 

Udhëzimet paraqesin rekomandime të adresuara nga qeveritë për ndërmarrjet shumëkombëshe dhe ata ofrojnë 

parime dhe standarde vullnetare për sjellje të  përgjegjshme të biznesit. Udhëzimet përfshijnë kapituj mbi temat e 

mëposhtme: të Drejtat e Njeriut (Kapitulli IV); Punësimi dhe Marrëdhëniet Industriale (Kapitulli V); Mjedisi 

(kapitulli VI); Luftimi i Mitës (ryshfetit), Kërkim dhe zhvatje të Mitës (ryshfetit) (kapitulli VII); Interesi i 

Konsumatorëve (kapitulli VIII); Shkenca dhe Teknologjia (Kapitulli IX); Konkurrenca (kapitulli X); dhe Tatimet 

(Kapitulli XI) .
307

 

 

Që nga 24.08.2016 në Pikat Kombëtare të Kontaktit të OECD-së nga qytetarë apo subjekte të Maqedonisë nuk janë 

parashtruar kërkesa për rishqyrtim.
308

  

 

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (ECHR dhe GJEDNJ) është themeluar në vitin 1959. Gjykata ka 47 

gjyqtarë, një gjyqtar nga çdo shtet anëtar. Objektivi i Gjykatës është që të sigurojë respektimin e Konventës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut (ECHR) nga anëtarët e Këshillit të Evropës.  Gjykata shqyrton parashtresat nga 

individë dhe shtete që pretendojnë shkelje të së drejtave të njeriut. 
309

 Në vitet e fundit, Gjykata ka kaluar më pak 

se 1,000 gjykime në nivel vjetor 
310

 

 

Në vitin 2015 Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (ECHR) ka trajtuar 340 parashtresa kundër vendit, 328 

duke i deklaruar si të papranueshme ose janë hedhur poshtë nga lista e Gjykatës.
311

 Janë penalizuar dymbëdhjetë  

gjykime, në të cilat Gjykata  gjeti të paktën një shkelje të ECHR të parashtruesve në 11 raste. 

Rasti Mitovi (nr. 53565/13) kishte të bëjë me të drejtën për dëmshpërblim efektiv. Gjykata gjeti shkelje të Nenit 8 

(e drejta për respektimin e jetës familjare) dhe nenit 13 (e drejta për dëmshpërblim efektiv) të marra së bashku 
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nën Nenin 8 sepse autoritetet kombëtare kishin dështuar për të zbatuar vendimet e qendrës për kujdes social për 

të drejtën e tyre për të pasur kontakt me fëmijën dhe nipin e parashtruesit dhe se ata nuk kishin dëmshpërblim 

efektiv ndaj parashtruesit. 
312

 

 

Organizata Ndërkombëtare e Punës  
Sindikatat dhe organizatat e punëdhënësve mund të parashtrojnë ankesa në Komitetin e Organizatës 

Ndërkombëtare të Punës mbi Lirinë e Asociimit
313

.  Sa i përket vitit 2016, të gjitha rastet e paraqitura në Komitet 

ishin mbyllur. 
314
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Profile të Sektorit 
Rreziqet për të drejtat e njeriut në  industritë specifike 

 

Industria / Prodhimi 
Sipas Entit Shtetëror të Statistikës (2016)

315
 në terme ekonomike, industria / prodhimi  është sektor i dytë më i 

madh pas shërbimeve. Në vitin 2014, kontributi i sektorit të minierave dhe ai guror, i prodhimit, energjisë elektrike, 

gazit, avullit dhe furnizimit me ajër të kondicionuar, furnizimit me ujë, kanalizimit, menaxhimit të mbeturinave dhe 

ndërtimtarisë në BPV-në ishte 22 për qind.  

 

Siç është raportuar nga Banka Botërore (2016) eksporti i prodhimit pritet që të shënojë rritje, sidomos në sektorët 

e investimeve të huaja direkte -sektorët pranues, të tillë si industria e automjeteve dhe industria e makinerisë 

elektrike.
316

 

 

Fushat për Vëmendje të Veçantë 
Statusi i Punësimit 
Në vitin 2015 numri më i madh i të punësuarve  është gjendur në sektorin e prodhimit, në subjektet afariste.

317
 

Industria e këpucëve ishte një nga sektorët ku ka pasur numër më të madh të punësime të paregjistruara, 

ngjashëm me turizmin, shërbimet, ndërtimtarinë, mediat, zejtarinë, etj.
318

 

 

Industria e Tekstilit 
Industria e tekstilit, e cila absorbon më shumë se 35 për qind të të punësuarve, është përballur me një largim të të 

punësuarve nga kompanitë maqedonase tek kompanitë me investime të huaja, si dhe me mungesë të personelit të 

arsimuar me arsimim të mesëm dhe të fakulteteve teknologjike që mund të trajtojnë nevojat e industrisë së 

tekstilit.
319

 

 

Për të adresuar këto çështje, Shoqata Tregtare e Tekstilit në Maqedoni nga Fondi për Inovacion dhe Zhvillimin e 

Teknologjisë dhe fonde të tjera, ka kërkuar investime në modernizimin dhe qasjen më të mirë në  resurse (nga të 

cilat 50 për qind si grante).
320

 Mbështetja e shtetit me qëllim të kalimit nga sistemi "Kredi" (porosi nga shtëpitë e 

huaja të modës ) në prodhimin klasik d.m.th krijimin e markave individuale për eksport ishte një nga 

rekomandimet nga Oda Ekonomike e Maqedonisë, në mënyrë që të krijohen tendenca pozitive në industrinë e 

tekstilit të Maqedonisë. 

 

Në revistën ndërdisiplinore ‘’Evropa Bashkëkohore Juglindore’’ (2014), ishte raportuar se  diskriminimi gjinor në 

sektorin e tekstilit ishte i dukshëm, ku 85% e të punësuarve ishin femra dhe niveli i pagave ishte rreth një e treta e 

pagave krahasuar me sektorët tjerë industrialë.
321

  

 Gratë shpesh për të plotësuar pagat e tyre të ulëta, janë drejtuar në bujqësi, që ka ndikuar në  rritjen e orëve të 

tyre të punës. 

 



 

94 
 

Bujqësia 
Siç është raportuar nga Banka Botërore (2014)

322
 dhe Entit Shtetëror i Statistikës (2016)

323
 bujqësia nuk është 

vetëm një kontribues i rëndësishëm në BPV-në në vend, por paraqet një punëdhënës të rëndësishëm dhe 

kontribues për tregtinë e jashtme si dhe konsumin publik dhe privat. Në aspektin ekonomik, është sektori i tretë 

më i madh pas shërbimeve dhe industrisë. Sektori i bujqësisë, pylltarisë dhe peshkatarisë në BPV ishte 10.1 për 

qind në vitin 2014, që sipas Raportit të Bankës Botërore 2014 është më i lartë se mesatarja në Evropë dhe Vendet 

e Azisë. 

 

Sipas Bankës Botërore, produktet bujqësore, në veçanti  produktet me vlerë të lartë të shtuar, të tilla si: vera, mishi 

i qengjit, pemët dhe perimet përbënin 15-17 për qind të totalit të eksportit të vendit.  

Sektori i bujqësisë ka punësuar 20 për qind të fuqisë punëtore, e cila është sa dyfishi i mesatares në Evrope dhe  

vendet Aziatike. 

 

Banka Botërore ka mbështetur reformat në sektorin e bujqësisë përmes aktiviteteve analitike dhe këshilluese si 

dhe përmes kreditimit, siç ishte Projekti për Përforcimin e Bujqësisë dhe Projekti për Aderim dhe Seritë DPL të 

Konkurrencës.
324

 Siç është raportuar nga ky institucion, qeveria  kishte shënuar përparim në krijimin e kushteve për 

përdorim më efikas të tokës, me hyrjen në fuqi të Ligjit për Shitjen e Tokës Bujqësore në Pronësi Shtetërore  ne 

mesin e vitit 2013, dhe zbatimin e Programit të Parë Vjetor për Shitje  të Tokës Bujqësore në Pronësi Shtetërore. 

 

Me ndihmën e Organizatës për Ushqim dhe Bujqësi në dhjetor të vitit 2015 janë miratuar: Strategjia për Bujqësi 

dhe Zhvillim Rural për periudhën 2014-2020 dhe Plani Operacional (2014-2020).
325

 Strategjia shërben si bazë për 

programimin e buxhetit kombëtar për bujqësinë dhe zhvillimin rural. 

 

Siç thuhet në Raportin e Progresit 2015 të BE-së, kapaciteti administrativ i Agjencisë për Mbështetje Financiare në 

Bujqësi dhe Zhvillim Rural është forcuar dukshëm dhe  është shënuar progres në drejtim të akreditimit të 

Instrumentit të ri për Asistencën e Para anëtarësimit në fushën e Bujqësisë dhe Zhvillimin Rural (IPARD).
326

 

 Marketingu për produktet organike dhe mbrojtja e cilësisë së tyre është përmirësuar dhe janë bërë përgatitje  për 

tu regjistruar dy produkte nën mbrojtjen e Treguesit të Mbrojtur Gjeografik.  

 

 

Fushat për Vëmendje të Veçantë 
Sektori joformal 
Sipas Bankës Botërore, transaksionet joformale dhe tradicionale  kanë qenë të shënuara rrallë. 

327
 Pothuajse 

gjysma e të gjithë punonjësve në sektorin e bujqësisë  nuk janë paguar përderisa ata ishin anëtarë të familjeve 

bujqësore. Përveç kësaj, produktet janë shitur shpesh në tregje tradicionale, dhe nxjerrja e ujit për ujitje ka qenë 

shpesh e paregjistruar. 

 

Prodhimi i fragmentuar dhe mungesa e mekanizimeve 
Banka Botërore (2014) 

328
 dhe Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë (2015)

329
 vunë në dukje se fragmentimi i tokës 

ishte një pengesë e konsiderueshme për rritjen e produktivitetit. Sektori ishte i fragmentuar, i pajisur dobët dhe 
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me teknologji të vjetërsuara, me implikime negative në rritjen dhe prosperitetin e përbashkët, derisa popullsia 

rurale ishte e mbi përfaqësuar në nivel  prej  40 për qind. 

 

Siç është raportuar nga Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë, në mesatare fermat janë ndarë në 4-5 

parcela, duke përfshirë deri në 10 fermerë. Me ferma të vogla familjare mesatarisht prej 1.6 hektarë, madhësia e 

kufizuar e parcelave e ka kufizuar përdorimin e mekanizimeve dhe ka kontribuar në tendencë të braktisjes së  

tokës bujqësore. 

 

Banka Botërore  rekomandoi disa masa që duhet të ndërmerren për  konkurrentshmëri më të madhe të sektorit, të 

tilla si shpërndarje  më efikase e subvencioneve bujqësore, shpenzim më të madh të resurseve për sisteme të 

ujitjeve, progres në konsolidimin e tokës dhe zhvillimin e një tregu funksional të tokës. 

 

Në  raportin e Progresit të BE-së 2015, Komisioni Evropian rekomandoi që nevojitet një bashkëpunim më i afërt 

ekonomik ndërmjet fermerëve, në mënyrë që  zinxhirët e vlerave  të punojnë me më shumë efikasitet.
330

 

Gjithashtu ishin prioritet edhe përmirësimi i cilësisë dhe i marketingut në nën-sektorët strategjikë, të tillë si 

perimet e freskëta, pemët dhe qumështi. 

 

Ndryshimet Klimatike 
Banka Botërore (2014) vuri në dukje se mungesa e ujit dhe kërkesa e  ujit për ujitje janë parashikuar që të rriten në 

të ardhmen.
331

 

Ujitja në fermat e vogla ishte e pamjaftueshme dhe e disenjuar dobët. Shumë ferma janë varur nga puset e 

paqëndrueshëm lokal dhe ujërat  nëntokësorë, që nuk ishin të rregulluar dhe pa një çmim të përcaktuar. 
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Ligjet dhe Politikat 
 

   

  

  
 

       
 

         
 

      

 Kodi i Etikës i anëtarëve të qeverisë dhe zyrtarëve publikë të 
emëruar nga qeveria 

 
 Vendim rreth përcaktimit cilët subjekte juridike janë të 

obliguara të kenë sigurim privat 
 

 Ligji për caktimin e llojit dhe matjen e lartësisë së dënimit  

 Ligji për zgjidhje miqësore të kontesteve të punës 
 

 Ligji për Procedurën 
Civile 

 Ligji për Gjykatat 

 

 Ligji për punësimin dhe puna e të huajve 
 

 Ligji për Punësimin e Personave me Aftësi të 

Kufizuar 

 Ligji për Mundësi të Barabarta për Burrat dhe 

Gratë 

 Ligji për Procedurat Jashtë-Gjyqësore 
 

 Ligji për Inspektimin  e 

Punës 

 Ligji për Marrëdhënie të 

Punës 
 

 Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen kundër 
Diskriminimit 

 Ligji për Parandalimin e Korrupsionit 
 Ligji për Arsimin Fillor 

 Ligji Për Sigurimin Privat  
 Ligji për Mbrojtjen e Informatorëve 

 
 Ligji për Ndjekje Publike dhe veprave të ngjashme që dalin nga 

përmbajtja e përgjimit të paligjshëm të komunikimeve 
 

 Ligji për Sigurinë dhe Shëndetin në 
Punë 

 Ligji për Arsimin e Mesëm 
  

 Ligji për Themelimin e Universitetit Shtetëror të 
Tetovës 

 Ligji për Pagën Minimale në Republikën e 
Maqedonisë 

 
 Rregullore mbi kërkesat minimale për sigurinë dhe 

shëndetin gjatë punës së personave të rinj 
 

 Parlamenti i Republikës së Maqedonisë, Kushtetuta e 
Republikës së Maqedonisë 

 Kodi Penal   
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 Ligji për Avokatin e Popullit  
  

 
           

          
 

 

  

Institucionet 
Kombëtare    

 
 Gjykata e Apelit Shkup 
 Oda e Republikës së Maqedonisë për sigurim privat E  

 

      

 Komisioni për Mbrojtje kundër Diskriminimit 
 Instituti i Shëndetit Publik I Republikës së Maqedonisë 
 Ministria e Arsimit dhe Shkencës 
 Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor 
 Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë 
 Ministria e Mbrojtjes 
 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale 
 Zyra e Prokurorit Publik e Republikës së Maqedonisë 
 Ndjekja publike dhe veprave të ngjashme nga Përmbajtja e 

Përgjimit të Paligjshëm të Komunikimeve 
 Komisioni Shtetërore për Parandalimin e Korrupsionit 
 Komisioni Shtetëror Zgjedhor   

 

         
 

          
 

 
          

 

  

Institucionet 
Kombëtare për 
Drejtat e Njeriut 
     

 Avokati i Popullit 
   

 

  

Organitzatat 
Kombëtare 

   

 

 
 

 
 

 Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Emancipim të 
Grave 

 Qendra për Kriza ‘’Shpresa’’ 
 Federata e Fermerëve në Republikën e Maqedonisë 
 Barazia Gjinore 
 H.E.R.A 
 Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e 

Maqedonisë 
 Shoqata Maqedonase për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë 

  
 

       
 

                   Unioni i Punonjësve të Administratës, Gjyqësori dhe                        
 

        Kuvendi Popullor   
 

       Organizata e Ushqimi dhe Bujqësisë   
 

        Freedom House   
 

       
 Shoqata ndërkombëtare për lezbikë, gei, biseksual, 

transgjinorë dhe intersexual në rajonin e Evropës   
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 Organizata Ndërkombëtare e Punës 

 Partneriteti Ndërkombëtar për Buxhetin 

 Grupi Ndërkombëtare për të Drejtat e Minoriteteve 

 Zyra e Komisionarit të Lartë për të Drejtat e Njeriut 

 Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë/Zyra për 
Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut 

 Fondi për Paqe 

 Fondacioni për Trashëgiminë 

 Banka Botërore 

 Fondi për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara 

 Forumi Ekonomik Botëror 

   
 

         

      
 

       
 

  Raporte nga Mediat      Alkaloid AD Skopje   
 

        Akademik   
 

        Civica Mobilitas   
 

          
 

          
 

 

      

      
      

 Kompanitë    ArcelorMittal Skopje  

    
 Agrotehnika 
 Adora Engineering Skopje-LLC  

     Donia DOO Prilep  

     EVN Maqedoni  

     Farmahem  

     FENI Industritë  

    
 INET 
 Komercijalna Banka AD Skopje  

     Makedonski telekom  

     Makpetrol  

     Neptun  

     Nextsense Ltd.  

     One.Vip  

     Pivara A.D. Skopje  

    
 PRG DOOEL Skopje 
 Spitali i Përgjithsëm Privat PZU Re-Medika  

     ProCredit Bank  

     Publicis Skopje  

     Setec  

    

 Sparkasse banka 

 Stopanska Banka A.D. Skopje  

     Tehnomarket  

     Vitaminka Prilep  
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