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1 Hyrje
Ky manual operacional ofron përmbledhje të rregullave për procesin e zbatimit të masës
Punë Publike (në tekstin e mëtejmë PP). Manuali Operacional (MO) është përgatitur me
qëllim që të lehtësojë punën e Agjencisë së Punësimit në Republikën e Kosovës dhe Zyrave
të Punësimit (ZP) dhe komunave. Ky manual do të përcaktoj procedurat hap-pas-hapi për të
siguruar konsistencë dhe cilësi gjatë të ofrimit të masës së Punëve Publike për
punëdhënësit dhe punëkërkuesit në mbarë Kosovën. MO përmban informacione, procedura,
formularë dhe udhëzime për zbatimin e masës së PP-së.
Sipas Rregullores (MPMS) Nr.01/2018 për Masat Aktive të Tregut të Punës (MATP), “Punë
publike nënkupton masën aktive të tregut të punës që krijon mundësi punësimi të
përkohshëm duke implementuar projekte publike që absorbojnë fuqi punëtore dhe që
mirëmban dhe rehabiliton asetet komunale dhe të hapësirave publike”.
Punët publike zhvillohen në bashkëpunim me komunat, institucionet e tjera publike dhe me
ndërmarrje publike me qëllim që të krijojnë mundësi punësimi dhe rritje të punësueshmërisë
së të papunëve të regjistruar, përmes ofrimit të përvojës së punës dhe trajnimit në punë.
Ky manual është përgatitur duke u bazuar në Rregulloren No.01/2018 për Masat Aktive të
Tregut të Punës dhe punën e përbashkët me Agjencionin e Punësimit në Republikën e
Kosovës (APRK), Departamentin e Punës dhe Punësimit në MPMS, Zyrat e Punësimit,
Qendrat e Aftësimit Profesional, me mbështetjen e Organizatës Gjermane për Zhvillim dhe
Bashkëpunim (GIZ) përmes projektit Rinia, Punësimi dhe Aftësimi profesional (Youth
Employment and Skills). Ky manual, me udhëheqjen e përgjithshme të APRK-së do të
rishikohet të paktën një herë në vit dhe të përditësohet nëse është e nevojshme.
Manuali përbëhet nga 5 seksione duke përfshirë hyrjen, përkufizimet dhe terminologjitë,
rregullat kyçe ose specifikat e skemës, udhëzimet procedurale hap-pas-hapi dhe rolet dhe
përgjegjësitë e ndryshme të akterëve të përfshirë dhe shtojcat që janë të nevojshme për të
zbatuar masën Punë Publike.
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2 Përkufizimet
I papunësuar i regjistruar - çdo person i moshës prej tetëmbëdhjetë (18) deri
gjashtëdhjetekatër (64) vjeç, i papunësuar dhe i regjistruar në APRK-ë;
Punëkërkuesi i regjistruar – çdo person që kërkon punë prej moshës pesëmbëdhjetë (15)
deri tetëmbëdhjetë (18) vjeçare, personat që punojnë me orar të plotë apo gjysmë orari,
personat që janë suspenduar përkohësisht nga puna, të cilët janë të regjistruar në sistemin e
shërbimeve online të APRK;
Pjesëmarrësit - personat e papunësuar të regjistruar dhe punëkërkuesit e regjistruar të cilët
marrin pjesë në masat aktive të tregut të punës.
Punëdhënësi i regjistruar - personi fizik ose juridik i cili i siguron punë punëmarrësit dhe i
paguan pagën për punën ose për shërbimet e kryera, dhe i cili regjistrohet në Zyrën e
Punësimit personalisht ose në sistemin e shërbimeve online të APRK;
Grupet e cënueshme - personat e klasifikuar nga këshilltarët e punësimit që kanë më
shumë vështirësi në gjetjen e punës, siç janë të papunët nën njëzetepesë (25) vjeç, të
papunët afatgjatë të regjistruar mbi dymbëdhjetë (12) muaj, të papunët pa kualifikime
profesionale, të papunët me aftësi të kufizuara, dhe përfitues nga asistenca sociale, etj;
Personat me aftësi të kufizuara – persona që kanë dëmtime fizike, mendore, intelektuale
apo shqisore afat-gjatë të cilat në ndërveprim me barriera të ndryshme mund të pengojnë
pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri në baza të barabarta me të tjerët.
Punët publike – masë aktive e tregut të punës që krijon mundësi punësimi të përkohshëm
duke implementuar projekte publike që absorbojnë fuqi punëtore dhe që mirëmban dhe
rehabiliton asetet komunale dhe të hapësirave publike. Punët publike ofrohen për të krijuar
mundësi punësimi dhe rritje të punësueshmërisë së të papunëve të regjistruar, përmes
ofrimit të përvojës së punës dhe trajnimit në punë.
Shënim: fjalët të cilat përshkruajnë një gjini nënkuptojnë edhe gjininë tjetër, si edhe ato që
janë të prezantuara në njëjës, nënkuptojnë edhe në shumës dhe anasjelltas.
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3 Specifikat dhe rregullat kyҫe të masës PP
3.1 Objektivat e masës së PP-së
Objektivat e masës për Punë Publike janë:
 Gjenerimi i punësimit të përkohshëm për të papunët afatgjatë përmes projekteve
intensive që absorbojnë fuqi punëtore, për personat të cilët janë të regjistruar në ZP
si pranues aktivë të asistencës sociale;
 Mirëmbajtja pasurive (aseteve) komunale dhe të hapësirave publike;
 Përforcimi i bashkëpunimit ndërmjet administratës qendrore dhe atyre lokale dhe
zhvillimi i kapaciteteve administrative lokale për implementimin, menaxhimin dhe
mbikëqyrjen e programeve aktive të tregut të punës;

3.2 Projektet
Në përputhje me Rregulloren e MPMS No 01/2018, në këtë masë mund të përfshihen
projekte, si p.sh. rigjenerimi urban, mirëmbajtja dhe riparimi i infrastrukturës komunale dhe
hapësirave publike, ruajtja dhe rehabilitimi i mjedisit. Projektet e PP-së do të propozohen
nga komunat, institucionet dhe kompanitë publike të cilat dërgohen te Ministri i Punës dhe
Mirëqenies Sociale.
Sipas Rregullore Nr.1/2018 për Masat Aktive të Tregut të Punës, projekt propozime duhet të
plotësojnë së paku këto kritere:





Vendpunishtet e propozuara të projektit duhet të jenë në prona publike, që nuk janë
subjekt i ndonjë kontesti pronësor.Fushëveprimi i secilit projekt duhet të mundësoj së
paku dy (2) muaj punësim të përkohshëm për një person të papunë.
Gjatë zbatimit të projekteve, kontraktorët nuk lejohen të paguajnë pjesëmarrësit më
pak se paga minimale e përcaktuar nga Qeveria e Kosovës.
Kohëzgjatja e projekteve të punëve publike mund të jetë nga 2 muaj deri në 12 muaj,
me mundësi vazhdimi edhe për një vit.

3.3 Kushtet e përgjithshme për insititucione dhe punëkërkues
Institucionet me të drejtë përfitimi:
Nga masa e PP-së mund të përfitojnë:
 Komunat,
 Ndërmarrjet publike, dhe
 Institucionet e tjera publike
Që dorëzojnë kërkesat me projektet e tyre në çdo periudhë të vitit te Ministri i MPMS-së.

Të papunësuarët e regjistruar me drejtë përfitimi nga kjo masë:



Të gjithë punëkërkuesit e regjistruar dhe aktiv;
Të papunësuarët e regjistruar, që janë të kategorizuar me rrezik të mesëm ose të
lartë për t’u bërë të papunë afatgjatë.

Punëkërkuesit PA të drejtë përfitimi nga kjo masë:



Punëkërkuesit që nuk janë të regjistruar në ZP, dhe nuk janë aktiv;
Punëkërkuesit e regjistruar të cilët kanë përfituar nga skema e PP dy herë rradhazi;
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Të papunësuarët e regjistruar që kanë marrëdhënie të ngushta familjare me
punëdhënësin (kuptimi i familjes së ngusht: bashkëshorti/-ja, fëmijët martesor dhe
jashtë martesor, fëmijët e birësuar, vëllezërit, motrat dhe prindërit)1;
Punëkërkuesit të cilët janë larguar nga skema PP2 si rezultat i mos-respektimit të
rregullave të brendshme të punës së punëdhënësit, mos-respektimit të dispozitave të
marrëveshjeve për angazhim të masave aktive të tregut të punës. Të gjitha rastet e
mos-respektimit duhet të evidenton me dëshmi nga punëdhënësit dhe këshilltarët e
zyrave të punësimit.

Grupet prioritare për PP:
APRK-ja do të aplikojë grupet prioritare sipas politikave të hartuara nga MPMS. Disa nga
kriteret e përcaktimit të grupeve prioritare janë si në vijim: (i) kur kompensimi për
punëkërkues është në dispozicion, por kompensimi i tillë nuk mund të mbulojë të gjithë
punëkërkuesit e interesuar dhe (ii) kur numri i punëkërkuesve të interesuar është më i madh
se sa kërkesa nga punëdhënësit.
Kuota e pjesëmarrjes së grupeve të cënueshme përcaktohet në planin e punës së APRK-së
dhe me marrëveshjet e mirëkuptimit ndër-institucional.
Nën kushte të tilla, grupet prioritare për PP mund të përcaktohen në bazë të kualifikimit dhe
në fokus të veçantë të punëkërkuesve të rinj, anëtarët të pakicave apo femrat dhe ata që
jetojnë në zonat e thella rurale si dhe dhe përfituesit e asistencës sociale kategorisë II.

Kohëzgjatja e PP
Kohëzgjatja e projekteve të punëve publike (PP) përcaktohet me Rregulloren (MPMS)
Nr.01/2018 për Masat Aktive të Tregut të Punës, Neni 33. Paragrafi 7. Kohëzgjatja e
projekteve të punëve publike mund të jetë nga 2 muaj deri në 12 muaj, me mundësi
vazhdimi edhe për një vit.

4 Udhëzime hap-pas-hapi për zbatimin e masës së PP –së
PP-ja përfshin shumë akterë në kuadër të Qeverisë së Kosovës dhe jashtë saj. Në vijim janë
dhënë hapat dhe rolet dhe përgjegjësitë e akterëve të ndryshëm.

HAPI 1: Informimi për PP
Informatat në lidhje me PP-në për komunat, institucionet dhe kompanitë publike, dhe të
papunësuarët, do të shpërndahen përmes: (i) fushatës promovuese dhe (ii) informimit të
drejtpërdrejtë. Sa i përket promovimit, APRK-ja do të ndërmarrë një fushatë promovuese të
strukturuar për të gjeneruar interes dhe do të shpërndajë informatat në lidhje me masat.
Promovimi do të bëhet në nivel kombëtar dhe lokal dhe mund të bëhet drejtpërdrejtë ose
tërthorazi për kompanitë, institucionet dhe kompanitë publike, dhe të papunësuarët.
Aktivitetet informuese do të specifikojnë qartë vendet/adresat se ku të interesuarit duhet të
drejtohen për të përfituar nga masa e PP-së.
Detajet e fushatës do të shpallen nga APRK në fillim të çdo viti, bazuar në ndarjen e buxhetit
si dhe interesimi nga donatorët , të cilat mund të përfshijnë kombinimet e mëposhtme:
1
2

Ligji I punës Nr. 03/L-212, Neni 3. Paragrafi 1.16.

Përjashtimi i punëkërkuesit nga skema për herë të parë bëhet me një kohëzgjatje prej më së paku një vit, për
herë të dytë për më së paku pesë vite.
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Reklamë në mediat elektronike, duke përfshirë përdorimin e rrjeteve sociale;
Ngjarje mediale në nivelin qendror apo konferenca të përbashkëta shtypi nga APRKja me asociacionin e Komunave, duke i ftuar institucionet dhe ndërmarrjet publike të
aplikojnë dhe duke theksuar dobitë e masës së PP-së;
 Organizimi/dërgimi i email-eve te komunat, institucionet dhe kompanitë publike duke
theksuar dobitë e masës dhe duke ftuar për aplikim.
Për të papunësuarët e regjistruar në zyrat e punësimit, do të publikojnë një njoftim ku do të
përfshihen:
 Lokacioni i projektit/-eve të Punëve Publike.
 Vendet e lira të punës për projektet komunale në rajonet e tyre.
 Afati për aplikim.
 Specifikohen pikat e kontaktit ku të papunësuarët mund të aplikojnë psh. adresa,
numri i telefonit dhe e-mail adresa për çdo zyrë punësimi ku realizohet aktiviteti.

Përgjegjësitë e APRK-së
APRK/ Departamenti i tregut të punës:





Përgatitë programin vjetor lidhur me masat aktive të tregut të punës të cilat do të
përcaktojnë masat të ndryshme që do të zbatohen nga zyrat e punësimit;
Shpallë detajet e fushatës duke përfshirë dhe numrin e përfituesëve në fillim të çdo
viti, bazuar në ndarjen e buxhetit, si dhe interesimin nga donatorët;
Përcakton afatet për aplikim (nëse kërkohet nga Ministri) dhe afatet e zbatimit të
masës PP-së .
Organizon ngjarje mediale në nivelin qendror për të njoftuar të gjitha palët e
interesuara për procedurat dhe mundësinë e përfitimit nga kjo masë.

HAPI 2: Aplikimi i komunave, institucioneve dhe kompanive
Komunat, institucionet dhe ndërmarrjet publike të cilat kanë projekte që iu përshtaten
kushteve të PP-së do të plotësojnë projekt propozimin në çdo periudhë të vitit te Ministri i
MPMS-së.
Për të aplikuar në PP-të, institucionet përkatëse duhet të plotësojnë formularin Shtojcën 1.
Formularë për Aplikim për Projekte të këtij manuali operacional. Të gjitha aplikacionet për
projekte duhet të plotësojnë kërkesat tekniko-administrative të cekura më lartë në pikën 3.2
Projektet.
Formularët për Aplikim të Projekteve mund të shkarkohen në webfaqen e MPMS-së
www.mpms.ks-gov.net apo APRK-së www.aprk.rks-gov.net.
Në përputhje me Rregulloren (MPMS) Nr.01/2018, Neni 34. Paragrafi 1.1., të gjithë
formularët për aplikim për Projekte duhet të dorëzohen te Ministri i MPMS.

HAPI 3: Përzgjedhja e projekteve
Në përputhje me Rregulloren (MPMS) Nr.01/2018, Neni 34. Paragrafi 1.2. është në
diskrecionin e Ministrit të MPMS-së të shqyrtoj dhe aprovoj projektet e dorëzuara nga
komunat, institucionet dhe kompanitë publike.
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Varësisht prej nevojës Ministri me një vendim, mund të delegoj këtë përgjegjësi te Sekretari i
Përgjithshëm apo ndonjë komision, i cili do të bëjë përzgjedhjen e projekteve. Procedurat
për përzgjedhjen e projekteve duhet të jenë përputhje me Rregulloren (MPMS) Nr.02/2015
për kriteret dhe procedurat e përkrahjes financiare për subvencione dhe grante.
Në rastin e përzgjedhjes së projekteve duhet të merren parasysh kërkesat minimale për
punë publike të specifikuara në Nenin 33. Paragrafi 4 të të njëjtës rregullore:
1. Vendpunishtet e propozuara të projektit duhet të jenë prona publike, që nuk janë
subjekt i ndonjë kontesti pronësor;
2. Fushëveprimi i secilit projekt duhet të mundësojë së paku 2 muaj punësim të
përkohshëm për një person të papunë;
Ndërsa kriteret tjera shtesë që duhet të merren parasysh për të arritur objektivat e PP-së
janë:
1. Projekti duhet të përfundojë në afat prej 2-12 muajve. Institucionet publike (komuna,
kompanitë publike) marrin përgjegjësinë për të kryer të gjitha aktivitetet e koordinimit.
2. Projektet që do të punësojnë më shumë punëtorë (të papunë) që janë pjesë e
grupeve prioritare (punëkërkuesve të rinj, anëtarët të pakicave apo femrat dhe ata që
jetojnë në zonat e thella rurale si dhe dhe përfituesit e asistencës sociale kategorisë
II).
Kuotat për secilën kategori mund të caktohen në bashkëpunim me APRK-në dhe
MPMS.

HAPI 4: Nënshkrimi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit
Në momentin që bëhet përzgjedhja e projekteve njoftohen parashtruesit projekteve.
Komunat, institucionet dhe kompanitë publike të cilave iu janë përzgjedhur projektet do të
thirren dhe janë të obliguara të nënshkruajnë Memorandum Mirëkuptimin me Ministrinë
MPMS-në (Shih. Shtojca 2. Marrëveshjen e Mirëkuptimit për PP).

HAPI 5: Zbatimi i masës Punë Publike
Përgjegjësitë e institucioneve përfituese të projekteve për PP-në
Pas nënshkrimit të marrëveshjes, komunat, institucionet dhe kompanitë publike duhet të
kenë parasysh të përmbushin këto detyra:
 Koordinimi dhe zbatimi i të gjitha aktivitetit të projektit.
 Të angazhoj punëtorë nga grupet e cenueshme të cilët referohen nga zyrat e punësimit,
në harmoni me Nenin 33 të Rregullores (MPMS) 01/2018 për MATP-të.
 Kompensoj të papunësuarët e angazhur me një kompensim financiar mujor në vlerë jo
më të ultë se paga minimale mujore e përcaktuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës.
 Raportimi për vijueshmërinë e punëtorëve përfitues të programit PP në baza mujore në
bazë të formularit të vijueshmërisë (Shih Shtojca 3. Formulari i Vijueshmërisë).

Përgjegjësitë e APRK-së
Gjatë procesit të përzgjedhjes së projekteve APRK përmes zyrave të punësimit do të:
1. Shpallë dhe njoftojë të gjithë të papunët dhe punëkërkuesit e regjistruar, duke
përfshirë edhe grupet e cënueshme të ndihmës sociale në Kategorisë 2, për
mundësinë e punësimit në këto projekte.
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2. Të papunësuarët (pasiv dhe aktiv) duhet të regjistrohen nga zyrat e punësimit. Pasi
të ketë përfunduar afati për aplikim, secila ZP duhet të përgatisë një listë të gjerë me
të gjithë personat që kanë aplikuar për punë.
3. Përzgjedhja e të papunësuarëve të regjistruar duhet të bëhet nga një komision i
përbërë nga një përfaqësues i ZP-së dhe dy përfaqësues të institucionit përfitues
(komuna, institucionet/kompanitë publike).
Disa nga kriteret (por jo vetëm), që mund të aplikohen për të përzgjedhur përfituesit (të
papunësuarët e regjistruar) janë:
Karakteristika
Pranuesi i
sociale.

Definicioni
ndihmës Ata të cilët janë ose ishin
pranues të ndihmës sociale
nga Qeveria e Kosovës dhe
janë të regjistruar si të tillë.

I papunë afatgjatë.

Metoda e verifikimit
Të regjistruar pranë ZKP-ve dhe
QPS-të si pranues të ndihmës
sociale, për shkak të të hyrave të
pamjaftueshme (Kategoria II)
aktiv ose pasiv.

Ata të cilët nuk janë paguar Të regjistruar pranë ZKP-ve si të
për punë për më shumë se papunë për më shumë se
dymbëdhjetë muaj.
dymbëdhjetë muaj.

Bashkësi familjare me
më shumë se sa një të
rritur të papunë në
familje.

Të dhënat e NS-së (Ndihmës
Sociale)/ Ashtu siç kërkohet nga
punëtorët
potencial
gjatë
regjistrimit ose gjatë procesit të
rekrutimit.

Numri i vartësve
bashkësi familjare.

në Numri i personave, të cilët
jetojnë gjatë në bashkësi
familjare dhe që varen nga
puna e të rriturve në
bashkësi familjare.

Të dhënat e NS-së / Ashtu siç
kërkohet nga punëtorët potencial
gjatë regjistrimit ose gjatë
procesit të rekrutimit.

Ata të cilët kanë përvojë
pune, e cila është e
rëndësishme për punën në
projekt.

Të dhënat nga zyra e punësimit/
Ashtu siç kërkohet nga punëtorët
potencial gjatë regjistrimit ose
gjatë procesit të rekrutimit.

Personat me përvojë
pune në kuadër të
projekteve të realizuara
në komunë apo punë
publike

Gjatë zbatimit të projekteve, zyrat e punësimit do të:
1. Monitorojnë vijueshmërinë e kandidatëve (të papunëve të regjistruar) që janë
përfitues të PP-së.
2. Sigurojnë që në fund të secilit muaj institucionet përfituese të masës së PP-së kanë
dorëzuar listën e vijueshmërisë për të gjithë të kandidatët (të papunësuarët e
regjistruar) e angazhuar.
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3. Varësisht prej marrëveshjes ndër-institucionale, institucioni përkatës mund të realizoj
pjesën e pagës së të punësuarëve drejtpërdrejtë në xhirollogarinë bankare3.
a. Nëse APRK do të bëjë kompensimin e përfituesve (të papunësuarve të
regjistruar) atëherë udhëheqësit e ZP përkatëse përgatisin raportin për
kompensim, të cilit ia bashkangjesin listën e përfituesve dhe Listën e
vijueshmërisë të nënshkruar nga institucioni dhe kandidatët përkatës.
4. Varësisht prej specifikave të Punëve Publike, ofrohet mundësia e trajnimit të
pjesëmarrësve nga institucioni zbatues (punëdhënës).

HAPI 6: Monitorimi dhe vlerësimi
Zyrat e punësimit me mbështetjen e palëve përfituese (komunave, institucioneve ose
kompanive publike) do të:
1. Monitorojnë nëse janë përmbushur gjitha kërkesat e punësimit me kontratë, në
veçanti në lidhje me punësimin e punëtorëve nëpërmjet këtyre zyrave.
2. Monitorimi i numrit të të punësuarve në projekt është në përputhje me kërkesat
projektit.
3. Nëse gjejnë ndonjë mospërputhje do t’i raportojnë të gjeturat në APRK dhe te
personat përgjegjës të institucioneve përfituese.
Institucioni përfitues (komuna, institucioni/kompania publike) në fund të projektit duhet të
përgatitë një raport për projektin duke specifikuar të arriturat dhe sfidat gjatë realizimit të
projektit (Shih Shtojcën 4. Formulari i raportit të projektit nga Institucionet publike). Ky raport
mund të dorëzohet në zyrën punësimit në komunën përkatëse. Zyra e punësimit përcjell
raportin në APRK.

Vlerësimi dhe studimet e efektit
MPMS-ja në bashkëpunim me APRK-në mund vendosë të bëjë vlerësimin dhe studimet e
efektit të PP-së dhe të projekteve të implementuara si pjesë e kësaj. Kërkohet nga komunat
dhe kontraktorët që të bashkëpunojnë tërësisht me çdo vlerësim dhe studim, duke marrë
pjesë në analiza dhe intervista, dhe në ofrimin e qasjes në të dhëna relevante të projektit.

3

Në përputhje me Rregulloren (MPMS) 01/2018, Neni 33. Paragrafi 1.3, 1.4
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Shtojca 1. Formular për Aplikim për Projekte për masën e Punëve
Publike
Pjesa e parë:
Komuna:
Titulli i Projektit:
Institucioni/kompania publike:
Emri i Personit Kontaktues:
Tel/ Mobil:
Email:
Lista Kontrolluese e Dorëzimit të Projekteve
A janë vendpunishtet e propozuara të projektit në prona
1
publike? A realizohet projekti në pronë publike?

 PO JO

2

A është prona publike subjekt i ndonjë kontesti pronësor?

 PO JO

3

A mundëson ky projekt së paku 2 muaj punësim të
përkohshëm për një person të papunë?

 PO JO

4

A mund të përfundohet projekti në afat prej 2-12 muajve?

 PO JO

5

A do të merr institucioni publik (komuna, kompanitë
publike) përgjegjësinë për të kryer të gjitha aktivitetet e
koordinimit dhe zbatimit të projektit?

 PO JO

6

Sa punëtorë në total do të punësoj ky projekt?

Sa punëkërkues të rinj?
Sa përfaqësues të minoriteteve?
6.1
Sa femra?
Sa përfitues të kategorisë II të asistencës sociale?
A është plotësuar krejtësisht kjo formë e aplikimit për
7
projekt dhe se a është nënshkruar nga kryetari ose zyrtari
komunal i autorizuar në mënyrën e duhur?
Ky aplikacion i projektit dorëzohet nga:
Emri e Mbiemri:
Pozita:
Nënshkrimi:
Vendi dhe Data:

 PO JO

Projekt Propozimi
Pjesa e dytë

1. Lokacioni:
2. Kur fillon projekti:
3. Kohëzgjatja e Projektit:
4. Përshkrimi i shkurtër i projektit:

5. Problemi që do të adresohet nga projekti:

6. Rezultatet e pritshme të projektit:

7. Në çfarë lloj punësh do të angazhohen të papunësuarët si pjesë e këtij projekti:

8. Buxheti i përgjithshëm i projektit:
Implementimi i Projektit (Ndarja e detajuar e buxhetit të plotësohet në tabelën në vijim):
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9. Numri i të punësuarve që planifikohet të punësohen në projekt:

10. Numri i përgjithshëm i punëkërkuesve që planifikoni të punësoni në projekt përmes
Zyrave të Punësimit:

11. Nëse projekti do të sigurojë punësim të të rinjve, grave, minoriteteve, personave që
marrin asistencë sociale, atëherë ju lutem tregoni se çfarë masash do të ndërmerren
për të siguruar punësimin e secilës kategori?
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Pjesa tretë: Buxheti i projektit
(klikoni dy here në tabelë për të hapur tabelën në excel)

Buxheti i projektit

Buxheti i projektit
Titulli i Projektit
Kohëzgjatja e projektit
Informatat e personit kontaktues për financa
Buxheti total i projektit që kërkohet
No.

Përshkrimi i kategorive

1.0

Punëtorë

Njësia

Sasia

Çmimi për
njësi

Totali i projektit
(EUR)

Kontributi i
APRK/MPMS

Kontributi i
aplikuesit

Komente

1.1

psh. Mirëmbajtës i rrugëve

muaj

10

€ 250

€ 2,500

€ 2,500

1.2

Punëtorë të pakualifikuar

muaj

60

€ 300

€ 18,000

€ 18,000

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Punëtorë të kualifikuar

muaj
muaj
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€ 250

€ 3,000
€0

€ 3,000
€0
€0
€0

€0
€ 23,500

€0
€ 23,500

€0
€0
€ 400
€ 250
€ 700
€ 1,500
€0
€0
€0
€0
€0
€ 2,850

muaj
Nëntotali për Punëtorët

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Mjete pune
dorëza pune
kolica
Çizme

copë
copë
palë
njësi

200
10
50
7

€2
€ 50
€ 14
€ 300
€ 80
€ 60

€ 400
€ 500
€ 700
€ 2,100
€0
€0
€0
€0
€0
€ 3,700

€0
€ 250
€0
€ 600
€0
€0
€0
€0
€0
€ 850

udhëtime
Njësi

20
440

€ 50
€2

€ 1,000
€ 880
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 1,880

€ 300
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 300
€ 24,650

Nëntotali për mjete pune
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

€ 0 2 mirëmbajtës * 5 muaj = 10 muaj
10 punëtorë të pakualifikuar * 6 muaj =
€0
60 muaj
€ 0 3 mjeshtër * 4 muaj = 12 muaj
€0
€0
€0

Shpenzime tjera
Transporti
Ushqimi

Nëntotali për shpenzime tjera

€ 1,358
Konntributi i secilit partner
Buxheti total i projektit që kërkohet

€ 29,080

€ 700
€ 880 10 muaj * 20 punëtorë*22 ditë = 440
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 1,580
€ 4,430

Shtojca 2. Marrëveshja e Mirëkuptimit
Për
Punë Publike
Nr. ______/______
e lidhur në mes:
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale
dhe
Komunës së XXXXXX
Hyrje
Duke marrë parasysh shkallën e lartë të papunësisë në Republikën e Kosovës, nevojën për
krijimin e vendeve të punës në planin afatshkurtër, zhvillimi i programeve të punëve publike
është zgjedhur si një prej masave të rëndësishme në realizimin e politikave të përcaktuara
në Strategjinë e Punësimit (2010 – 2012) e hartuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale (MPMS). Duke marrë parasysh nivelin e ultë të zhvillimit ekonomik në Kosovës,
gjenerimi i punësimit përmes programeve të punëve publike mund të jetë i një rëndësie të
veqantë për zvogëlim të varfërisë.
Për këtë qëllim, MPMS do të lidhë Marrëveshje të Mirëkuptimit, me Komunë, e cila i ka
plotësuar kushtet e parapara për realizimin e Projektit.
Qëllimi i Marrëveshjes
Qëllimi i kësaj Marrëveshje të Mirëkuptimit është realizimi i Strategjisë së Punësimit përmes
Programit të Punëve Publike Kosova XXXXX
Objekti i Marrëveshjes
Objektivi i kësaj Marrëveshjeje është të realizojë projektet:
RIPARIMI DHE MEREMETIMI I RRETHOJAVE TE OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE
SHENDETESORE xxxxxx €
Kësaj marrëveshje i është bashkangjitur projekt-koncepti i aprovuar nga Bordi Drejtues i
Projekteve
Obligimet e MPMS-së
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale do të bëj transferimin e mjeteve financiare në
shumën prej xxxxx €. Gjatë procesit të rregullt të rishikimit të buxhetit dhe ato do të barten
në kodin përkatës sipas kërkesës së Komunës.
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale do të publikojë konkurse për vende të lira pune
përmes Zyrës së Punësimit dhe do të i ofroj kompanisë përfituese të realizimit të projektit
përmes komunës listën e punëtorëve për përzgjedhjen e tyre sipas kritereve të përcaktuara
në manual(doracak).
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale e mban të drejtën që të mbikëqyr kontraktuesin
lidhur me realizimin e obligimeve të marrura në lidhje me punësimin e të papunëve.
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale monitoron përfshirjen e kritereve kyqe në dosjen
e tenderit dhe kohë paskohe mbikqyr realizimin e e projektit.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk mbanë përgjegjësi për mbulimin e
shpenzimeve shtesë.












Obligimet e Komunës
Do të zbatojë projektin në pajtim me Programin dhe marrëveshjen.
Fillojë procedurat për përzgjedhjen e kontraktorit për implementimin e projektit si dhe
do të jetë përgjegjës për implementimin e ligjit të prokurimit publik.
Do të bëjë mbikëqyrjen e punimeve dhe monitorimi teknik i vend-punimeve.
Do të sigurojë që në dosjen e tenderit duhet të përfshihen këto kushte;
1. Projekti të përfundoj para datës xx.xxx.xxxxx,
2. Në projekt duhet të angazhohen së paku 50% e punëkërkuesve përmes Zyrave
të Punësimit,
3. Kohëzgjatja e të punësuarve duhet të jetë minimumi 2 muaj.
Që të bëjë të gjitha përpjekjet për të garantuar se projekti i arrin efektet e punësimit
të specifikuara në propozim. Nëse komuna parasheh se këto efekte nuk do të
plotësohen, atëher ata duhet menjëherë të informojnë me shkrim Ministrinë e Punës
dhe të Mirëqenies Sociale lidhur me këtë dhe të japin arsyet për shmangiet e pritura.
Mjetet e parapara për financimin e projektit të aprovuar nga MPMS-ja duhet të
përdoren vetëm për këtë qëllim.
Komuna duhet t’i dorëzojë Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale raportin mbi
dinamikën e realizimit të projektit në dy periudha në mes dhe në fund të projektit.
Këto raporte duhet të fokusohen në lidhje me përmbushjen e kontratës dhe hollësitë
mbi pagesat e kontratës.

Mosmarrëveshjet:
Palët duhet të përpiqen të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre eventuale në frymën e vullnetit të
mirë dhe të negociatave miqësore. Cilido konflikt i cili buron nga interpretimi i kësaj
marrëveshjeje, duke përfshirë edhe përmbajtjen e saj, validitetin ose përfundimin, duhet të
zgjidhet para gjykatës komunale varësisht prej nga vjen projekti.
Përfundimi:
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale do të mbajë të drejtën për të anuluar
Marrëveshjen e Mirëkuptimit me Komunën përkatëse në rast të mos zbatimit të kësaj
marrveshje sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara në MM.
Kohëzgjatja:
Ky Memorandum i Mirëkuptimit do të mbetet valid derisa palët të kenë përmbushur të gjitha
obligimet e tyre sipas Memorandumit.
Hyrja në fuqi:
Marrëveshja e Mirëkuptimit do të hyjë në fuqi pas nënshkrimit nga ana e të dy palëve.
Për Ministrinë e Punës Mirëqenies
Për Komunën/Institucionin/Kompaninë
Sociale
Z.xxxxxxxxx
Z. Skender Reçica,
Kryetari i komunës/Institucionit/Kompanisë
Ministër
publike
Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Prishtinë, __________________
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Shtojca 3. Lista e vijueshmërisë për masën e Punëve Publike
(klikoni dy here në tabelë për të hapur tabelën në excel)

Lista e vijueshmërisë masa Punë Publike
2 Viti
10 Muaji
Komuna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Sat 31

Fri 30

Thu 29

Wed 28

Tue 27

Mon 26

Sun 25

Sat 24

Fri 23

Thu 22

Wed 21

Tue 20

Mon 19

Sun 18

Sat 17

Fri 16

Thu 15

Wed 14

Tue 13

Mon 12

Sun 11

Sat 10

Fri 09

Thu 08

Wed 07

Tue 06

Mon 05

Sun 04

Emri dhe Mbiemri i punëtorit

Sat 03

Numri personal

Fri 02

NR.

Thu 01

Emri i institucionit

Shtojca 4. Formulari i raportit për projektin e Punëve Publike
Titulli i Projektit:
Komuna:
Institucioni/kompania publike
zbatues e projektit:
Emri i Personit Kontaktues:
Tel/Mob:
Email:
Date e fillimit/Përfundimit të
projektit:
Buxheti total I projektit:
Përmbledhje e shkurtër e projektit
Shëno këtu

Përshkrim i shkurtër i grupit të targetit (sa persona kanë përfituar në total dhe nga secila kategori
gra, të rinj, përfitues të asistencës sociale, minoritete).
Shëno këtu

Sfidat dhe problemet gjatë zbatimit të projektit
Shëno këtu

Komente tjera:
Shëno këtu

Nënshkrimi:
Vendi dhe Data:

