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Në bazë të nenit 5 të Ligjit caktimin e nëpunësave administrativ përmes 
programit K-5 në Ministrinë e Sistemit Politik dhe Mardhënjeve ndërmjet Bashkësive 
(Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.302/2020), Avokati Shtetëror i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut sjellë 
 
 
 

RREGULLORE PËR NDRYSHIMIN 

DHE PLOTËSIMIN  E RREGULLORËS  
për sistematizimin e vendeve të punës në Avokaturën Shtetërore të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut 
 

 
 

Neni 1 
Me këtë rregullore ndryshohet dhe plotësohet Rregullorja për sistematizimin e 

vendeve të punës në Avokaturën Shtetërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut  
ASH nr. 02-141/20-2 deri më 03/06/2020 dhe atë: 
 
 
 

Neni 2 
 

Ndryshohet Pjesa IV Përshkrimi i Vendeve të Punës në Avokaturën Shtetërore të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut shtohet numri rendor 7-a Udhëheqës Ndihmës i 
Sektorit të Administrimit të Burimeve Njerëzore dhe është si vijon: 
 
2. Sektori i Administrimit të Burimeve Njerëzore 
 
 Numri rendor 7-a 
 Shifra UPR 01 01 B03 000 
  B3 
 Emërimi Udhëheqës Ndihmës i Sektorit 
 Titulli i vendeve të punës Udhëheqës Ndihmës i Sektorit të 

Administrimit të Burimeve Njerëzore 
 Numri i përmbaruesve 1 për njësinë rajonale Shkup 
 Përgjigjet para  Udhëheqësit të  sektorit 
 Lloj i arsimit Shkencat juridike, arsimin dhe shkencat 

orgonazative dhe administrimin 
(menaxhim) 
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 Kushtete e tjera të veçanta   

 Qëllimet e punës  Е zëvendëson udhëheqësin e sektorit të 
administrimit të burimeve njerëzore me të 
gjitha kompetencat dhe përgjegjësitë e tij 
në rast të paaftësisë dhe mungesës së tij 

 Detyrat  dhe obligimet e punës 
 
 

- Ndihmon udhëheqësin e sektorit në 
çështjet që lidhen me ofrimin e ndihmës 
së nevojshme profesionale për 
udhëheqësit e njësisë në kryerjen e 
punëve dhe detyrave më komplekse; 
 - Мonitoron zhvillimin e punëve dhe 
kujdeset për realizimin e planit të punës 
në Sektor; 
- Кryen punë dhe detyra që kërkojnë 
aftësi të veçanta dhe pavarësi në punë; 
 - Kujdeset  për kryerjen e  rregullt dhe 
me kohë të punëve dhe detyrave të 
punës të të nëpunësve në sektor; 
 - Кujdeset për disiplinën e punës së 
nëpunësve të sektorit; 
 -  I kryen të gjitha punët në fushëveprim 
për punën  tij që iu besua nga Avokati 
Shtetërore; 
 - Përshtatet për kohën, kryerjen e 
ligjshëm dhe cilësor të punëve nga 
fudhëveprimi i tij; 
 -  Propozon pikëpamjet  në çështjet e 
parimit; 
  - Përgatitja e materialeve dhe 
dokumenteve për kolegjiumet e 
Avokaturës Shtetërore për çështje  
kompetencave të sektorit; 
 

 

 
Neni 3 

 
Ndryshohet numri rendor 9 Bashkëpunëtori i lartë për administrimin e efekteve të 

nëpunësve administrativë në numrin e përmbaruesve në vend të numrit 1 do të qëndrojë 
numri 2 dhe do të shtohen fjalët në njësinë rajonale Shkup. 
 

Neni 4 
 

Në pasqyrën tabelare e vendeve të punës, vendin e punës me numrin rendor 10 
titulli  i  vendeve të punës. Bashkëpunëtor i ri për trajnim, punësim dhe motivim në 
pjesën e numrit të përmbaruesve numri 3 ndryshohet me numrin 8 dhe shtohen në 
vijim”( 2 në Shkup dhe 2 Tetovë, Kumanovë 2, Gostivar 1, Kërçovë 1)” Në pjesën e llojit 
të arsimit fjalët "shkenca ekonomike" zëvendësohen me fjalët "  e kontestit të 
administratës publike". 
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                                                   Neni 5 
 

Në pasqyrën tabelare e vendeve të punës, vendet e punës me numrin rendor 12 
titulli i  vendeve të punës. Të dhënat aktive të Këshilltarit të të punësuarve në pjesën e 
numrit të përmbaruesve numër 1 ndryshon numrin 2 (1 në njësinë rajonale Shkup dhe 1 
në njësinë rajonale Tetovë). 

 
                                                                  Neni 6 
 
             Në pasqyrën tabelare e vendeve të punës, vendet e punës me numrin rendor 14 
titulli i  vendeve të punës. Të dhënat aktive të bashkëpuntorëve të rinj të të punësuarve 
në pjesën e numrit të përmbaruesve numër 1 ndryshon numrin 7 (1 në njësinë rajonale 
Shkup, 1 në njësinë rajonale  Gostivar, 1 në njësinë rajonale Kërçovë, 2 në njësinë 
rajonale Kumanovë dhe 2 në njësinë rajonale Tetovë) në pjesën e llojit të arsimit fjalët 
"shkencat organizative dhe administrimit (menaxhmet)" zëvendësohen me fjalët " e 
kontestit të administratës publike" 

 
Neni 7 

             
           I shtohet numri rendor 16-a Ndihmës Udhëheqës i Sektorit për Çështje të 
Përgjithshme dhe të Përbashkëta Juridike dhe është si vijon: 
           
3.Sektor për Çështje të Përbashkëta dhe të Përgjithshme Juridike  
 
Numër rendor 16-a 
Shifra  UPR 01 01 B03 000 
Niveli  B3 
Emërimi  Ndihmës Udhëheqës i Sektorit 
Tituli i vendeve të punës Ndihmës Udhëheqës i Sektorit për 

çështje të përgjithshme dhe të 
përbashkëta juridike 

Numëri i përmbaruesve 1 për njësinë rajonale Shkup 
Përgjigjet para Udhëheqësit të Sektorit 
Lloj i arsimit Shkencat juridike 
Kushtet e tjera të veçanta kaloi provimin e jurisprudencës 
Qëllimet e punës Zëvendëson  Udhëheqësin e Sektorit të 

punëve të përgjithshme dhe të 
përbashkëta juridike me të gjitha 
kompetencat dhe përgjegjësitë e tij në 
rast të paaftësisë e kujdesit dhe 
mungesës së tij. 

Detyrat dhe përgjithësitë e punës -përgjegjës për kryerjen në kohë ligjore 
dhe cilësore të aktiviteteve brenda 
fushëveprimit të tij; 
-përgatit materialet dhe dokumentet për 
kolegjiumet e ASH mbi çështjet brenda 
kompetencës së sektorit; 
-kryen të gjitha aktivitetet brenda fushës 
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së punës së tij të besuar nga ASH e 
RMV-së; 
-kryen të gjitha detyrat brenda fushës së 
punës së tij që i është besuar nga 
Udhëheqësi i Sektorit; 
-siguron ndihmë dhe këshilla ekspertësh 
në punën e udhëheqësve të njësisë dhe 
nëpunësat administrativ në këtë sektor; 
-monitoron rrjedhën e përmbarimit të 
punimeve; 

 

 
Neni 8 

 
              Në pasqyrën tabelare të vendeve të punës, vendi i punës me numrin rendor 21, 
titulli i vendeve të punës bashkëpuntor i ri për punë juridike dhe përfaqësimin në pjesën 
e numrit të seksionit të përmbarues numër 8 ndryshohet në numrin 58 i shtohen fjalët ‘’ 
(në njësinë rajonale Shkup 15 në njësinë rajonale Manastir1, në njësinë rajonale Prilep 
3, në njësinë rajonale Veles 2, në njësinë rajonale Strug 4, në njësinë rajonale Tetovë 
10, në njësinë rajonale Gostivar 4, në njësinë rajonale Kërçovë 8, në njësinë rajonale 
Kumanovë 3, në njësinë rajonale Strumicë 1 dhe në njësinë rajonale Ohër 2’’. 
 

Neni 9 
 
                I shtohet numri i ri rendor 24a shifra UPR010B04 000 niveli B4 emërimi i 
bashkëpunëtorit të ri, emri i bashkëpunëtorit të ri për çështje të përgjithshme dhe të 
përbashkëta. 
 
Numri i përmbaruesve 8 (2 në njësinë rajonale e Shkup, në njësinë rajonale Kërçovë, 3 
në njësinë rajonale Gostivar, 2 në njësinë rajonale Kumanovë). 
 
Në formën e edukimit  fjalët shkencet ekonomike fshihen kështu që do të zëvendësohen 
nga shkenca politike dhe siguri dhe është si vijon: 
 
 3. Sekоr i Çështjeve të Përgjithshme dhe të Përbashkëta Juridike 
  3.2. Njësi për Çështje të Përgjithshme dhe të Përbashkëta 
Numër rendor  24a 
Shifra  UPR 01 01 B04 000 
Niveli  B4 
Emërimi  Bashkëpuntor i ri 
Tituli i vendeve të punës Bashkëpuntor i ri i Çështjeve të 

Përgjithëshme dhe të Përbashkëta 
Numri i përmbaruesve 8 (2 në njësinë rajonale Shkup, 1 në 

njësinë rajonale Kërçovë, 3 në njësinë 
rajonale Gostivarë, 2 në njësinë rajonale 
Kumanove) 

Përgjigjet para Udhëheqës i Njësis i Çështjeve të 
Përgjithshme dhe të Përbashkëta 

Lloj i arsimit Shkencat juridike, shkencat politike 
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sigurinë 
Kushtet e tjera të veçanta   
Qëllimet e punës Duke zbatuar detyrat më të thjeshta rutinë 

të natyrës administrative, synon të jetë 
efektiv, cilësi efektive të kryen punët dhe 
detyrat të cilat kontribuojnë në realizimin 
e programit të punës të institucionit dhe 
detyrat brenda njësisë, nën mbikëqyrjen 
dhe kontrollin e udhëheqësit të 
menjëhershëm nëpunësve administrativ 
dhe nëpunësve në njësinë organizative të 
niveleve më të larta. 

Detyrat dhe përgjegjësit e punës -   ndihmon në kryerjen e operacioneve të 
caktuara profesionale operacionale 
brenda fushës së punës së njësisë; 
-   ndjek dhe zbaton rregulloret në fushën 
në të cilën punon; 
-   ndihmon në përgatitjen e një bilete tre 
mujore të ASH për pikëpamjet e marra 
nga Kolegjiumi i ASH për shkak të 
veprimit unik të nëpunësve administrativë 
profesionistë në të gjithë territorin e  
RMV-së në procedurat në të cilat ata 
mbrojnë të drejtat pronësore dhe interesat 
e  RMV-së; 
- ndihmon në përgatitjen e raporteve 
mujore dhe përmbledhëse mbi 
procedurën gjyqësore dhe administrative 
të shprehura në vendimet përfundimtare 
të tre organeve; 
-  mbledh të dhëna për përgatitjen e 
procesverbalit nga Кolegjiumi; 
-   bashkëpunon me nëpunësat të tjerë 
administrativë dhe ndihmon në ushtrimin 
e kompetencave të tjera në kuadër të 
fushëveprimit të njësisë;    

 

 
                                                                 Neni 10 
 
           Në pasqyrën tabelare të vendeve të punës, vendi i punës me numrin rendor 27, 
titulli  i vendeve të punës referent i lartë arkivistë, në pjesën e numrit të përmbaruesve 
pas numrit 21 i shtohen fjalët ‘’(Shkup 6, Manastir 1, Prilep 1, Kavadar 1, Veles 1, 
Strumicë 1, Gjevgjeli 1, Kocani 1, Shtip 1, Gostivar 1, Tetovë 2, Kërçovë 1, Strugë 1, 
Ohër 1, Kumanovë 1)’’. 

Neni 11 
 
             Në pasqyrën tabelar të vendeve të punës, vendi i punës me numrin rendor 28, 
titulli i vendeve të punës referent-sekretar teknik i Avokatit Shtetëror me numër 11 i 
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shtohen fjalët ‘’(Shkup 1, Ohër 2, Manastir 1, Prilep 1, Veles 1, Shtip 1, Gostivar 1, 
Tetovë 1, Strugë 1, Kumanovë 1)’’. 

Neni 12 
 
         Në pasqyrën tabelare të vendeve të punës, vendi i punës me numrin rendor 30, 
titulli i vendeve të punës, referent i ri – dërgues ekonomik, në pjesën e numrit të 
përmbaruesve numër 1 ndryshohet me numrin 14 i shtohen fjalët ‘’(Shkup 7, Tetovë 1, 
Gostivarë 1, Kërçov 1, Kumanovë 3, Strugë 1)’’. 
 
        Në pjesën e llojit të arsimit fjalët "ekonomike dhe stenodaktilografike" 
zëvendësohen me fjalët " i mesëm profesional dhe i mesëm teknik". 

 
Neni 13 

 
         Në pasqyrën tabelare të vendeve të punës, vendi i punës me numrin rendor 36, 
titulli i vendeve të punës bashkëpunëtor i ri i përkthimit nga shqipja në maqedonisht dhe 
nga maqedonishtja në shqip në numrin e pjesës së përmbaruesve numër 4 ndryshohet 
numri 7 i shtohen fjalët ‘’( 3 në Shkup, 2 për njësinë rajonale Kërçovë, 1 në Gostivarë 
dhe 1 në njësinë rajonale Tetovë)’’ në pjesën lloj i arsimit i shtohen ‘’ shkenca e gjuhës 
(gjuhësia) dhe arsimit’’.  
 

Neni 14 
 
           I shtohet numri rendor i ri 36a bashkëpuntor i ri i përkthimit nga frëngjishtja dhe 
anglishtja në maqedonisht dhe nga maqedonishtja në frëngjisht dhe anglisht numri i 
përmbaruesve 3 dhe i shtohen fjalët’’(1 për njësinë rajonale Manastir 2 në njësinë 
rajonale Kërçovë)’’ 
 
Lloji i edukimit shkenca për letërsinë, shkenca për gjuhët, arsimi dhe e njëjta është si 
vijon 
 
3. Sekоr i Çështjeve të Përgjithshme dhe të Përbashkëta Juridike 
3.3 Njësia e Përkthimit 
Numri rendor 36a 
Shifra  UPR 01 01 B04 000 
Niveli  B4 
Emërimi  Bashkëpuntor i ri 
Tituli i vendeve të punës Bashkëpuntor i ri i përkthimit nga 

frëngjishtja dhe anglishtja në 
maqedonisht dhe nga maqedonishtja në 
frëngjisht dhe anglisht 

Numëri i përmbaruesve 3 (1 në njësinë rajonale Manastirë, 2 në 
njësinë rajonale Kërçovë) 

Përgjigjet para Udhëheqësit i Njësisë 
Lloj i arsimit Shkenca e letërsisë, shkencës së gjuhës 

(gjuhësisë) dhe arsimit 
Kushtet e tjera të veçanta  
Qëllimet e punës  Sigurimin e përkthimit për nevojat e 

Avokaturës Shtetërore të RMV-së 
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Detyrat dhe përgjegjësit e punës -  ndihmon dhe merr pjesë në përkthimet 
me shkrim të materialit për nevojat e 
Avokaturës Shtetërore të RMV-së nga 
frëngjishtja dhe anglishtja në 
maqedonisht dhe nga maqedonishtja në 
frëngjishten dhe anglishten; 
- kryen përkthim të njëkohshëm për 
nevojat e Avokaturës Shtetërore të     
RMV-së nga frëngjishtja dhe anglisht në 
maqedonisht dhe nga maqedonishtja në 
frëngjisht dhe anglisht  kur autorizohet 
për këtë nga udhëheqës i njësisë ose 
nga ASHRMV-së; 
- monitoron dhe studion materialet për të 
cilat duhet të kryhet niveli i përkthimit 
dhe i lektorit për frëngjisht dhe anglisht 
në maqedonisht dhe nga maqedonishtja 
në frëngjisht dhe anglisht 
- merr pjesë në takime dhe seminare dhe 
përkthen për nevojat e Avokatit Shtetëror 
të RMV-së. 
-përgatitjen e materialeve të nevojshme 
për mbajtjen e takimeve dhe 
seminareve. 

 

 
Neni 15 

 
         Мe numrin rendor 37a shtohet Ndihmës Udhëheqës i Njësisë të Çështjeve 
Financiare dhe thotë: 
 
4. Sektori i Çështjeve Financiare 
 
Numri rendor 37a 
Shifra  UPR 01 01 B03 000 
Niveli  B3 
Emërimi Ndihëmës Udhëheqës i Sektorit 
Tituli i vendeve të punës Ndihmës Udhëheqës i Sektorit të 

Çështjeve Financiare 
Numri i përmbaruesve 1 në njësinë rajonale Shkup 
Përgjigjt para Udhëheqësi i Sektorit të Çështjeve 

Financiare 
Lloj i arsimit Shkencat Ekonomike 
Kushtet e tjera të veçanta  
Qëllimet e punës       zëvendëson udhëheqësin e Sektorit 

me të gjitha kompetencat dhe 
përgjegjësitë e tij në rast të pengimit dhe 
mungesës së tij 

Detyrat dhe përgjegjësit e punës - përgjegjës për kryerjen në kohë, ligjore 
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dhe cilësore të aktiviteteve brenda fushës 
së tij 
- kryen të gjitha detyrat në kuadër të 
punës që i është besuar nga Udhëheqësi 
i Sektorit 
- ofron asistencë dhe këshilla eksperte në 
punën e drejtuesve të departamenteve 
dhe nëpunësve civilë në këtë sektor 
- ndihmon ne pergatitjen e planit per 
vendosjen e menaxhimit financiar dhe 
kontrollit si dhe meteorologjine per 
zbatimin e planit 
- ndihmon në koordinimin e procesit të 
përgatitjes dhe ndryshimit të buxhetit dhe 
planit strategjik të organit 
- ndihmon në ngritjen, zbatimin dhe 
mirëmbajtjen e menaxhimit financiar dhe 
kontrollit në procesin e zhvillimit 
- merr pjesë në regjistrimin e procesit 
kontabël për ekzekutimin e buxhetit dhe 
përgatitjen e llogarisë vjetore dhe raportit 
financiar vjetor 

 

 
Neni 16 

 
        Në pasqyrën tabelare të vendeve të punës, vendi i punës me numrin rendor 44, 
titulli i vendeve të punës bashkëpunëtor i ri për çështjet e kontabilitetit në numrin e 
pjesëve të përmbaruesve numër 1 ndryshohet numri 3 i shtohen fjalët ‘’(1 për njësinë 
rajonale Shkup, 1 në njësinë rajonale Tetovë, 1 në njësinë rajonale Kumanovë)’’. 
  

Neni 17 
 

       Kjo  Rregullore e cila është në fuqi ditën e publikimit të tabelës e shpalljeve të 
Avokaturës Shtetërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të publikohet në 
tabelën e shpalljeve pas marjes së pаjtimit nga Ministria së Shoqërisë Informatike dhe 
Administratës.  

 
                                                                  АVOKATI SHTETËROR 

                                                             I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 
                                                                FEHMI STAFA 

 
Përgatiti; 
Sekretari gjeneral; Andrijana Slivoska 
 
Dorëzuar në; 
-tabelën e shpalljeve 
-lëndë 
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Државно правобранителство на                                   Avokatura Shtetërore e Republikës  
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