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mentet e reja së bashku me ndryshimet e bëra në seancat e KES. Disa nga 
shembujt më domethënës janë Ligji për pagën minimale, Ligji për 
marrëdhëniet e punës, Ligji për sigurimin pensional, Ligji për punësim 
dhe sigurim në rast papunësie6. 

KËSHILLAT LOKALË EKONOMIKË SOCIALË (KLES)

              Procesi i zhvillimit të dialogut social në nivel lokal dhe themelimi i 
këshillave lokale ekonomiko-sociale është iniciuar nga Lidhja e Sindikat-
ave të Maqedonisë (LSM)7. Procedura për themelimin e KLES �llon me 
marrjen e vendimit për formimin e KLES nga ana e Këshillit të Komunës. 
Për t'i dhënë legjitimitet juridik KLES-së dhe për të de�nuar funksionimin 
e tij në nivel komunal, Këshilli i Komunës miraton një vendim me të cilin 
autorizon kryetarin e komunës që në emër të komunës të nënshkruajë 
Marrëveshjen për themelimin e KLES-së. Marrëveshja për themelimin e 
KLES-së përcakton qëllimet dhe detyrat e KLES-së, përbërjen dhe zgjedh-
jen e anëtarëve, mënyrën e punës dhe të vendimmarrjes.

Në përputhje me Marrëveshjen për themelimin e KLES-së si organ 
konsultativ-këshillëdhënës, shqyrton çështjet dhe jep mendime, 
propozime dhe rekomandime deri te Kryetari i Komunës, Këshilli i 
Komunës dhe organet e tjera për çështje nga sfera ekonomike dhe 
sociale.

Rekomandimet, propozimet dhe mendimet që KLES-ja duhet t'i paraqesë 
Komunës në të cilën është themeluar, do të duhej të lëvizin në fokusin e 
kompetencave të Komunës të përcaktuara në Ligjin për vetëqeverisje 
lokale8. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se KLES duhet të fokusohet vetëm 
në kompetencat e Komunës, por përkundrazi paraqet një kahe për 
funksionimin e KLES-së.

Të gjitha KLES-të në parim janë formuar me të njëjtin qëllim dhe kanë 
mandat, kompetenca dhe rol  identik. KLES-ja monitoron situatën dhe 
shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me përmirësimin e gjendjes ekono-
mike dhe sociale të punëtorëve dhe punëdhënësve në komunën ku është 
themeluar dhe jep mendime dhe propozime për çështjet speci�ke në 
vijim:

1

Ç’ËSHTË DIALOGU SOCIAL?

 Dialogu social përfshin të gjitha llojet e negociatave, konsulti-
meve ose shkëmbimeve të informatave ndërmjet përfaqësuesve të qeve-
rive, punëdhënësve dhe punëtorëve në lidhje me politikën socio-ekono-
mike1. Dialogu social është gjithashtu pjesë e modelit social evropian, 
sepse ai "pasqyron parimin demokratik “e pasqyron parimin demokratik 
(përfshirë në Nenin 11 të Marrëveshjes për Bashkimin Evropian - MBE) se 
organizatat përfaqësuese duhet të shprehin pikëpamjet e tyre, të konsul-
tohen dhe të zhvillojnë dialog me autoritetet publike" dhe se punëtorët 
dhe punëdhënësit" duhet të përfshihen në procesin e vendimmarrjes për 
çështjet që i prekin drejtpërdrejt ata.2".

Më shpesh qeveritë, punëdhënësit dhe punëtorët kanë interesa dhe 
çështje të ndryshme ose kon�iktuoze për t'u zgjidhur në lidhje me 
reformat në sferën e punës dhe punësimit, masat �skale dhe tatimore, 
mbrojtjen shëndetësore, arsimin dhe trajnimin, masat për zbutjen e paso-
jave nga krizat ekonomike, konkurrenca dhe produktiviteti. Dialogu social 
mundëson që të gjitha këto çështje të rregullohen dhe përcaktohen me 
konsensus në interes të komunitetit të gjerë. Si mjet për arritjen e 
pajtueshmërisë dhe zvogëlimin e kon�ikteve, dialogu ka një vlerë të 
madhe, veçanërisht në periudha tranzicioni dhe krize ekonomike.

Dialogu social mund të jetë në formën e një dialogu dypalësh - një 
dialog ndërmjet sindikatave dhe punëdhënësve. Forma dypalëshe 
nënkupton negociatat ndërmjet sindikatave dhe punëdhënësve për 
pagat dhe kushtet e punës. Negociatat zakonisht rezultojnë me një 
marrëveshje kolektive të detyrueshme dhe fuqiplote.

Dialogu social mund të jetë edhe në formë trepalëshe - dialog midis 
sindikatave, punëdhënësve dhe përfaqësuesve qeveritarë. Dialogu 
social mund të zhvillohet në nivele të ndryshme: kombëtar, sektorial, 
lokal, si dhe në nivel ndërmarrjeje apo fabrike.

Dialogu social kombëtar shpesh mbulon tema që lidhen ngushtë me 
çështjet në lidhje me kushtet e punës, politikat ekonomike dhe sociale 
nga një perspektivë më e gjerë. Dialogu social në nivel lokal mbulon 
çështjet ekonomike dhe sociale në fushëveprimin e vetëqeverisjes lokale, 
si dhe çështje speci�ke në fushën e punësimit të të rinjve dhe nevojat e 
tregut të punës.

SI FUNKSIONON DIALOGU SOCIAL TEK NE?

 Në Republikën e Maqedonisë së Veriut (RMV), dialogu social 
funksionon në nivel trepalësh dhe dypalësh. Dialogu social trepalësh është 
institucionalizuar nëpërmjet Këshillit Ekonomik dhe Social (KES) në nivel 
kombëtar dhe Këshillave Lokalë Ekonomikë Socialë (KLES).

Baza për vendosjen dhe funksionimin e dialogut social në vend janë Ligji 
për Marrëdhëniet e Punës3  dhe Marrëveshja për Themelimin e Këshillit 
Ekonomik - Social4, si dhe konventat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës 
(ONP) që kanë të bëjnë me lirinë e asociimit dhe mbrojtjen e të drejtës për 
organizim, negocime kolektive dhe konsultime trepalëshe.

Ligji për Marrëdhëniet e Punës i vitit 2005 e vendosi kuadrin ligjor për 
funksionimin e dialogut social në nivel dypalësh dhe trepalësh. Ligji përcak-
ton rregulla për krijimin e organizatave të punëtorëve dhe punëdhënësve, 
si dhe për marrëveshjet kolektive të marrëdhënieve të punës ndërmjet dyja 
palëve. Ligji parashikoi edhe bazën për krijimin e Këshillit Ekonomik dhe 
Social (KES). KES është forma më e lartë institucionale për nxitjen e dialogut 
social trepalësh dhe veprimtaria e tij bazohet në nevojën e bashkëpunimit 
dhe dialogut ndërmjet Qeverisë, sindikatave dhe shoqatave të 
punëdhënësve në zgjidhjen e çështjeve dhe problemeve ekonomike dhe 
sociale. KES përbëhet nga 12 anëtarë. Anëtarët e KES të emëruar nga Qeve-
ria janë: ministri i punës dhe politikës sociale, ministri i �nancave, ministri i 
ekonomisë dhe zëvendëskryeministri për çështje ekonomike të Maqedo-
nisë dhe katër anëtarë të Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë.

KES jep mendime, propozime dhe rekomandime mbi propozimet e 
ligjeve dhe dispozitave tjera, strategjitë kombëtare dhe programet që 
kanë të bëjnë me interesat ekonomike-sociale të punëtorëve dhe 
punëdhënësve, para se të shqyrtohen nga ana e Qeverisë, me ç’rast 
opinioni për ligjet nga fusha e marrëdhënieve të punës, punësimi, 
sigurimi pensional dhe invalidor dhe siguria dhe shëndeti në punë 
janë të detyrueshme5. 

KES është relativisht efektiv në raport me çështjet që shqyrtohen rregullisht 
dhe për të cilat miratohen opinione. Ajo për të cilën vendoset dhe mirato-
het në mbledhje, zbatohet automatikisht në materialin e rishikuar, qoftë 
ligj, akt nënligjor apo dokument strategjik. Më pas Qeveria miraton doku-
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1 De�nicioni i Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ONP)
2 Christian Carls, Je� Bridgeford, Dialogu social: Doracak për trajnim të anëtarëve të 
sindikatës, Organizata Ndërkombëtare e Punës 2015
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3 "Gaz. Zyrtare e RM=së" 62/2005 
4 "Gaz, zyrtare e RM-së" nr.113/2010
5 Faqja zyrtare e internetit e KES www.ness.mk
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çështjet që i prekin drejtpërdrejt ata.2".

Më shpesh qeveritë, punëdhënësit dhe punëtorët kanë interesa dhe 
çështje të ndryshme ose kon�iktuoze për t'u zgjidhur në lidhje me 
reformat në sferën e punës dhe punësimit, masat �skale dhe tatimore, 
mbrojtjen shëndetësore, arsimin dhe trajnimin, masat për zbutjen e paso-
jave nga krizat ekonomike, konkurrenca dhe produktiviteti. Dialogu social 
mundëson që të gjitha këto çështje të rregullohen dhe përcaktohen me 
konsensus në interes të komunitetit të gjerë. Si mjet për arritjen e 
pajtueshmërisë dhe zvogëlimin e kon�ikteve, dialogu ka një vlerë të 
madhe, veçanërisht në periudha tranzicioni dhe krize ekonomike.

Dialogu social mund të jetë në formën e një dialogu dypalësh - një 
dialog ndërmjet sindikatave dhe punëdhënësve. Forma dypalëshe 
nënkupton negociatat ndërmjet sindikatave dhe punëdhënësve për 
pagat dhe kushtet e punës. Negociatat zakonisht rezultojnë me një 
marrëveshje kolektive të detyrueshme dhe fuqiplote.

Dialogu social mund të jetë edhe në formë trepalëshe - dialog midis 
sindikatave, punëdhënësve dhe përfaqësuesve qeveritarë. Dialogu 
social mund të zhvillohet në nivele të ndryshme: kombëtar, sektorial, 
lokal, si dhe në nivel ndërmarrjeje apo fabrike.

Dialogu social kombëtar shpesh mbulon tema që lidhen ngushtë me 
çështjet në lidhje me kushtet e punës, politikat ekonomike dhe sociale 
nga një perspektivë më e gjerë. Dialogu social në nivel lokal mbulon 
çështjet ekonomike dhe sociale në fushëveprimin e vetëqeverisjes lokale, 
si dhe çështje speci�ke në fushën e punësimit të të rinjve dhe nevojat e 
tregut të punës.

SI FUNKSIONON DIALOGU SOCIAL TEK NE?

 Në Republikën e Maqedonisë së Veriut (RMV), dialogu social 
funksionon në nivel trepalësh dhe dypalësh. Dialogu social trepalësh është 
institucionalizuar nëpërmjet Këshillit Ekonomik dhe Social (KES) në nivel 
kombëtar dhe Këshillave Lokalë Ekonomikë Socialë (KLES).

Baza për vendosjen dhe funksionimin e dialogut social në vend janë Ligji 
për Marrëdhëniet e Punës3  dhe Marrëveshja për Themelimin e Këshillit 
Ekonomik - Social4, si dhe konventat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës 
(ONP) që kanë të bëjnë me lirinë e asociimit dhe mbrojtjen e të drejtës për 
organizim, negocime kolektive dhe konsultime trepalëshe.

Ligji për Marrëdhëniet e Punës i vitit 2005 e vendosi kuadrin ligjor për 
funksionimin e dialogut social në nivel dypalësh dhe trepalësh. Ligji përcak-
ton rregulla për krijimin e organizatave të punëtorëve dhe punëdhënësve, 
si dhe për marrëveshjet kolektive të marrëdhënieve të punës ndërmjet dyja 
palëve. Ligji parashikoi edhe bazën për krijimin e Këshillit Ekonomik dhe 
Social (KES). KES është forma më e lartë institucionale për nxitjen e dialogut 
social trepalësh dhe veprimtaria e tij bazohet në nevojën e bashkëpunimit 
dhe dialogut ndërmjet Qeverisë, sindikatave dhe shoqatave të 
punëdhënësve në zgjidhjen e çështjeve dhe problemeve ekonomike dhe 
sociale. KES përbëhet nga 12 anëtarë. Anëtarët e KES të emëruar nga Qeve-
ria janë: ministri i punës dhe politikës sociale, ministri i �nancave, ministri i 
ekonomisë dhe zëvendëskryeministri për çështje ekonomike të Maqedo-
nisë dhe katër anëtarë të Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë.

KES jep mendime, propozime dhe rekomandime mbi propozimet e 
ligjeve dhe dispozitave tjera, strategjitë kombëtare dhe programet që 
kanë të bëjnë me interesat ekonomike-sociale të punëtorëve dhe 
punëdhënësve, para se të shqyrtohen nga ana e Qeverisë, me ç’rast 
opinioni për ligjet nga fusha e marrëdhënieve të punës, punësimi, 
sigurimi pensional dhe invalidor dhe siguria dhe shëndeti në punë 
janë të detyrueshme5. 

KES është relativisht efektiv në raport me çështjet që shqyrtohen rregullisht 
dhe për të cilat miratohen opinione. Ajo për të cilën vendoset dhe mirato-
het në mbledhje, zbatohet automatikisht në materialin e rishikuar, qoftë 
ligj, akt nënligjor apo dokument strategjik. Më pas Qeveria miraton doku-



mentet e reja së bashku me ndryshimet e bëra në seancat e KES. Disa nga 
shembujt më domethënës janë Ligji për pagën minimale, Ligji për 
marrëdhëniet e punës, Ligji për sigurimin pensional, Ligji për punësim 
dhe sigurim në rast papunësie6. 

KËSHILLAT LOKALË EKONOMIKË SOCIALË (KLES)

              Procesi i zhvillimit të dialogut social në nivel lokal dhe themelimi i 
këshillave lokale ekonomiko-sociale është iniciuar nga Lidhja e Sindikat-
ave të Maqedonisë (LSM)7. Procedura për themelimin e KLES �llon me 
marrjen e vendimit për formimin e KLES nga ana e Këshillit të Komunës. 
Për t'i dhënë legjitimitet juridik KLES-së dhe për të de�nuar funksionimin 
e tij në nivel komunal, Këshilli i Komunës miraton një vendim me të cilin 
autorizon kryetarin e komunës që në emër të komunës të nënshkruajë 
Marrëveshjen për themelimin e KLES-së. Marrëveshja për themelimin e 
KLES-së përcakton qëllimet dhe detyrat e KLES-së, përbërjen dhe zgjedh-
jen e anëtarëve, mënyrën e punës dhe të vendimmarrjes.

Në përputhje me Marrëveshjen për themelimin e KLES-së si organ 
konsultativ-këshillëdhënës, shqyrton çështjet dhe jep mendime, 
propozime dhe rekomandime deri te Kryetari i Komunës, Këshilli i 
Komunës dhe organet e tjera për çështje nga sfera ekonomike dhe 
sociale.

Rekomandimet, propozimet dhe mendimet që KLES-ja duhet t'i paraqesë 
Komunës në të cilën është themeluar, do të duhej të lëvizin në fokusin e 
kompetencave të Komunës të përcaktuara në Ligjin për vetëqeverisje 
lokale8. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se KLES duhet të fokusohet vetëm 
në kompetencat e Komunës, por përkundrazi paraqet një kahe për 
funksionimin e KLES-së.

Të gjitha KLES-të në parim janë formuar me të njëjtin qëllim dhe kanë 
mandat, kompetenca dhe rol  identik. KLES-ja monitoron situatën dhe 
shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me përmirësimin e gjendjes ekono-
mike dhe sociale të punëtorëve dhe punëdhënësve në komunën ku është 
themeluar dhe jep mendime dhe propozime për çështjet speci�ke në 
vijim:

6 Guardinaciç Igor, Molina Oskar, Drejt një dialogu social efektiv dhe funksional në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut, 2019
7 Faqja zyrtare e LSM https://www.ssm.org.mk/mk/lokalni-ekonomsko-socijalni-soveti-less
8 Ligji pë vetëqeverisje lokale (Gaz.Zyrtare e RMV-së 05/02) nenet prej 20 deri 23
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Ç’ËSHTË DIALOGU SOCIAL?

 Dialogu social përfshin të gjitha llojet e negociatave, konsulti-
meve ose shkëmbimeve të informatave ndërmjet përfaqësuesve të qeve-
rive, punëdhënësve dhe punëtorëve në lidhje me politikën socio-ekono-
mike1. Dialogu social është gjithashtu pjesë e modelit social evropian, 
sepse ai "pasqyron parimin demokratik “e pasqyron parimin demokratik 
(përfshirë në Nenin 11 të Marrëveshjes për Bashkimin Evropian - MBE) se 
organizatat përfaqësuese duhet të shprehin pikëpamjet e tyre, të konsul-
tohen dhe të zhvillojnë dialog me autoritetet publike" dhe se punëtorët 
dhe punëdhënësit" duhet të përfshihen në procesin e vendimmarrjes për 
çështjet që i prekin drejtpërdrejt ata.2".

Më shpesh qeveritë, punëdhënësit dhe punëtorët kanë interesa dhe 
çështje të ndryshme ose kon�iktuoze për t'u zgjidhur në lidhje me 
reformat në sferën e punës dhe punësimit, masat �skale dhe tatimore, 
mbrojtjen shëndetësore, arsimin dhe trajnimin, masat për zbutjen e paso-
jave nga krizat ekonomike, konkurrenca dhe produktiviteti. Dialogu social 
mundëson që të gjitha këto çështje të rregullohen dhe përcaktohen me 
konsensus në interes të komunitetit të gjerë. Si mjet për arritjen e 
pajtueshmërisë dhe zvogëlimin e kon�ikteve, dialogu ka një vlerë të 
madhe, veçanërisht në periudha tranzicioni dhe krize ekonomike.

Dialogu social mund të jetë në formën e një dialogu dypalësh - një 
dialog ndërmjet sindikatave dhe punëdhënësve. Forma dypalëshe 
nënkupton negociatat ndërmjet sindikatave dhe punëdhënësve për 
pagat dhe kushtet e punës. Negociatat zakonisht rezultojnë me një 
marrëveshje kolektive të detyrueshme dhe fuqiplote.

Dialogu social mund të jetë edhe në formë trepalëshe - dialog midis 
sindikatave, punëdhënësve dhe përfaqësuesve qeveritarë. Dialogu 
social mund të zhvillohet në nivele të ndryshme: kombëtar, sektorial, 
lokal, si dhe në nivel ndërmarrjeje apo fabrike.

Dialogu social kombëtar shpesh mbulon tema që lidhen ngushtë me 
çështjet në lidhje me kushtet e punës, politikat ekonomike dhe sociale 
nga një perspektivë më e gjerë. Dialogu social në nivel lokal mbulon 
çështjet ekonomike dhe sociale në fushëveprimin e vetëqeverisjes lokale, 
si dhe çështje speci�ke në fushën e punësimit të të rinjve dhe nevojat e 
tregut të punës.

SI FUNKSIONON DIALOGU SOCIAL TEK NE?

 Në Republikën e Maqedonisë së Veriut (RMV), dialogu social 
funksionon në nivel trepalësh dhe dypalësh. Dialogu social trepalësh është 
institucionalizuar nëpërmjet Këshillit Ekonomik dhe Social (KES) në nivel 
kombëtar dhe Këshillave Lokalë Ekonomikë Socialë (KLES).

Baza për vendosjen dhe funksionimin e dialogut social në vend janë Ligji 
për Marrëdhëniet e Punës3  dhe Marrëveshja për Themelimin e Këshillit 
Ekonomik - Social4, si dhe konventat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës 
(ONP) që kanë të bëjnë me lirinë e asociimit dhe mbrojtjen e të drejtës për 
organizim, negocime kolektive dhe konsultime trepalëshe.

Ligji për Marrëdhëniet e Punës i vitit 2005 e vendosi kuadrin ligjor për 
funksionimin e dialogut social në nivel dypalësh dhe trepalësh. Ligji përcak-
ton rregulla për krijimin e organizatave të punëtorëve dhe punëdhënësve, 
si dhe për marrëveshjet kolektive të marrëdhënieve të punës ndërmjet dyja 
palëve. Ligji parashikoi edhe bazën për krijimin e Këshillit Ekonomik dhe 
Social (KES). KES është forma më e lartë institucionale për nxitjen e dialogut 
social trepalësh dhe veprimtaria e tij bazohet në nevojën e bashkëpunimit 
dhe dialogut ndërmjet Qeverisë, sindikatave dhe shoqatave të 
punëdhënësve në zgjidhjen e çështjeve dhe problemeve ekonomike dhe 
sociale. KES përbëhet nga 12 anëtarë. Anëtarët e KES të emëruar nga Qeve-
ria janë: ministri i punës dhe politikës sociale, ministri i �nancave, ministri i 
ekonomisë dhe zëvendëskryeministri për çështje ekonomike të Maqedo-
nisë dhe katër anëtarë të Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë.

KES jep mendime, propozime dhe rekomandime mbi propozimet e 
ligjeve dhe dispozitave tjera, strategjitë kombëtare dhe programet që 
kanë të bëjnë me interesat ekonomike-sociale të punëtorëve dhe 
punëdhënësve, para se të shqyrtohen nga ana e Qeverisë, me ç’rast 
opinioni për ligjet nga fusha e marrëdhënieve të punës, punësimi, 
sigurimi pensional dhe invalidor dhe siguria dhe shëndeti në punë 
janë të detyrueshme5. 

KES është relativisht efektiv në raport me çështjet që shqyrtohen rregullisht 
dhe për të cilat miratohen opinione. Ajo për të cilën vendoset dhe mirato-
het në mbledhje, zbatohet automatikisht në materialin e rishikuar, qoftë 
ligj, akt nënligjor apo dokument strategjik. Më pas Qeveria miraton doku-
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Zhvillimi ekonomik dhe social në komunë 

Punlësim me theks të punësimit të të rinjve

Standardi jetësor dhe varfëria

Zhvillimi dhe avancimi i marrëveshjes kolektive 

Mborjtja e mejdisit të punës dhe mjedisit jetësor

Çëshjte të tjera në përputhje me aktet e KLES

Arsimi dhe trajnimi profesional

Lëvizjet demogra�ke 

Mbrojtja shëndetësore dhe sociale e kategorive
vulnerabël të qytetarëve 

Përmirësimi i kushteve të punës dhe mbrojtja në punë

Me interes speci�k për KLES-në janë politika ekonomike e komunës, politi-
kat e punësimit, punësimi i të rinjve dhe forcimi i lidhjeve ndërmjet nevo-
jave të tregut të punës të përcaktuara nga sektori i biznesit lokal dhe 
aftësive të zhvilluara tek të rinjtë nëpërmjet sistemit arsimor, politikave të 
çmimeve dhe pagave, siguria dhe shëndeti në punë.

KLES-të e para janë themeluar në komunat Kavadar dhe Kumanovë në 
vitin 2010. Po ashtu, në kuadër të Rrjetit Rinor për Përvetësimin e Aftësive 
për Punësim, në periudhën 2011 - 2013 janë themeluar gjashtë KLES në 
komunat Strumicë, Shtip, Manastir, Tetovë, Gostivar dhe Shkup. Komuna e 
Gazi Babës me iniciativën e saj formon KLES-në e vet. Me mbështetjen e 
projektit “Avancimi i Dialogut Social”, �nancuar nga BE-ja dhe implementu-
ar nga ONP, në periudhën 2015-2016 janë themeluar edhe gjashtë KLES në 
komunat Resnjë, Radovish, Sveti Nikollë, Veles, Strugë dhe Kërçovë.
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PËRBËRJA E KLES-SË
 KLES i përmbahet parimit të trepartizmit dhe përfaqësimit 
adekuat të partnerëve social, në mënyrë që të sigurojë barazi të të gjithë 
pjesëmarrësve në dialogun social lokal. Përbërja e të gjitha KLES-ve 
është e ngjashme, gjegjësisht në të marrin pjesë edhe partnerët 
socialë të përfaqësuar përmes sindikatave përfaqësuese dhe organi-
zatave të punëdhënësve, së bashku me përfaqësuesit e 
vetëqeverisjes lokale.

Partnerët social përfaqësohen përmes anëtarësimit të sindikatave në 
(Lidhjen e Sindikatave të Maqedonisë dhe Lidhjen e Sindikatave të Lira të 
Maqedonisë), Organizatën e Punëdhënësve të Maqedonisë dhe Konfeder-
ata e Bizneseve të Maqedonisë.

Sa i përket anëtarëve të KLES-së të cilët e përfaqësojnë Komunën, nuk ka 
rregulla se kush duhet të jetë anëtar i KLES-së. Në fakt, vetë komunat 
vendosin nëse do të përfshijnë në KLES kryetarin e komunës, apo një nga 
punonjësit në administratën komunale apo përfaqësues të Këshillit Komu-
nal. Përfaqësuesit e administratës lokale janë zakonisht anëtarë të KLES-së, 
por ka edhe KLES në të cilat janë anëtarë kryetarët e komunave dhe këshill-
tarët.

Karakteristika e veçantë e KLES-së është përbërja e zgjeruar me 
përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, veçanërisht organizatave 
rinore, odave të zejtarisë, përfaqësues të sektorit të biznesit dhe përfaqë-
sues të institucioneve arsimore, Qendrave të punësimit dhe aktorëve të 
tjerë vendorë. Këta anëtarë kanë të drejtë të marrin pjesë në punën e 
KLES-së, por e drejta e tyre e votës është e ku�zuar. 
Numri i përgjithshëm i anëtarëve të KLES-së nuk është i përcaktuar pasi 
nuk ka rregulla të sakta lidhur me këtë çështje, kështu që varion nga 
komuna në komunë, por mbahet llogari mbi përfaqësimin e barabartë të 
përfaqësuesve nga Komuna dhe partnerët socialë.



7

PËRVOJAT NGA FUNKSIONIMI I DERITASHËM I KLES

 Deri më tani janë formuar 15 (pesëmbëdhjetë) KLES në këto 
komuna: Manastir, Veles, Gostivar, Gazi Babë, Kavadar, Kërçovë, Kumanovë, 
Radovish, Resnjë, Sveti Nikollë, Shkup, Strugë, Strumicë, Tetovë dhe Shtip. 
Të gjitha KLES-të kanë nivele të ndryshme angazhimi dhe iniciativash në 
kryerjen e rolit të tyre konsultativ dhe këshillëdhënës në procesin e politik-
bërjes vendore. Në periudhën 2019 - 2021 përmes projektit "Avancimi i 
dialogut social në komunitet" i zbatuar nga Qendra Kulturore Rinore në 
Manastir, me mbështetjen e Qendrës Ndërkombëtare Olof Palme nga 
Suedia bëri një hap të rëndësishëm në ofrimin e mbështetjes dhe rritjes së 
dukshmërisë së KLES-ve në komunat Manastir, Gostivar, Strugë, Shtip dhe 
Tetovë. Këto komuna mbështetën procesin e plani�kimit strategjik të 
KLES-ve, zhvilluan debate publike dhe diskutime për tema aktuale në nivel 
lokal, si Ligji për punë të praktikanëve, ndikimi i krizës pandemike Covid-19 
në ekonominë lokale, nevojat e tregut të punës, tendencat në fushën 
profesionale, arsimimi, efektet e masave të punësimit. Gjithashtu u zhvillu-
an disa ngjarje të rrjetëzimit të KLES-ve me qëllim të forcimit të 
marrëdhënieve të ndërsjella, bashkëpunimit dhe transferimit të njohurive 
ndërmjet anëtarëve. Mbështetja e KLES-ve do të vazhdojë edhe në periud-
hën e ardhshme me përfshirjen e edhe të tri KLES-ve nga komunat Resnjë, 
Sveti Nikollë dhe Kavadar.

Ndër aktivitetet më të rëndësishme të KLES-ve deri më tani, në gjithë 
periudhën e funksionimit të tyre mund të veçohen këto:

          Pjesëmarrje në hartimin e dokumenteve strategjike lokale dhe   
          planeve të veprimit për punësim dhe për zhvillim ekonomik lokal; 
          Sjellje e planeve të veprimit për punë në KELS;
          Iniciativa për nxitjen e mësimit sipërmarrës në shkolla; 
          Vendosja e strukturave/programeve të reja për mësimnxënie në   
          shkollat e mesme profesionale, në bazë të hulumtimeve të zbatuara             
          për nevojat e sektorit të biznesit lokal; 
          Vendosja e shpërblimeve tradicionale për kompanitë e përgjeg  
          jshme shoqërore;
          Aktivitete që kanë të bëjnë me arsimimin e personave të rritur,   
          subvencione për vetëpunësim, programe për arsim joformal në   
          koordinim me Qendrat e punësimit;
          Mbajtja e konsulztave, tribunave, debateve dhe punëtorive që   
          kanë të bëjnë me de�nimin e prioriteteve lokale për zhvillim,   
          gjendjet në ekonominë lokale, nevojat e tregut lokal të punës;
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          Trajnime mbi tema të sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe për       
          zgjidhje të paqshme të kontesteve.

Sa i përket mundësisë formale për realizimin e mandatit dhe rolit të 
KLES-së, janë krijuar baza të mira dhe rregulla dhe procedura të qarta. Kjo 
veçanërisht i referohet rolit të KLES-it për të qenë organ këshillëdhënës 
dhe konsultativ i Këshillit të Komunës. Konkretisht, Këshilli i Komunës dhe 
kryetari i komunës me nënshkrimin e Marrëveshjes për themelimin e 
KLES-së janë të detyruar që përpara se të marrin një vendim që prek sferën 
ekonomike dhe sociale të komunitetit lokal, të kërkojnë mendimin e 
KLES-së. 

Gjithashtu, KLES-ja me iniciativën e vet mund të paraqesë mendime 
dhe propozime për çështje ekonomike dhe sociale tek Kryetari i 
komunës dhe Këshilli i Komunës.

Përvoja tregon se mundësia që Këshilli  i Komunës të kërkojë mendim nga 
KLES-i për çështje të caktuara për të cilat duhet të merret vendim,  përdoret 
rrallë. Nga ana tjetër, vetë KLES-të, me përjashtim të rasteve kur përfshihen 
në aktivitete projekti, nuk praktikojnë që të paraqesin propozime dhe 
mendime deri te pushtetit lokal.
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NDËRTIMI I DIALOGUT SOCIAL NË NIVEL LOKAL – SI MË TUTJE?

 Dialogu ekonomik dhe social konsiderohet një koncept kyç 
ekonomiko-social evropian, i cili mundëson që të vijnë në shprehje resur-
set dhe aktorët potencialë në procesin e krijimit të politikave publike. 
Raportet e shumta të Komisionit Evropian mbi progresin e vendit, tregojnë 
nevojën për të zhvilluar më tej dialogun social ndërmjet aktorëve kryesorë.
Roli dhe funksioni themelor dhe më i rëndësishëm i KLES-së, shqyrtimi i 
çështjeve dhe dhënia e mendimeve dhe rekomandimeve të tij për çështje 
që kanë të bëjnë me sferën ekonomike dhe sociale, mund të konkludohet 
se ai nuk përdoret mjaftueshëm nga KLES-të ekzistuese. Ndërtimi i dialo-
gut social nuk është një punë e lehtë, sepse kërkon kapacitete të 
vazhdueshme dhe ndërgjegjësim të lartë publik. Nevojiten përpjekje 
shtesë për të promovuar dialogun social si një element kyç i modelit social 
evropian, i cili promovon konkurrencën dhe përmirëson prosperitetin 
ekonomik dhe mirëqenien sociale.

KLES-të mund të jenë organe të rëndësishme, sepse ato ofrojnë hapësirë 
dhe mundësi për të gjithë faktorët vendorë për të shprehur nevojat e tyre 
- sindikatat, punëdhënësit, vetëqeverisja lokale, odat ekonomike, shoqëria 
civile. Dialogu social njëherit është edhe mjet për arritjen e qëllimeve 
socio-ekonomike dhe qëllim në vetvete, sepse u mundëson njerëzve të 
kenë një zë dhe një rol në komunitetet e tyre dhe në vendin e punës. 
Dialogu social në nivel lokal duhet të zhvillojë të gjitha format e dialogut.

Prandaj, është e rëndësishme të punohet në drejtim të asaj që KELS të 
bëhet një subjekt i njohur në forcimin e dialogut social në komunë, 
duke rritur vetëdijen për nevojën e dialogut trepalësh në nivel lokal si dhe 
për�timet nga dialogu, si për partnerët socialë ashtu edhe për autoritetet 
lokale. 
Në të njëjtën kohë, duhet të forcohen kapacitetet e anëtarëve të KLES-së 
për të monitoruar situatën dhe zhvillimet në komunitetin lokal në sferën 
ekonomike-sociale, si dhe për të krijuar mekanizma për qasje në informa-
cionin e nevojshëm, për tu bërë aktorë aktivë, gjegjësisht të ndërmarrin 
aksione dhe iniciativa që mund të kontribuojnë në realizimin më efektiv të 
rolit të tyre.

Ndryshimet dinamike globale në dy vitet e fundit të shkaktuara nga 
pandemia Covid-19, të cilat ndikuan negativisht në zhvillimin ekonomik 
dhe social, kanë pasur dhe kanë një ndikim të madh në vendin tonë. 
Dialogu social trepalësh ndërmjet qeverive dhe organizatave të 



punëtorëve dhe punëdhënësve, veçanërisht në kushte të tilla, është çelësi 
për zhvillimin dhe zbatimin e zgjidhjeve të qëndrueshme, nga niveli i 
komunitetit në nivelin global.

Në kontekstin tonë lokal, vetëqeverisja lokale duhet të ndërtojë kulturën 
e dialogut social, si mekanizëm për arritjen e konsensusit për çështje të 
ndryshme në fushën e politikës ekonomike dhe sociale, veçanërisht në 
kushtet e rënies ekonomike dhe krizave sociale. Është e rëndësishme që të 
bëhen analiza të rregullta të fuqisë punëtore në tregun e punës, mundë-
sive për punësim sidomos  të të rinjve, arsimimit në kuadër të ofrimit të 
fuqisë punëtore të kuali�kuar. Po ashtu, edhe vetëqeverisja lokale do të 
për�tojë nga përfshirja e KLES-së në proceset konsultative për reformat 
dhe modernizimin e administratës që kanë dalë si rezultat i pandemisë 
dhe luftës për institucione më transparente dhe më të përgjegjshme. Një 
angazhim i tillë do t'i referohej konsultimeve të rregullta me KLES-në për 
procesin e ofrimit të e-shërbimeve lokale, pastaj dhënien e licencave dhe 
lejeve për aktivitete ekonomike, miratimin e planeve urbanistike, vjeljen e 
taksave mbi pronë, taksat komunale.

Përfaqësuesit e punëdhënësve dhe sindikatave do të kenë bene�t nga 
përfshirja e tyre në procesin e përpilimit dhe miratimit të buxhetit komu-
nal, plani�kimit të programeve zhvillimore dhe plani�kimit strategjik që 
kanë ndikim në zhvillimin ekonomiko-social të komunës. Propozim i 
zgjidhje për zvogëlimin e rreziqeve nga humbja e vendeve të punës, 
zhvillimi i �eksibilitetit të fuqisë punëtore, menaxhimit me ristrukturimin 
dhe përmirësimin e mundësive për kuali�kim plotësues dhe rikuali�kim.

Dialogu social është çelësi i efektivitetit të masave dhe politikave. Në 
kohën e tensioneve sociale të shtuara dhe mungesës së besimit te 
institucionet, respekti dhe besimi në mekanizmat e dialogut social krijojnë 
një bazë të fortë për forcimin e angazhimit të punëdhënësve dhe 
punëtorëve veprim të përbashkët me autoritetet.
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