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Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 nënparagrafi 15 të Statutit të NP Parqe dhe 

Gjelbërime – Shkup, nr. 02-207/5 nga 08.02.2016, e në pajtim me Ligjin për 

ndërmarrje publike dhe Ligjin për nëpunës administrativ, Drejtori i NP Parqe dhe 

Gjelbërime – Shkup, i miratoi rregullat në vijim: 

 

 

RREGULLA 

për rendin dhe disiplinën në punë në 

NP Parqe dhe Gjelbërime - Shkup 
 

 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 

Neni 1  

Me këto Rregulla përcaktohet mënyra e udhëheqjes së procedurës disiplinore 

për konstatimin e parregullsisë disiplinore dhe shkeljes disiplinore të të punësuarve në 

NP Parqe dhe Gjelbërime" - Shkup, si të punësuar në ndërmarrjen publike.   

Personat e punësuar në NP Parqe dhe Gjelbërime – Shkup, si të punësuar në 

ndërmarrjen publike janë përgjegjës personalisht për kryerjen e punëve dhe detyrave 

të punës në vendin e punës.  

Personat e punësuar në NP Parqe dhe Gjelbërime – Shkup, si të punësuar në 

ndërmarrjen publike përgjigjen në mënyrë disiplinore për shkelje të disiplinës në 

punë, për moskryerje, kryerje të pandërgjegjshme dhe moskryerje në kohë të punëve 

dhe detyrave të punës (përgjegjësi disiplinore).  

Personat e punësuar në NP Parqe dhe Gjelbërime - Shkup si të punësuar në 

ndërmarrjen publike përgjigjen për dëmin që do ta shkaktojnë në punë ose në lidhje 

me punën, qëllimisht ose nga pakujdesia e madhe ndaj NP Parqe dhe Gjelbërime - 

Shkup (përgjegjësi materiale).   

Të punësuarit mund t’i shqiptohet masë disiplinore për shkelje të detyrës zyrtare 

që paraqet përgjegjësi disiplinore vetëm në procedurën e përcaktuar me Ligjin për të 

punësuarit në ndërmarrje publike dhe në mënyrë të përcaktuar me këto Rregulla.  

Që të fillohet me procedurën për udhëheqjen e procedurës disiplinore për 

konstatimin e parregullsisë disiplinore dhe shkeljes disiplinore, pas Propozimit të 

pranuar për ngritje të procedurës disiplinore duhet të përcaktohet statusi i të 

punësuarit (nëpunësit administrativ, ofrues i shërbimeve publike ose personalit teknik 

ndihmës).  

Statusi i të punësuarit mund të përcaktohet nga sistematizimi i NP Parqe dhe 

Gjelbërime – Shkup, nr. 04-670/1 nga 08.03.2016 sipas shifrave në vijim:  

 nëpunës administrativ ..............КДР 01.02    

 ofrues i shërbimit publik...........КДР 03.05 

 personal teknik ndihmës...........КДР 04.0 

 

 

 



II. PËRGJEGJËSIA DISIPLINORE 

 

Neni 2 

Në NP Parqe dhe Gjelbërime – Shkup, të punësuarit në ndërmarrjen publike 

përgjigjen në mënyrë disiplinore për: 

·         PARREGULLSI DISIPLINORE  

·         SHKELJE DISIPLINORE  

  

II. I. PARREGULLSIA DISIPLINORE 

 

Neni 3 

Personi i punësuar në ndërmarrjen publike përgjigjet për parregullsi 

disiplinore kur bëhet fjalë për shkelje të lehtë të disiplinës në punë, moskryerje, 

kryerje të pandërgjegjshme dhe moskryerje në kohë të punëve dhe detyrave të punës.  

Parregullsia disiplinore është: 

1. mosrespektimi i orarit të punës, rendit dhe shfrytëzimit të orarit të 

punës megjithëse është tërhequr vërejtje nga udhëheqësi epror; 

2. mungesa e paarsyeshme në punë deri në dy ditë pune gjatë një viti  

kalendarik; 

3. kur të punësuarit që punojnë me palë nuk mbajnë shenja të cilat janë të 

detyruar t’i mbajnë gjatë orarit të punës në vendin e punës në vend të 

dukshëm e cila përmban emrin persona, vendin e punës dhe 

institucionin në të cilin punon;  

4. mos kryerja ose kryerja e pandërgjegjshme, moskryerja në kohë, 

kryerja e pahijshme ose e shkujdesur e punëve dhe detyrave të punës 

me pasoja më të lehta nga shkelja;  

5. mosnjoftimi i udhëheqësit të drejtpërdrejtë epror, përkatësisht personit 

udhëheqës, për pamundësinë për ardhje në punë në afat prej 24 orësh 

për shkaqe të paarsyeshme dhe 

6. refuzimi i nëpunësit publik për aftësim dhe përsosje profesionale  

 

Neni 4 

Procedura për përcaktimin e parregullsisë disiplinore fillon me parashtrimin e 

Propozimit për ngritje të parregullsisë disiplinore nga udhëheqësi i drejtpërdrejtë 

epror për shkelje të kryer disiplinore – parregullsi, te Drejtori i NP Parqe dhe 

Gjelbërime – Shkup.  

I punësuari kundër të cilit është parashtruar Propozimi për ngritje të 

parregullsisë disiplinore njoftohet me shkrim për konstatimet në propozimin e 

udhëheqësit të drejtpërdrejtë epror që qëndrojnë kundër tij dhe i njëjti ka të drejtë 

të japë përgjigje me gojë ose me shkrim në afat i cili nuk mund të jetë më i 

shkurtër se 5 (pesë) ditë nga dita e njoftimit me shkrim.  



Pas skadimit të afatit prej 5 (pesë) ditësh për përgjigje me gojë ose me shkrim 

të nëpunësit publik, Drejtori i NP Parqe dhe Gjelbërime – Shkup, në afat prej 30 

ditësh nga dita e fillimit të procedurës miraton aktvendim për shqiptimin e masës 

disiplinore për parregullsi disiplinore.  

Neni 5 

Për parregullsi të përcaktuar disiplinore Drejtori mund të shqiptojë: 

· vërejtje me shkrim; 

· dënim në para në lartësi prej 20% nga shuma njëmujore e neto rrogës së 

paguar në muajin e fundit para kryerjes së parregullsisë disiplinore në 

kohëzgjatje nga një deri në tre muaj. 

 

Neni 6 

Gjatë shqiptimit të masave disiplinore nga neni 5 i këtyre Rregullave Drejtori 

do t’i marrë parasysh: 

-  peshën e parregullsisë disiplinore; 

-  pasojat nga parregullsia disiplinore; 

-  shkalla e përgjegjësisë; 

-  rrethanat nën të cilat është kryer parregullsia disiplinore; 

-  sjellja e tij e mëparshme dhe kryerja e punëve dhe detyrave të punës; 

-  rrethanat tjera lehtësuese dhe vështirësuese. 

 

Vendimin për Propozimin për ngritje të parregullsisë disiplinore e sjell 

Drejtori i NP Parqe dhe Gjelbërime pa thirrjen e komisionit.  

 

 

II. II .SHKELJA DISIPLINORE  
  

Neni 7 

Shkelja disiplinore është shkelje e më rëndë e disiplinës në punë, moskryerja, 

kryerja e pandërgjegjshme dhe moskryerja në kohë e punëve dhe detyrave të punës.  

Shkelje disiplinore është: 

1. moskryerja, kryerja e pandërgjegjshme, dhe moskryerja në kohë, kryerja e 

pahijshme ose e shkujdesur e punëve dhe detyrave të punës; 

2. mbajtja ose spikatja e simboleve partiake në ambientin e punës; 

3. refuzimi i dhënies së të dhënave ose dhënia e të dhënave të pasakta organeve 

shtetërore, personave juridikë dhe qytetarëve, nëse dhënie e të dhënave është e 

përcaktuar me ligj; 

4. disponimi i paligjshëm me mjete materiale; 

5. refuzimi i kryerjes së punëve dhe detyrave të punës në vendin e punës në të 

cilin është sistemuar ose refuzimi i urdhrave nga personi udhëheqës i 

institucionit;  

6. mosndërmarrja ose ndërmarrja e pjesshme e masave të përcaktuara për 

garantimin e sigurisë së lëndëve të besueshme; 

7. shkaktimi i dëmit më të madh material; 



8. përsëritja e parregullsisë disiplinore; 

9. pranimi i të dhënave ose dobi tjetër në kundërshtim me ligjin; 

10. keqpërdorimi i statusit të të punësuarit në ndërmarrjen publike ose tejkalimi i 

autorizimeve në kryerjen e punëve; 

11. keqpërdorimi i pushimit mjekësor; 

12. dhënia e informatës së klasifikuar me shkallë të fshehtësisë të përcaktuar me 

ligj; 

13. futja, përdorimi dhe të punuarit nën ndikimin e alkoolit ose mjeteve 

narkotike; 

14. mosrespektimi i rregullave për mbrojtje nga sëmundja, mbrojtje gjatë punës, 

mbrojtje nga zjarri, ndikimi i dëmshëm i helmeve dhe materiet tjera të 

rrezikshme dhe shkelja e rregullave për mbrojtje të mjedisit jetësor; 

15. vendosja e interesit financiar personal në konflikt me pozitën dhe statusin e 

të punësuarit në ndërmarrjen publike ; 

16. sjellja ofenduese dhe e dhunshme; 

17. refuzimi i paarsyeshëm i pjesëmarrjes në organet zgjedhore dhe  

18. pamundësimi i zgjedhjeve dhe votimit, shkelja e të drejtës së zgjedhësit, 

shkelja e lirisë së zgjedhësve për të vendosur, ryshfeti gjatë zgjedhjeve, 

shkelja e fshehtësisë së votimit, shkatërrimi dokumenteve zgjedhore, 

mashtrimi zgjedhor të cilin e ka kryer i punësuari si anëtar i organit zgjedhor.  

 

 

 

 

III. PËRBËRJA DHE PUNA E KOMISIONIT PËR NËPUNËSIT 

ADMINISTRATIVË 

Neni 8 

Procedura disiplinore kundër nëpunësit administrativ ngrihet me propozim të 

nëpunësit administrativ udhëheqës i drejtpërdrejtë epror.  

Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, nëse nëpunësi administrativ nuk 

ka udhëheqës të drejtpërdrejtë epror ose nëse udhëheqësi i drejtpërdrejtë epror 

mungon në punë më gjatë se tre muaj për shkaqe të arsyeshme propozimin për 

ngritje të procedurës disiplinore e parashtron nëpunësi më i lartë administrativ 

udhëheqës, përkatësisht Drejtori.  

 

Neni 9 

    Propozimi për ngritje të procedurës disiplinore përmban:  

 bazë ligjore për dhënie të propozimit për ngritje të procedurës disiplinore;  

 emrin dhe mbiemrin e nëpunësit administrativ kundër të cilit propozohet 

ngritje të procedurës disiplinore;  

 përshkrimin e shkeljes disiplinore dhe bazën e tij ligjore, përshkrimin e 

rrethanave nën të cilat është kryer shkelja, si dhe kohën dhe vendin e kryerjes së 

shkeljes;  

 dëshmitë për ekzistimin e shkeljes;  

 datën dhe nënshkrimin.  

 

 

 

 



Neni 10 

Propozimi për ngritje të procedurës disiplinore i dorëzohet Drejtorit, dhe 

nëpunësit administrativ kundër të cilit është ngritur procedura disiplinore.  

Nga ana e Drejtorit miratohet aktvendim për formimin e Komisionit për 

Udhëheqje të Procedurës Disiplinore për shkelje disiplinore (këndej e tutje: 

komisioni disiplinor) më së voni tetë ditë nga dita e parashtrimit të propozimit për 

ngritje të procedurës disiplinore.  

Aktvendimi nga paragrafi (2) i këtij neni bashkë me propozimin për ngritje të 

procedurës disiplinore, u dorëzohet kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit 

Disiplinor.  

Nga ana e kryetarit të Komisionit Disiplinor, nga radhët e anëtarëve të 

komisionit caktohet mbajtës procesverbali.  

Për shkelje disiplinore nga neni 73 pika 25) të Ligjit për nëpunës 

administrativë, Komisioni disiplinor formohet më së voni 48 orë nga dita e 

parashtrimit të propozimit për ngritje të shkeljes disiplinore, aktvendimi për 

formimin dhe propozimin për ngritje të shkeljes disiplinore u dorëzohet kryetarit 

dhe anëtarëve të Komisionit Disiplinor më së voni 48 orë nga parashtrimi i 

propozimit.  

Nëpunësi administrativ mund të përfaqësohet në procedurën disiplinore, nga 

personi të cilin ai do ta autorizojë për ta përfaqësuar.  

 

Neni 11 

 Kryetari i Komisionit Disiplinor cakton mbledhje në të cilën thirren anëtarët e 

Komisionit Disiplinor, nëpunësi administrativ kundër të cilit është ngritur 

procedurë disiplinore dhe përfaqësuesi i tij nëse ka, dëshmitarët, e sipas nevojës 

edhe persona tjetër.  

            Parashtruesi i propozimit për ngritje të procedurës disiplinore mund të jetë i 

pranishëm në mbledhjen.  

Për shkeljet disiplinore nga neni 73 pika 25) të Ligjit për nëpunës 

administrativë, ftesa për prezencë në mbledhjen dorëzohet më së voni 48 orë para 

fillimit të mbledhjes.  

 

Neni 12 

Ftesa për diskutim në mbledhje përmban: 

- emrin dhe mbiemrin e personit që thirret; 

- kohën dhe vendin e mbajtjes së diskutimit; 

- shkakun e thirrjes dhe  

- cilësinë në të cilën thirret personi në procedurën. 

Ftesa për diskutim në mbledhje i dorëzohet personalisht nëpunësit 

administrativ kundër të cilit është ngritur procedura disiplinore sipas rregullit në 

ambientet e punës të institucionit në të cilin punon nëpunësi administrativ, 

përkatësisht në adresën e vendbanimit, përkatësisht vendqëndrimit nëse dorëzimi 

nuk mund të bëhet në ambientet e punës.  

 

Neni 13 

Para fillimit të diskutimit, kryetari i Komisionit Disiplinor konstaton nëse janë 

të pranishëm të gjithë personat e ftuar dhe e kontrollon identitetin e tyre.  

Diskutimi mund të zhvillohet në mungesë të nëpunësit administrativ kundër të 

cilit është ngritur procedurë disiplinore dhe përfaqësuesit të tij nëse janë thirrur në 

mënyrë të rregullt, e që mungojnë për shkaqe të paarsyeshme.  



Kryetari i Komisionit Disiplinor u jep fjalë: 

- parashtruesit t propozimit për ngritje të procedurës disiplinore, nëse është 

prezent në diskutimin;  

- nëpunësit administrativ kundër të cilit është ngritur procedurë disiplinor nëse 

është prezent në diskutimin ose përfaqësuesit të tij nëse ka; 

- dëshmitarëve dhe pjesëmarrësve tjerë në procedurën. 

Kryetari i Komisionit Disiplinor dhe anëtarët e Komisionit Disiplinor mund të 

parashtrojnë pyetje dhe të kërkojnë sqarime. 

Nëse nëpunësi administrativ kundër të cilit është ngritur procedura nuk 

prononcohet personalisht ose me shkrim për konstatimet në propozimin për ngritje 

të procedurës disiplinore, Komisioni disiplinor do ta zbatojë procedurën 

disiplinore pa prononcimin e tij.  

 

Neni  14 

Pas prononcimit të nëpunësit administrativ kundër të cilit është ngritur 

procedurë disiplinore, Komisioni disiplinor fillon procedurën e paraqitjes së 

dëshmive të propozuara.  

Në mbledhjen do të paraqiten dëshmitë dhe nëpunësi administrativ kundër të 

cilit është ngritur procedura disiplinore do të prononcohet personalisht për 

konstatimet në propozimin për ngritje të procedurës disiplinore, e nëse për shkaqe 

të arsyeshme nuk mund të jetë prezent në mbledhjen do të prononcohet me shkrim 

dhe do të paraqesë dokumentacion, përkatësisht dëshmi me të cilat do ta arsyetojë 

mungesën.  

Dëshmitë paraqiten duke lexuar raporte, informata, deklarata me shkrim dhe 

dokumente tjera ose duke dëgjuar dëshmitarët, si dhe caktohet ekspertizë nëse 

ekziston nevoja për të. Në diskutimin mund të paraqiten edhe dëshmi plotësuese.  

Kryetari, anëtarët e Komisionit Disiplinor, parashtruesi i propozimit, nëpunësi 

administrativ kundër të cilit është ngritur procedurë disiplinore si dhe përfaqësuesi 

i cili mund t’u parashtrojnë pyetje dëshmitarëve dhe personave tjerë.  

 

Neni 15 

Pas paraqitjes së dëshmive të propozuara dhe vërtetimit të fakteve, kryetari i 

Komisionit Disiplinor i fton një nga një parashtruesin e propozimit për ngritje të 

procedurës disiplinore nëse është prezent në diskutimin, nëpunësin administrativ 

kundër të cilit është ngritur procedura disiplinore dhe përfaqësuesin e tij nëse ka, 

t’i drejtohen komisionit disiplinor me fjalët përfundimtare, me të cilat 

përmblidhen aspektet juridike dhe faktike të lëndës, e pastaj konstaton se 

diskutimi ka mbaruar.  

Diskutimi, sipas rregullit, mbaron në ditën e njëjtë në të cilën ka filluar.  

 

 

Neni 16 

Procedura ndërpritet, kur kryetari, anëtarët e Komisionit Disiplinor, 

përkatësisht zëvendësit e tyre për shkaqe të paarsyeshme nuk mund të jenë prezent 

në mbledhjen, për të cilën duhet të paraqesin dokumentacion, përkatësisht dëshmi 

ose kur Komisioni disiplinor do të vendosë për ndonjë çështje paraprake ose do të 

kërkojë nga organ kompetent t’i dorëzojë dokumente dhe informata të besueshme, 

për përgatitjen e të cilave nevojitet një kohë më të gjatë.  

Për ndërprerjen dhe vazhdimin e procedurës miratohet aktvendim i veçantë 

kundër të cilit nuk lejohet ankesë.  



Kur ka ndërprerje të procedurës pushojnë së rrjedhuri të gjitha afatet e 

përcaktuara për kryerje të veprimeve në procedurën disiplinore.  

Gjatë ndërprerjes së procedurës, Komisioni disiplinor nuk mund të ndërmarrë 

kurrfarë veprimi në procedurën, përveç nëse ndërprerja ka ndodhur pas mbylljes 

së diskutimit kryesor, në rastin në të cilin Komisioni disiplinor mund, në bazë të 

atij diskutimi, të propozojë shqiptim të masës disiplinore.  

Veprimet që i kanë ndërmarrë pjesëmarrësit në procedurën derisa zgjat 

ndërprerja e procedurës nuk kanë kurrfarë veprimi juridik. Veprimi i tyre fillon 

pasi të vazhdojë procedura.  

Procedura që është ndërprerë për shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni vazhdon 

kur do të pushojnë shkaqet e ndërprerjes.  

Afatet të cilat për shkak të ndërprerjes së procedurës kanë pushuar së 

rrjedhuri, fillojnë të rrjedhin nga fillimi nga dita kur Komisioni disiplinor do të 

sjellë aktvendim për vazhdimin e procedurës.  

 

Neni 17 

Për veprimet e ndërmarrë në diskutimin, mbajtësi i procesverbalit mban 

procesverbal. 

Procesverbali përmban të dhëna për: përbërjen e Komisionit Disiplinor, 

mbajtësin e procesverbalit, vendin dhe kohën e mbajtjes së diskutimit, 

parashtruesin e propozimit për ngritjen të procedurës disiplinore, nëpunësin 

administrativ kundër të cilit është ngritur procedura displin0ore dhe përfaqësuesin 

e tij, nëse ka, bazën ligjore për shkeljen disiplinore, përmbajtjen e rëndësishme të 

deklaratave të nëpunësit administrativ kundër të cilit është ngritur procedura 

disiplinore, dëshmitarët dhe personat tjerë nëse janë thirrur dhe dëshmitë që janë 

paraqitur.  

Procesverbalin e nënshkruajnë të gjithë pjesëmarrësit në diskutimin.  

Nëse parashtruesi i propozimit për ngritje të procedurës disiplinore ose nëpunësi 

administrativ kundër të cilit është ngritur procedurë të disiplinore, përkatësisht 

përfaqësuesi i tij refuzojnë ta nënshkruajnë procesverbalin, shënohen shkaqet e 

refuzimit.  

Kopje të procesverbalit i jepet parashtruesit të propozimit për ngritje të 

procedurës disiplinore dhe nëpunësit administrativ kundër të cilit është ngritur 

procedura disiplinore, përkatësisht përfaqësuesit të tij.  

 

 

Neni 18 

Pas mbarimit të diskutimit, Komisioni disiplinor fillon procedurën e votimit të 

fshehtë për përgjegjësinë disiplinore të nëpunësit administrativ kundër të cilit 

është ngritur procedura disiplinore, duke rrethuar numrin rendor para tekstit në 

lidhje me atë nëse nëpunësi administrativ është përgjegjës ose nuk është 

përgjegjës për shkeljen disiplinore me ç’rast anëtarët e Komisionit Disiplinor e 

plotësojnë pjesën DP-1 të formularit për votim të fshehtë.  

Nëse Komisioni disiplinor konstaton se nëpunësi administrativ kundër të cilit 

është ngritur procedurë disiplinore është përgjegjës për shkeljen disiplinore 

fillohet procedura e votimit të fshehtë për llojin e masës disiplinore e cila duhet të 

shqiptohet, duke rrethuar numrin rendor para tekstit në lidhje me masën 

disiplinore konkrete, me ç’rast anëtarët e Komisionit e plotësojnë pjesën DP-2 të 

formularit për votim të fshehtë.  



Për rezultatet nga votimi i fshehtë nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, 

mbajtësi i procesverbalit i Komisionit Disiplinor përpilon procesverbal të veçantë 

i cili përmban të dhëna për: përbërjen e komisionit disiplinor, mbajtësin e 

procesverbalit, vendin dhe kohën e mbajtjes së votimit të fshehtë, rezultatet nga 

votimi i fshehtë dhe propozimin e Komisionit Disiplinor në bazë të rezultateve të 

fituara nga votimi në formularët.  

Procesverbalin për votimin e fshehtë e nënshkruajnë të gjithë anëtarët e 

Komisionit Disiplinor.  

Formulari për votim të fshehtë është bashkëngjitur dhe është bërë pjesë e 

këtyre Rregullave.  

 

Neni 19 

Në Komisioni disiplinor konstaton se nëpunësi administrativ kundër të cilit 

është ngritur procedurë disiplinore është përgjegjës, Drejtorit i dorëzon propozim 

të arsyetuar për refuzimin e propozimit për ngritje të procedurës disiplinore, 

përkatësisht për ndërprerje të procedurës disiplinore.  

Nëse Komisioni disiplinor konstaton se nëpunësi administrativ kundër të cilit 

është ngritur procedura disiplinore është përgjegjës, Drejtorit i propozon shqiptim 

të masës disiplinore.  

Propozimi nga paragrafi (2) i këtij neni përmban: 

- hyrje, në të cilën ceket: përbërja e Komisionit Disiplinor, parashtruesi dhe 

numri i propozimit dhe baza ligjore për dhënie të propozimit për shqiptim të 

masës disiplinore; 

- dispozitiv, në të cilin është shënuar propozimi i masës së shqiptuar 

disiplinore; 

- arsyetim, në të cilin jepet përshkrim i shkurtër i shkeljes për të cilin nëpunësi 

administrativ kundër të cilit është ngritur procedura disiplinore është përgjegjës 

duke cekur bazën ligjore, cilat fakte dhe dëshmi janë verifikuar, vlerësimin e 

dëshmive të nxjerra dhe rrethanat që janë marrë parasysh gjatë propozimit të 

masës dhe 

- numrin e protokollit dhe nënshkrimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit 

Disiplinor.  

 

Neni 20 

Aktvendimi për shqiptimin e masës disiplinore përmban:  

- hyrje, në të cilën ceket kush e ka sjellë aktvendimin, në përgjegjësinë e cilit 

dhe në lidhje me cilin propozim, numrin e protokollit dhe datën e propozimit për 

shqiptimin e masës disiplinore, si dhe bazën ligjore për shqiptimin e masës së 

propozuar disiplinore;   

- shqiptim në të cilin shënohet lloji i masës së shqiptuar disiplinore, si dhe 

kohëzgjatja e masës disiplinore, e nëse si masë disiplinore shqiptohet dënimi në 

para dhe prej kur aktvendimi do të prodhojë pasoja juridike;  

- arsyetim, në të cilin jepet përshkrim i shkurtër i shkeljes për të cilin nëpunësi 

administrativ kundër të cilit është ngritur procedura disiplinore është përgjegjës 

duke cekur bazën ligjore, cilat fakte dhe dëshmi janë verifikuar, vlerësimin e 

dëshmive të nxjerra dhe rrethanat që janë marrë parasysh gjatë propozimit të 

masës dhe ; 

- nëse Drejtori ka shqiptuar masë ndryshe nga ajo që është propozuar nga 

Komisioni disiplinor, arsyetimi duhet t’i përmbajë sidomos shkaqet e shqiptimit të 

masës ndryshe nga ajo që është propozuar dhe  



- udhëzim për mjet juridik. 

  - Gjatë udhëheqjes së procedurës disiplinore nëpunësit administrativ kundër të 

cilit është ngritur procedurë disiplinore nuk mund t’i shqiptohen më shumë masa 

disiplinore.  

- Nëse në veprimet e kryera nga nëpunësi  administrativ kundër të cilit është 

ngritur procedurë disiplinore ka më shumë shkelje disiplinore, vlerësohet pesha e 

të gjitha veprimeve bashkërisht dhe propozohet një masë disiplinore e cila është 

paraparë me Ligjin për nëpunës administrativ.  

 

Neni 21 

Për shkeljen e konstatuar disiplinore pas procedurës së realizuar disiplinore, 

Drejtori me aktvendim me shkrim mund të shqiptojë njërën prej masave disiplinore: 

 dënim në para në lartësi prej 30% nga shuma mujore e rrogës neto që i 

paguhet të punësuarit, në muajin para kryerjes së shkeljes disiplinore, në 

kohëzgjatje nga një deri në gjashtë muaj 

 sistematizim në vendin e punës në nivel më të ulët dhe  

 ndërprerje të punësimit.  

Kundër aktvendimit për shqiptim të masës disiplinore nëpunësi publik ka të drejtë 

të paraqesë ankese në Agjencinë e Administratës në afat prej tetë ditësh nga dita e 

pranimit të aktvendimit. 

Agjencia e Administratës vendos për ankesën në afat prej 8 ditësh nga dita e 

pranimit të ankesës.   

 

 

IV. PËRBËRJA DHE PUNA E KOMISIONIT PËR OFRUESIT E 

SHËRBIMEVE PUBLIKE  

Neni 22 

Drejtori formon Komision për udhëheqje të procedurës disiplinore për (këtej e 

tutje: komisioni disiplinor), në afat prej tetë ditësh nga dita e parashtrimit të 

propozimit për ngritje të procedurës disiplinore.  

Komisioni disiplinor përbëhet prej tre anëtarëve dhe zëvendësve të tyre.  

Kryetari i Komisionit është ofrues udhëheqës i shërbimeve publike, ndërsa 

anëtarë janë dy ofrues të shërbimeve publike në nivelin e njëjtë si i punësuari me 

status të ofruesit të shërbimeve publike kundër të cilit udhëhiqet procedura 

disiplinore.  

Me përjashtim të paragrafit 3 të këtij neni, në ndërmarrjet publike në të cilat 

nuk ka ofrues udhëheqës të shërbimeve publike, Komisionin disiplinor e përbëjnë 

tre të punësuar me status të ofruesit të shërbimeve publike nga ndërmarrja publike.  

Komisioni disiplinor, pas procedurës së realizuar disiplinore, i propozon masë 

adekuate disiplinore drejtorit të ndërmarrjes publike.  

Nëse Komisioni disiplinor konstaton se i punësuari me status të ofruesit të 

shërbimeve publike nuk është përgjegjës ose nuk janë përmbushur kushtet për 

miratimin e aktvendimit për shqiptim të masës disiplinore, i propozon drejtorit që 

ta refuzojë propozimin, përkatësisht ta ndërpresë procedurën.  

Drejtori në bazë të propozimit të Komisionit disiplinor, sjell vendim për 

shqiptimin e masës disiplinore, përkatësisht për refuzimin e propozimit, 

përkatësisht për ndërprerjen e procedurës.  

Vendimi për shqiptimin e masës disiplinore i dorëzohet personalisht të 

punësuarit me status të ofruesit të shërbimit publik, sipas rregullit në zyrat e punës 



të ndërmarrjes publike në të cilat punon, përkatësisht në adresën e vendbanimit, 

përkatësisht vendqëndrimit prej ku i punësuari me status të ofruesit të shërbimit 

publik vjen në punë çdo ditë.  

Nëse i punësuari me status të ofruesit të shërbimit publik nuk mund ta gjejë 

veten në adresën e vendbanimit, përkatësisht vendqëndrimit ose nëse e refuzon 

dorëzimin, aktvendimi publikohet në tabelën e shpalljeve në ndërmarrjen publike.   

Pas skadimit të tetë ditëve të punës nga dita e publikimit në tabelën e 

shpalljeve konsiderohet se është kryer dorëzimi.  

Procedura disiplinore mbaron në afat prej 60 ditësh, llogaritur nga dita e 

miratimit të aktvendimit për formimin e Komisionit disiplinor.  

Procedura disiplinore nuk mund të ngrihet nëse ka kaluar një muaj nga dita 

kur ofruesi udhëheqës i shërbimeve publike, përkatësisht drejtori në ndërmarrjen 

publike, ka kuptuar për shkeljen e detyrës zyrtare.  

Procedura disiplinore nuk mund të ngrihet nëse kanë kaluar tre muaj nga dita 

kur është kryer shkelja e detyrës zyrtare, përveç kur procedura disiplinore ngrihet 

për shkak të revizionit të brendshëm, për të cilën afati i parashkrimit është një vjet.  

Nëse shkelja e detyrës zyrtare tërheq edhe përgjegjësi penale, procedura  

disiplinore për konstatimin e përgjegjësisë së të punësuarit me status të ofruesit të 

shërbimit publik parashkruhet në afat prej dy vitesh nga dita kur është kuptuar për 

shkeljen.  

 

Neni 23 

Për shkelje të konstatuar disiplinore pas procedurës së realizuar disiplinore, 

Drejtori me aktvendim me shkrim mund të shqiptojë njërën prej masave disiplinore në 

vijim:  

 dënim në para në lartësi prej 30% nga shuma mujore e rrogës neto që i 

paguhet të punësuarit, në muajin para kryerjes së shkeljes disiplinore, në 

kohëzgjatje nga një deri në gjashtë muaj 

 sistematizim në vendin e punës në nivel më të ulët dhe  

 ndërprerje të punësimit.  

Kundër këtij vendimi i punësuari i pakënaqur me status të ofruesit të shërbimit 

publik ka të drejtë që të paraqesë ankesë te Këshilli Drejtues i NP Parqe dhe 

Gjelbërime – Shkup, në afat prej tetë ditësh. 

 

 

 

 

V. PËRBËRJA DHE PUNA E KOMISIONIT PËR PERSONELIN 

NDIHMËS TEKNIK  

 

Neni 24 

Drejtori formon Komision për udhëheqje të procedurës disiplinore për shkelje 

disiplinore (këtej e tutje: komisioni disiplinor), në afat prej tetë ditësh nga dita e 

parashtrimit të propozimit për ngritje të procedurës disiplinore.  

 

Komisionin disiplinor e përbëjnë tre anëtar dhe zëvendës të tyre.  

Kryetari i Komisionit është i punësuar udhëheqës me status të personelit ndihmës 

teknik, ndërsa anëtarët janë dy të punësuar në nivelin e njëjtë si të punësuar me status 

të personelit ndihmës teknik kundër të cilit udhëhiqet procedurë disiplinore.  



Me përjashtim nga paragrafi 3 i këtij neni, në ndërmarrjet publike në të cilat nuk 

ka udhëheqës me status të personelit ndihmës teknik, Komisionin disiplinor e 

përbëjnë tre të punësuar me status të personelit ndihmës teknik nga ndërmarrja 

publike.  

Komisioni disiplinor, pas procedurës së realizuar disiplinore i propozon masë 

disiplinore adekuate drejtorit të ndërmarrjes publike.  

Nëse Komisioni disiplinor konstaton se i punësuari me status të personelit 

ndihmës teknik nuk është përgjegjës ose nuk janë përmbushur kushtet për miratimin e 

aktvendimit për shqiptim të masës disiplinore, drejtorit i propozon ta hedhë poshtë 

propozimin, përkatësisht, ta ndërpresë procedurën.  

Në bazë të propozimit të Komisionit disiplinor, drejtori sjell vendim për shqiptimin 

e masës disiplinore, përkatësisht për hedhje poshtë të propozimit, përkatësisht për 

ndërprerje të procedurës.  

Vendimi për shqiptimin e masës disiplinore i dorëzohet personalisht të punësuarit 

me status të personelit ndihmës teknik, sipas rregullit në zyrat e punës të ndërmarrjes 

publike në të cilat punon, përkatësisht në adresën e vendbanimit, përkatësisht 

vendqëndrimit prej ku i punësuari me status të personelit ndihmës teknik vjen në punë 

çdo ditë.  

Nëse i punësuari me status të personelit ndihmës teknik nuk mund ta gjejë veten 

në adresën e vendbanimit, përkatësisht vendqëndrimit ose nëse e refuzon dorëzimin, 

aktvendimi publikohet në tabelën e shpalljeve në ndërmarrjen publike.  

Pas skadimit të tetë ditëve nga dita e publikimit në tabelën e shpalljeve, 

konsiderohet se dorëzimi është kryer.  

Procedura disiplinore mbaron në afat prej 60 ditësh, llogaritur nga dita e miratimit 

të aktvendimit për formimin e Komisionit disiplinor.  

Procedura disiplinore nuk mund të ngrihet nëse ka kaluar një muaj nga dita kur 

personi udhëheqës i drejtpërdrejtë, përkatësisht Drejtori në ndërmarrjen publike, ka 

kuptuar për shkeljen e detyrës zyrtare.  

Procedura disiplinore nuk mund të ngrihet nëse kanë kaluar tre muaj nga dita kur 

është kryer shkelja e detyrës zyrtare, përveç kur procedura disiplinore ngrihet për 

shkak të revizionit të brendshëm, për të cilën afati i parashkrimit është një vjet.  

Nëse shkelja e detyrës zyrtare tërheq edhe përgjegjësi penale, procedura  

disiplinore për konstatimin e përgjegjësisë së të punësuarit me status të personelit 

ndihmës teknik parashkruhet në afat prej dy vitesh nga dita kur është kuptuar për 

shkeljen.  

  

Neni 25 

Për shkelje të konstatuar disiplinore pas procedurës së realizuar disiplinore, 

Drejtori me aktvendim me shkrim mund të shqiptojë njërën prej masave disiplinore në 

vijim:  

 dënim në para në lartësi prej 15% nga shuma mujore e rrogës neto që i 

paguhet të punësuarit, në muajin para kryerjes së shkeljes disiplinore, në 

kohëzgjatje nga një deri në gjashtë muaj 

 largim nga puna/pa afat njoftimi (varësisht nga shkelja).  

Kundër këtij vendimi i punësuari i pakënaqur me status të ofruesit të shërbimit 

publik ka të drejtë që të paraqesë ankesë te Këshilli Drejtues i NP Parqe dhe 

Gjelbërime – Shkup, në afat prej tetë ditësh. 

 

 



VI . PËRGJEGJËSIA MATERIALE  

  

Neni 26 

I punësuari në NP Parqe dhe Gjelbërime – Shkup është përgjegjës për dëmin të 

cilin e shkaktuar në punë ose në lidhje me punën, qëllimisht ose nga pakujdesia e 

madhe, në NP Parqe dhe Gjelbërime – Shkup.  

Procedura për konstatimin e përgjegjësisë materiale udhëhiqet në mënyrë dhe në 

procedurë të përcaktuar me këto Rregulla.  

Procedura për përgjegjësi materiale në kushte të ekzistimit të dëmit material fillon 

me formimin e Komisionit për udhëheqje të procedurës për konstatimin e 

përgjegjësisë materiale të të punësuarit në ndërmarrjen publike. 

Komisionin nga paragrafi 2 i këtij neni e formon Drejtori i NP Parqe dhe 

Gjelbërime – Shkup me aktvendim.  

Komisioni për udhëheqjen e procedurës për konstatimin e përgjegjësisë materiale 

përbëhet nga kryetari dhe dy anëtarë nga të cilat njëri është përfaqësues i sindikatës 

dhe zëvendës të tyre.  

Gjatë formimit të Komisionit për udhëheqje të procedurës disiplinore për shkelje 

disiplinore aplikohet principi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat i të gjitha 

komuniteteve në Republikën e Maqedonisë.  

Neni 27 

Komisioni për udhëheqje të procedurës për konstatimin e përgjegjësisë materiale 

punon në përbërje të plotë dhe i dorëzon propozim Drejtorit me mendim për dëmin e 

konstatuar materia.  

Drejtori i NP Parqe dhe Gjelbërime – Shkup në bazë të propozimit të Komisionit 

për udhëheqje të procedurës për konstatimin e përgjegjësisë materiale në afat prej 60 

ditësh nga dita e fillimit të procedurës sjell aktvendim për kompensimin e dëmit.  

Neni 28 

Kundër aktvendimit për kompensimin e dëmit nga Drejtori, i punësuari në 

ndërmarrjen publike, në afat prej tetë ditësh nga pranimi i aktvendimit, ka të drejtë të 

paraqesë ankesë në Agjencinë e Administratës (nëpunës administrativ), përkatësisht 

në Këshillin Drejtues të NP Parqe dhe Gjelbërime – Shkup (ofrues të shërbimit dhe 

personeli ndihmës teknik).  

 

Neni 29 

Nëse i punësuari në ndërmarrjen publike në afat prej tre muajsh nga përfundimi i 

aktvendimit për kompensimin e dëmit, nuk e kompenson dëmin, NP Parqe dhe 

Gjelbërime – Shkup do të ngrejë procedurë para gjykatës kompetente.  

 



Neni 30 

Procedura për konstatimin e përgjegjësisë materiale nuk mund të ngrihet, nëse 

kanë kaluar 60 ditë nga dita kur udhëheqësi i drejtpërdrejtë epror ose Drejtori i NP 

Parqe dhe Gjelbërime – Shkup ka kuptuar për atë.  

Procedura për konstatimin e përgjegjësisë materiale nuk mund të ngrihet, nëse nga 

dita kur është kryer dëmi material kanë kaluar një vit.  

 

Neni 31 

Rregullat për rendin dhe disiplinën në punë në NP Parqe dhe Gjelbërime – Shkup, 

do të publikohen në tabelën e shpalljeve të NP Parqe dhe Gjelbërime – Shkup.  

Neni 32 

Këto Rregulla hyjnë në fuqi ditën e tetë pas publikimit në tabelën e shpalljeve të 

NP Parqe dhe Gjelbërime – Shkup.  

  

                                                                                                       

  

NP Parqe dhe Gjelbërime – Shkup 

Drejtori 

Aviroviq Dushan 
 

 


