
 
 

THIRJE PER APLIKIM NE MASËN AKTIVE TË TREGUT TË PUNËS  
SUBVENCIONIM NË PAGË 

 
Agjencia e Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK) fton të gjitha palët e interesuara dhe me 
të drejtë pjesëmarrje të përfitojnë nga masa aktive të tregut të punës: Subvencionim në Pagë  
(SP) nga data 15 Shkurt 2021. 
 
Çka është Subvencionim në Pagë  (SP) ? 
Subvencionim i Pagës (SP)  – nënkupton masën aktive të tregut të punës që krijon mundësi 
punësimi për të papunësuarit duke subvencionuar punëdhënësit për pagën e të papunësuarit 
që t’i rekrutojnë ata së paku për 12 muaj. Subvencionimi i pagës ofrohet për të krijuar mundësi 
punësimi afatgjatë, meqenëse të papunësuarit në këtë masë priten të pajisen me shkathtësi 
dhe përvojë të mjaftueshme që të mbeten në vende pune ose të gjejnë një punë tjetër pas 
përfundimit të periudhës së subvencionimit.  

Përkitazi më këtë thirrje Subvencionim i Pagës (SP)  do të zgjasë 12  muaj, Vlera e 
subvencionimit për pagë do të jetë e bazuar në 50% të pagës mujore bruto të të papunësuarit, 
për një periudhë kohore prej  12  mujore brenda kontratës njëvjeçare të punës. 
 
Përkitazi më këtë thirrje Subvencionimi në Pagë  do të zgjasë 12  muaj, nga të cilët 12 muaj 
kompensohen nga APRK ndërsa 12  muaj do të kompensohen nga punëdhënësi. Shuma e 
kompensimit është 170€  pagë mujore. 
 
Kush mund të përfitoj? 
Të drejtë përfitimi nga kjo masë kanë të gjithë ata punëdhënës dhe punëkërkues të listuar në 
vijim. 
 
Punëdhënësit 
 
Punëdhënësit me të drejtë përfitimi nga kjo masë janë: 
Të gjithë punëdhënësit nga sektori privat, sektori publiko-privat, si dhe nga sektori jo-
fitimprurës (OJQ-ët) kanë të drejtë të jenë pjesë e SP-së. 
Para se të hyjnë në një marrëveshje për SP, një proces para-vlerësimi duhet të kryhet për të 
siguruar që punëdhënësi i plotëson kërkesat minimale për të ofruar SP. Këto kërkesa minimale 
janë si më poshtë: 
 



 Nëse punëdhënësi është nga sektori privat, atëherë, ndërmarrja duhet të jetë i 

regjistruar në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve dhe funksionon në mënyrë 

aktive; 

 Nëse punëdhënësi është nga sektori jo-fitimprurës, atëherë shoqata/fondacioni 

duhet të jetë i regjistruar në Ministrinë e Administratës Publike dhe funksionon 

në mënyrë aktive.  

 Punëdhënësi është i përkushtuar që të lidhë marrëdhënie pune me orar të plotë 

me punëtorin, dhe do të vlejnë të njëjtat kushte sikur punëtorët e rregullt që 

punojnë punë të ngjashme. 

 Punëdhënësi është i gatshëm që t’i ofrojë punësim të papunësuarit për më së 

paku një vit.  

 Ofrojnë hapësirën dhe mjetet e duhura për punë. 
 

 
Punëdhënësit me të drejtë përfitimi nga kjo masë janë: 

 Bizneset të cilat: 
o Janë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve dhe 

funksionojnë në mënyrë aktive; 
o Janë të gatshëm të trajnojnë praktikantin/en dhe të caktojnë 

mbikëqyrës/mentor për të monitoruar punën e tyre; 
o Ofrojnë hapësirën dhe mjetet e duhura për punë. 

 Organizatat Jo-Qeveritare (OJQ) të cilat: 
o Janë të regjistruara në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe funksionojnë 

në mënyrë aktive; 
o Janë të gatshëm të trajnojnë praktikantin/en dhe të caktojnë 

mbikëqyrës/mentor për të monitoruar punën e tyre; 
o Ofrojnë hapësirën dhe mjetet e duhura për punë. 

 
Të papunët 

      Të papunësuarit e regjistruar  me drejtë aplikimi: 

 Të gjithë të papunësuarit e regjistruar të cilët në mënyrë aktive kërkojnë punë. 

 
 
Për të promovuar barazinë gjinore dhe punësimin e të rinjve dhe personave me aftësi të 
kufizuara APRK ka vendosur kuota për gra të rijnë dhe persona me aftësi të kufizuara, këto 
kuota janë në linjë me Programin për Reforma në Ekonomi 2021-2023 . 
 Për këtë arsye APRK inkurajon gratë, të rinjtë dhe personat me aftësi të kufizuara të përfitojnë 
nga kjo masë. 
 
Kush NUK mund të përfitoj nga kjo masë? 
I ndalohet aplikimi të gjithë punëdhënësve dhe punëkërkuesve si në vijim: 



  
 
 
 Punëdhënësit 
 
 Punëdhënësit nuk kanë të drejtë përfitimi nëse: 

 Çdo punëdhënës, i cili nuk është në gjendje të përmbushur kriteret e 

përmendura më lartë, duke përfshirë edhe ata që operojnë në sektorin joformal. 

 Punëdhënësit që janë vetëm nga sektori publik. 

 Çdo punëdhënës që është gjetur duke keqpërdorur masën1. 

 Punëdhënësit, në rastin kur pronar ose menaxher i lartë (zyrtar i lartë për 

sektorin publik ) është anëtar i afërt i familjes së pjesëmarrësit të propozuar. 

 
 

Të papunët 
 
Të papunët nuk kanë të drejtë përfitimi nëse: 

 Të papunësuarit që nuk janë të regjistruar në ZP, dhe nuk janë aktiv; 

 Të papunësuarit e regjistruar të cilët kanë përfituar nga masa e SP dy herë 

radhazi; 

 Të papunësuarit e regjistruar që kanë marrëdhënie të ngushta familjare me 

punëdhënësin (kuptimi i familjes së ngushtë: bashkëshorti/-ja, fëmijët martesor 

dhe jashtë martesor, fëmijët e birësuar, vëllezërit, motrat dhe prindërit)2; 

 Të papunësuarit të cilët janë larguar nga masa SP3 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 ZSHP-të. 

 
Si te aplikohet? 
Punëdhënësit dhe punëkërkuesit e pa-regjistruar në Sistemin Informativ për Menaxhimin e 
Punësimit (SIMP) duhet të vizitojnë Zyrën e Punësimit të APRK në komunën te cilën jetojnë dhe 
veprojnë. Aty do të regjistrohen dhe informohen për masën aktive në fjalë.  
 
Punëdhënësit e regjistruar mund të kontaktojnë Zyrën e Punësimit për të njoftuar për vendet e 
hapura të cilat mund të akomodojnë praktikantë. 
 

                                                 
 
 
 



Të papunët e regjistruar dhe aktiv presin të kontaktohen nga Zyra e Punësimit, dhe njoftohen 
në rast se janë zgjedhur për një pozitë apo nëse janë ftuar për intervistë nga punëdhënësi. 


