
 

TEKST I SPASTRUAR I ORGANIZATAVE QYTETARE TË PROPOZIM – LIGJIT PËR 
TË RINJ  

 
PROPOZIM – LIGJ PËR TË RINJ     

(tekst i spastruar)  
 

I. LËNDA E LIGJIT 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen masat dhe obligimet që marrin përsipër Qeveria e Republikës 
së Maqedonisë, Njësitë e Vetëqeverisjes Lokale dhe qyteti i Shkupit, dhe ka për qëllim 
të avancojë pozitën e të rinjve në shoqëri, posaçërisht me anë të pjesëmarrjes së 
vazhduar dhe strukturuar të rinjve në proceset e vendimmarrjes në nivelin lokal dhe 
kombëtar.  

 
II. QËLLIMET E LIGJIT  

Neni 2 
Qëllimi i këtij ligji është krijimi i kushteve për mbështetje të të rinjve gjatë organizimit, 
veprimit shoqëror, zhvillimit dhe realizimit të potencialeve të tyre për mirëqenie 
personale dhe shoqërore. 
Qëllimet e këtij ligji janë:  

- krijimi dhe zbatimi i politikës për të rinjtë në gjitha nivelet me anë të qasjes 
sektoriale, duke filluar nga nevojat dhe interesat e të rinjve; 

- mbështetje dhe avancim të organizimit rinor; 
- caktimi i masave dhe rekomandimeve lidhur me të rinjtë dhe aktivitetet rinore;  
- përforcimi i pjesëmarrjes së të rinjve në jetën publike dhe informimi i tyre në 

gjitha nivelet;  
- nxitja e vullnetarizmit, aktiviteteve rinore dhe punës rinore; dhe  
- mosdiskriminim, solidaritet dhe etikë në gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me të 

rinjtë.  
 
 
III. DOMETHËNIE TË SHPREHJEVE  

Neni 3 
(1) Disa shprehje të përdorura në këtë ligj kanë domethënien në vijim: 
1. “Të rinj” janë persona në moshë prej 15 deri 29 vjeç 
2. Shoqata Rinore është organizim vullnetar i një grupi të rinjve në pajtim me Ligjin 

për Shoqata dhe Fondacione, në të cilën së paku dy të treta të anëtarëve janë 
të rinj. 
 

3. Shoqata Rinore paraqet organizatë të regjistruar në pajtim me Ligjin për 
Shoqata dhe Fondacione dhe që punon në sajë të këtij ligji dhe qëllimet dhe 
aktivitetet e së cilës janë drejtuar për të rinjtë, në pajtim me këtë ligj dhe që me 
punën e tyre kontribuojnë për përmirësimin e statusit e të rinjve në nivel lokal 
dhe/ose kombëtar.  

 
4. “Strategjia Kombëtare Rinore” paraqet dokument strategjik me të cilin caktohen 

qëllimet themelore dhe drejtimet për zhvillim të rinjve në nivelin kombëtar.  
 

5. “Strategji Lokale Rinore” paraqet dokument strategjik të Këshillit të Komunës, të 
komunave të qytetit të Shkupit dhe qytetit të Shkupit, me të cilin caktohen 
qëllimet themelore dhe drejtimet për zhvillim të rinjve në nivelin lokal.  

 
6. “Puna rinore” nënkupton aktivitet të drejtuar për përmirësimin dhe ndihmën e 

zhvillimin personal dhe social të rinjve me anë të pjesëmarrjes vullnetare, në të 



 

cilën plotësohet arsimi dhe trajnimi formal, akademik dhe profesional ndërsa 
është siguruar nëpërmjet organizata vullnetare për punë rinore.  

 
7. “Punonjës i ri” është person që promovon zhvillimin personal, arsimor dhe social 

të personave të rinj.   
 
(2) Të gjitha shprehjet që përdoren në këtë ligj janë të gjinisë asnjanëse.  
 
 

IV. PARIME THEMELORE  
Neni 4 

Parimi për mbështetjen e të rinjve  
Të gjitha institucionet dhe organizatat publike të financuara dhe posaçërisht ata që janë 
përgjegjëse për zbatimin e politikës rinore në kuadër të veprimtarisë së tyre duhet të 
mbështesin pjesëmarrjen shoqërore të rinjve dhe detyrimisht të konsultojnë të rinjtë 
gjatë zgjidhjes së çështjeve për interes të rinjve. 
 

Neni 5 
Parimi i barazisë dhe ndalesës për diskriminim   

Të gjithë të rinjtë janë të barabartë. Ndalohet çdo dallim i  paarsyeshëm ose veprim i 
pabarabartë ndaj të rinjve, drejtpërdrejtë ose jo, në çfarëdo baze, posaçërisht në bazë 
të racës, gjinisë, përkatësisë etnike, besimeve fetare, gjuhës, statusit social, gjendjes 
pronësore, anëtarësimit në organizata politike, sindikale dhe tjera, pengesave 
intelektuale, psikike ose fizike, gjendjes shëndetësore, pamjes fizike, orientimit 
seksual, identitet gjinor dhe karakteristikave tjera.  

 
Neni 6 

Parimi i mundësive të barabarta  
Të rinjtë kanë të drejtë për mundësi të barabarta për pjesëmarrje në gjitha fushat e 
jetës shoqërore në pajtim me zgjedhjen dhe afinitetet personale. 

 
Neni 7 

Parimi për përforcimin e vetëdijes për rëndësinë e të rinjve  
dhe roli i tyre shoqëror 

Të gjithë, ndërsa posaçërisht organet shtetërore dhe lokale që zbatojnë politikat rinore 
në kuadër të veprimtarisë së tyre detyrimisht mbështesin përforcimin e vetëdijes për 
rëndësinë e të rinjve në shoqërinë, posaçërisht me anë të zbatimit të politikës rinore, 
përforcimit shoqëror të rolit të rinjve me qëllim të arritjes së pozitës më të volitshme për 
të rinjtë, promovimit dhe mbrojtjes të interesave rinore dhe mundësisë për pjesëmarrje 
aktive në shoqëri. 

 
Neni 8 

Parimi për pjesëmarrje aktive të rinjve  
Të gjithë, ndërsa posaçërisht organet shtetërore dhe lokale që zbatojnë politikat rinore 
sigurojnë rrethinë të vazhdueshme inkurajuese dhe japin mbështetje gjatë realizimit të 
aktiviteteve rinore, ndërmarrje të nismave dhe përfshirje të planifikuar të rinjve në 
proceset e sjelljes dhe zbatimit të vendimeve që kontribuojnë për zhvillimin e tyre 
shoqëror. 
 

Neni 9 
Parimi i përgjegjësisë dhe solidaritetit tek të rinjtë  

Të rinjtë duhet në mënyrë aktive të kontribuojnë gjatë ngritjes së shoqërisë dhe 
zhvillimin e komunitetit të tyre posaçërisht me anë të formave të ndryshme të 
aktiviteteve vullnetare dhe të shprehin solidaritet dhe kujdes të veçantë për gjitha 
grupet shoqërore të cilat mund të jenë lëndë e diskriminimit dhe veprim të pabarabartë.  



 

 
 

V. ORGANIZATA RINORE 
Neni 10 

Për realizimin e aktiviteteve rinore, avancimin e kushteve për zhvillim personal dhe 
shoqëror në pajtim me nevojat dhe mundësitë e tyre dhe për përfshirje të rinjve në jetën 
publike dhe shoqërore brenda bashkësisë si dhe informimin e tyre, dallohen shoqata 
rinore (organizata rinore) dhe shoqata për të rinj (organizata për të rinj), në pajtim me 
këtë ligj.  
Shoqatat nga Paragrafi 1 i këtij neni shënohen në Regjistrin e organizatave rinore dhe 
organizatave për të rinj me të cilin udhëheq Parlamenti Kombëtar Rinor nga neni 12 i 
këtij ligji.  
Të rinjtë mund të bashkohen edhe në shoqata joformale të cilëve qëllimet ose fushat e 
veprimit janë orientuar për të rinjtë, në pajtim me legjislaturën vendore dhe 
ndërkombëtare.  
 
VI. PARLAMENTI KOMBËTAR RINOR      
 

Neni 11 
Të gjitha shoqatat rinore dhe shoqatat për e regjistruara për të rinj, munden për shkak 
të realizimit të qëllimeve dhe interesave të tyre të përbashkëta të bashkohen në 
aleancë e cila do të ketë rininë si qëllim dhe fushë veprimi. Për themelimin e aleancës 
nga paragrafi 1 i këtij neni zbatohen dispozitat për formimin e aleancave nga Ligji për 
Shoqata dhe Fondacione.  

 
Neni 12 

Parlamenti Kombëtar Rinor       
Parlamenti Kombëtar Rinor është autoriteti më i lartë përfaqësues i të rinjve në 
Republikën e Maqedonisë. Parlamenti Kombëtar Rinor themelohet prej së paku 50 
shoqatave të regjistruara, që kanë seli në njësitë për vetëqeverisje lokale prej gjitha 
gjashtë njësive zgjedhore dhe së paku një vit zbatojnë aktivitete rinore ose aktivitete të 
orientuar për të rinjtë. Themeluesit e Parlamentit Kombëtar Rinor kanë gjithsej së paku 
1500 anëtarë individual, prej të cilëve dy të tretat janë të rinj.  
Numri i anëtarëve në Parlamentin Kombëtar Rinor nuk mund të jetë i kufizuar dhe në 
atë mund të anëtarësohen gjitha format e shoqërimit rinor dhe organizimi, përfshirë 
edhe përfaqësues të nxënësve të shkollave të mesme, studentëve, forumet rinore të 
partive politike, shoqatave dhe grupeve joformale të rinjve.  
Anëtarësimi dhe mënyra e vendimmarrjes dhe punës së Parlamentit Kombëtar Rinor 
caktohet me Statutin e saj, në pajtim me këtë ligj dhe Ligjin për Shoqata dhe 
Fondacione.   
Me Statutin detyrimisht rregullohet mënyra e anëtarësimit dhe prezantimi i anëtarëve 
adoleshent dhe grupeve joformale të rinjve.  
Në organet e vendimmarrjes së Parlamentit Kombëtar Rinor detyrimisht respektohet 
barazia gjinore dhe përfaqësimi përkatës dhe barabartë i gjitha komuniteteve.  
   

Neni 13 
Verifikimin e statusit të Parlamentit Kombëtar Rinor e cakton drejtoria shtetërore 
përgjegjëse për administrimin e punëve nga fusha e të rinjve dhe sportit.  
Organi nga paragrafi 1 i këtij neni është i obliguar të lëshoj vërtetim që janë plotësuar 
gjitha kushtet nga neni 12 i këtij ligji, në afat prej një muaj dhe pranim të kërkesës për 
verifikim të statusit të Parlamentit Kombëtar Rinor.  
Kushtet hapësinore për punë dhe mjetet për funksionim të Parlamentit Kombëtar Rinor 
sigurohen në kuadër të mjeteve financiare nga organi i drejtorisë shtetërore përgjegjëse 
për administrimin e punëve nga fusha e të rinjve dhe sportit.  

 



 

Neni 14 
Parlamenti Kombëtar Rinor në veprimtarinë e punëve të tij:  
- sjell Rregulloren për Punë; 
- sjell Programin Vjetor për Punë;  
- sjell plan aksioni dhe financiar për zbatimin e programit;   
- merr pjesë në procesin e krijimit të Strategjisë Kombëtare Rinore të cilën sjell Kuvendi 
i Republikës së Maqedonisë në propozim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë; 
- merr pjesë në zbatimin dhe vlerësimin e Strategjisë Kombëtare Rinore; 
- inicion hulumtime dhe studime për problemet e të rinjve;  
- propozon nisma për përmirësimin e zgjidhjeve ligjore dhe mendime për propozimet e 
ligjeve me rëndësi për të rinjtë dhe interesat e tyre; 
- nis iniciativa për njoftim më të gjerë të qytetarëve për nevojat dhe problemet e të rinjve 
dhe kujdeset për informimin me kohë të rinjve për çështje në interes të tyre; 
- bashkëpunon me organizata dhe autoritete ndërkombëtare rinore;  
- thirr mbledhje vjetore në të cilën ftohen gjitha këshillat rinore nga komunat, komunat e 
qytetit të Shkupit dhe qytetit të Shkupit; 
Puna e Parlamentit Kombëtar Rinor është publike. Parlamenti Kombëtar Rinor është i 
obliguar së paku një herë në vit të publikojë raport për punën e tij.  
 
 
VII. KËSHILLA LOKAL TË RINJVE  

Neni 15 
 (1) Për shkak të avancimit të pozitës së të rinjve në nivel lokal, sigurimin e  
kushteve për përfshirje aktive të rinjve në punën e komuniteteve lokale, përforcim të të 
rinjve, ofrim të mbështetjes në organizmin e aktiviteteve të ndryshme shoqërore për të 
rinjtë, plotësim arsimor dhe kreativ të nevojave të të rinjve, njësitë e vetëqeverisjes 
lokale dhe Qyteti i Shkupit themelojnë Këshilla Lokal të Rinjve.  

(2) Vendimi për themelimin e këshillave të rinjve merret nga këshilli i komunës, 
komunave të qytetit të Shkupit dhe qytetit të Shkupit në pajtim me këtë ligj, Ligjin për 
Vetëqeverisje Lokale dhe statusin e komunës, komunave të qytetit të Shkupit dhe 
qytetit të Shkupit.  

(3) Punët profesionale-administrative të këshillit të të rinjve i kryen shërbimi 
profesional i komunës, shërbimet profesionale të komunave të qytetit Shkup dhe 
shërbimi profesional i qytetit Shkup.  

 
Neni 16 

Me vendimin për themelimin e këshillin e të rinjve përcaktohet:  
- numri i anëtarëve të këshillit të rinjve; dhe  
- çështje tjera lidhur me punën e këshillit të rinjve. 

 
 
1. Përbërja e këshillit të rinjve  
 

Neni 17 
(1) Numri i anëtarëve të këshillit të rinjve është tek ndërsa i njëjti nuk mund të 

jetë më i ulët se nëntë dhe përcaktohet me vendim nga neni 15, paragrafi  (2) i këtij ligji.   
 (2) Anëtarët e zgjedhur në këshillin e të rinjve janë persona në moshë prej 15 

deri 29 vjeç, me vendbanim në komunën, komunat e qytetit të Shkupit gjegjësisht 
qytetit të Shkupit në të cilin themelohet këshilli i të rinjve. 

 
2. Procedura për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit të rinjve.  

 
Neni 18 

(1) Këshilli i komunës, komunave në qytetin e Shkupit dhe të qytetit të Shkupit, 
pas sjelljes së vendimit për themelimin e këshillit të rinjve, shpall thirrje publike për 



 

organizatat rinore, organizatat për të rinj me seli në komunën për propozim të 
kandidatëve për anëtarë të këshillit të rinjve, si dhe përfaqësues të nxënësve të 
shkollave të mesme, studentëve, forumeve rinore të partive politike, shoqatave dhe 
grupeve rinore joformale. 

(2) Thirrja publike shpallet në ueb faqen dhe gazetën zyrtare të komunës, 
komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit, në tabelat për shpallje në shkollat 
pranë territorit të tyre. Afati i paraqitjes nuk mund të jetë më i shkurtë se 20 ditë pune.  

(3) Këshilli i komunës, komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetit i Shkupit nga 
radhët e kandidatëve të propozuar zgjedh anëtarë të këshillit të rinjve. Gjatë zgjedhjes 
detyrimisht garantohet përfaqësimi i gjitha formave të bashkimit, në pajtim me 
paragrafin një.  

(4) Së paku gjysmën e anëtarëve të këshillit të rinjve e përbëjnë përfaqësues 
rinor të emëruar nga shoqatat lokale të rinjve dhe shoqata rinore. Anëtarët tjerë 
verifikohen nga propozimet e gjitha institucioneve arsimore që gjenden në territorin e 
komunës, forumet rinore të partive politike dhe grupeve joformale të rinjve që realizojnë 
aktivitete në territorin e komunës, komunat e qytetit të Shkupit dhe në qytetin e Shkupit.  

(5) Gjatë zgjedhjes së anëtarëve të këshillit të rinjve merren parasysh barazia 
gjinore dhe përfaqësimi përkatës dhe i drejtë i gjitha komuniteteve që jetojnë në 
komunën, komunat e qytetit të Shkupit dhe në qytetin e Shkupit.  

 (6) Anëtarët e këshillit të rinjve, gjatë seancës së parë përbërëse, nga radhët e 
tyre zgjedhin kryetarin dhe zëvendës kryetarin e këshillit të rinjve me shumicë votash 
nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të këshillit, me mandat prej një viti.  

 
 
3. Mandati i anëtarëve të këshillit të rinjve.  
 

Neni 19 
(1) Anëtarët e këshillit të rinjve zgjidhen për një periudhë kohore prej dy vitesh 

me të drejtë për një zgjedhje tjetër.  
(2) Mandati i anëtarit të këshillit të rinjve ndërpritet:  
- me skadimin e mandatit të anëtarit;  
- kur të mbush 30 vite moshë; 
- në rast vdekje; 
- me kërkesën e anëtarit.  
(3) Anëtari i këshillit mund të largohet nga posti nëse:  
- nuk merr pjesë në dy seanca së paku, pa mos arsyetuar mungesën; dhe  
- e shkarkon autoriteti/organizata që e ka nominuar. 

Puna e këshillave lokal të rinjve është publike.  
 

 
Neni 20 

(1) Këshilli i të rinjve:  
- përgatit Programin për punën e këshillit të rinjve, propozon plan financiar dhe dorëzon 
atë për miratim para këshillit të komunës, komunës së qytetit Shkup dhe qytetit Shkup 
jo më vonë se30 shtator të vitit aktual për vitin e ardhshëm; 
- merr pjesë në seancat e këshillit të komunës, komunave të qytetit të Shkupit dhe 
qytetit të Shkupit, kur debatohet dhe vendoset për çështje në interes të rinjve pa të 
drejte vote; 
 - përgatit raport për punën për vitin paraprak dhe dorëzon në miratim para këshillit të 
komunës, komunave të qytetit të Shkupit dhe qytetit të Shkupit jo më vonë se31 mars 
të vitit të ardhshëm;  
- propozon masa për përmirësimin e statusit dhe pozitës së të rinjve në nivel lokal dhe 
shtetëror;  
- kryen punë tjera në interes të rinjve. 

 



 

(2) Puna e këshillit të rinjve është vullnetare, ndërsa anëtarët e këshillit të rinjve 
mund të marrin kompensim për shpenzimet e rrugës në pajtim me dispozitat që vlejnë 
për organet e drejtorisë shtetërore. 

 
4. Mënyra e punës së këshillave të rinjve  

 
Neni 21 

(1) Këshilli i të rinjve sjell rregulloren për punën e saj.  
(2) Këshilli i të rinjve punon në seanca të hapura që i mbledh dhe me ata 

udhëheq kryetari i këshillit të rinjve së paku një herë në muaj.  
(3) Kryetari i këshillit të rinjve është i obliguar të thirr seancë të parregullt të 

këshillit nëse atë e kërkojnë së paku dy të tretat e numrit të përgjithshëm të anëtarëve 
të këshillit. 

(4) Anëtarët e këshillit të rinjve punën e tyre e kryejnë në baza vullnetare.  
 
 
5. Vendimmarrja    

 
Neni 22 

(1) Këshilli i të rinjve zhvillon seancë nëse janë prezent më tepër se gjysma e 
numrit të përgjithshëm të anëtarëve të këshillit të rinjve, ndërsa vendimet sillen me 
shumicë të votave nga anëtarët prezent. 

(2) Në punën e këshillit të rinjve mund të marrin pjesë edhe ekspertë të fushave 
të ndryshme që janë në interes të rinjve, por pa drejtë vote gjatë vendimmarrjes.   

  
Neni 23 

Këshillin e të rinjve e përfaqëson dhe prezanton kryetari i këshillit.  
 

Neni 24 
Këshilli i të rinjve mund të organizojë forume, tribuna dhe punëtori për trajtim më 

efektiv të problemeve përkatëse që kanë të bëjnë me të rinjtë.  
 

VIII. KOMISIONI SHTETËROR PËR TË RINJ  
Neni 25 

Për të realizuar dialog të vazhdueshëm dhe të strukturuar mes Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë dhe të rinjve themelohet Komisioni Shtetëror për të Rinjtë.  
Komisioni Shtetëror për të Rinj është organ këshillëdhënës i Qeverisë i cili nxit dhe 
drejton aktivitetet në lidhje me zhvillimin, realizimin, zbatimin dhe vlerësimin e politikës 
rinore dhe propozon masa për avancimin e saj.  
 

Neni 26 
Komisionin Shtetëror për të Rinj e formon Qeveria, në propozim të ministrive, në pajtim 
me dispozita që rregullojnë punën e organeve shtetërore.  
Komisioni Shtetëror për të Rinj përbëhet nga përfaqësues të organeve të drejtorisë 
shtetërore që kanë kompetenca nga fushat në interes të rinjve.  
Një gjysmë e anëtarëve të Komisionit Shtetëror për të Rinj është përbërë nga 
përfaqësues të rinjve të emëruar nga Parlamenti Kombëtar Rinor nga neni 12 i këtij ligji.  
Gjatë zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit Shtetëror për të Rinj merren parasysh 
barazia gjinore dhe përfaqësimi përkatës dhe i drejtë i gjitha komuniteteve.  

 
Neni 27 

Komisioni Shtetëror për të Rinj në sajë të veprimtarisë së tij: 



 

• vazhdimisht bashkëpunon me Parlamentin Kombëtar Rinor nga neni 12 i 
këtij ligji dhe kujdeset për qasje të tyre në informata në lidhje me të rinjtë 
dhe në interes të rinjve; 

• vazhdimisht bashkëpunon me këshillat lokal rinor dhe mbledh mendime 
prej tyre për çështje në interes të rinjve; 

• koordinon aktivitetet për zbatimin e Strategjisë Kombëtare Rinore; 
• jep mendime për propozim strategjinë kombëtare rinore; 
• kujdeset për konsultim të rinjve nga ana e organeve shtetërore gjatë 

zgjidhjes së çështjeve ose problemeve në interes të rinjve dhe synon 
avancimin e dialogut të vazhduar të organeve shtetërore me të rinjtë; 

• jep drejtime për freskimin e të dhënave që mblidhen nga ana e organeve 
shtetërore për të rinjtë ose në interes të rinjve; 

• kryen aktivitete tjera në interes të rinjve.  
 

Neni 28 
 (1) Komisioni Shtetëror për të Rinj punon në seanca publike që i thirr dhe me 

atë kryeson kryetari i Komisionit për të Rinj së paku një herë në dy muaj.  
(2) Kryetari i Komisionit Shtetëror për të Rinj është i obliguar të thirr seancë të 

parregullt të këshillit nëse atë e kërkojnë së paku gjysma e numrit të përgjithshëm të 
anëtarëve të Komisionit.  

(3)  Puna në Komisionin Shtetëror për të Rinj është në bazë vullnetare ndërsa 
anëtarët e Komisionit Shtetëror për të Rinj mund të marrin kompensim për shpenzimet 
e rrugës në pajtim me dispozitat që vlejnë për organet e drejtorisë shtetërore.  

 
Neni 29 

(1) Punët administrative dhe kushtet hapësinore të Komisionit Shtetëror për të 
Rinj i siguron organi i drejtorisë shtetërore përgjegjëse për punët nga fusha e të rinjve 
dhe sporti.  

(2) Mjetet për funksionim të Komisionit Shtetëror për të Rinj sigurohen në 
kuadër të mjeteve financiare nga organi i drejtorisë shtetërore përgjegjëse për 
administrimin e punëve nga fusha e të rinjve dhe sporti. 

 
IX. VËZHGIMI  

Neni 30 
(1) Vëzhgimin e punës së Komisionit Shtetëror për të Rinj e kryen Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë. 
(2) Vëzhgimin për zbatimin e dispozitave të këtij ligji e kryen organi i drejtorisë 

shtetërore përgjegjës për punët në fushën e rinisë dhe sportit.  
(3) Vëzhgimi i punës së këshillave të rinjve kryhet nga këshilli i komunës, 

komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit në të cilën themelohet këshilli i të 
rinjve. 

 
 

X. FINANCIMI I PROGRAMEVE DHE PROJEKTEVE ME INTERES 
PUBLIK NË FUSHËN E POLITIKAVE RINORE (SEKTOR) 

Neni 31 
Në buxhetin e Republikës së Maqedonisë sigurohen mjete për financim të programeve 
dhe projekteve me interes publik me të cilat: 
 

- Sigurohen mjete për punë të Parlamentit Kombëtar Rinor nga neni 12 i këtij 
ligji; 

- Sigurohen kushte për zhvillim dhe avancim të aktiviteteve rinore me anë të 
nxitjes së rinisë që në mënyrë aktive të marrin pjesë në rrjedhat shoqërore; 



 

- Inkurajohet bashkimi i të rinjve, organizatave rinore dhe organizatave të 
rinjve, bashkimi i tyre dhe zbatimi i aktiviteteve për realizimin e qëllimeve të 
politikës rinore; 

- Informohen të rinjtë për çështje në interes të tyre dhe publikohen njoftime 
dhe përmbajtje elektronike me rëndësi për të rinjtë;  

- Inkurajohet themelimi i këshillave rinore në nivel lokal, me anë të 
mbështetjes për realizimin e planeve lokale të aksionit për të rinjtë dhe 
programe e projekte të mbështetura nga këshillat lokal rinor; 

- Organizohen trajnime, seminare dhe punëtori për punësim, vetëpunësim 
dhe sipërmarrje për të rinjtë; 

- Inkurajohen të rinjtë për shfrytëzimin aktiv dhe cilësor të kohës së lirë, 
kujdes të stileve të shëndetshme dhe sigurta të jetës, plotësimin e nevojave të 
rinjve nga fusha e kulturës; 

- Inkurajohen femrat e reja që në mënyrë aktive të marrin pjesë në jetën 
shoqërore; 

- Zbatohen hulumtime për statusin, pozitën dhe nevojat e të rinjve në 
Republikën e Maqedonisë; 

- Mbështeten parlamentet kombëtare rinore në punën e tyre, posaçërisht për 
aktivitete me të cilat do të afirmohet dhe realizohet bashkëpunim ndërkombëtar 
në fushën e çështjeve rinore dhe anëtarësimi i tyre në forma të bashkimit 
evropian dhe ndërkombëtar për të rinjtë;  

- Ofrohet mbështetje talenteve të rinj duke shpërblyer, ndarë bursa dhe 
perfeksionimit të nxënësve dhe studentëve;  

- Mbështetet bashkimi joformal i të rinjve, posaçërisht në nivelin lokal dhe 
rajonal. 

- Mbështeten politika aktive për punësim të rinjve;  
- Mbështeten politika dhe programe për strehim të rinjve;  
- Inkurajohet dialog ndërkulturor dhe bashkëpunim mes të rinjve që ju takojnë 

grupeve të ndryshme shoqërore me qëllim arritje të kohezionit social dhe 
sigurimit të mundësive të barabarta për zhvillim.  
 

XI. DISPOZITAT PËR SHKELJE  
Neni 32 

Gjobë në shumë prej 500 deri 2000 euro në vlerë denari do të caktohet për 
shkalje të shoqatës për të rinj gjegjësisht shoqatës për të rinj e cila mjetet e 
dhëna buxhetore nuk i përdor për qëllimin për të cilin janë caktuar.  
 

XII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT  
Neni  33 

Këshilli i komunës, komunave në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit do të 
themelojnë këshill rinor në afat prej tre muaj prej ditës së hyrjes në fuqi të këtij Ligji.  

 
Neni  34 

Agjencia për të Rinj dhe Sport më së voni në afat prej tre muaj pas hyrjes në fuqi të 
këtij ligji do të organizojë mbledhje themeluese për formim të Parlamentit Kombëtar 
Rinor nga neni 12 i këtij ligji.  
Publikimi (ftesa) për gjitha shoqatat rinore dhe shoqatat e të rinjve duhet të publikohet 
jo më vonë se një muaj para ditës së zhvillimit të mbledhjes themeluese nga paragrafi 
një i këtij neni.  
Me mbledhjen themeluese udhëheq dhe drejtojnë themeluesit e Parlamentit Kombëtar 
Rinor. Agjencia për të Rinj dhe Sport siguron mjetet financiare, kushtet hapësinore dhe 
mbështetjen teknike për mirëmbajtjen e mbledhjes themeluese nga paragrafi një i këtij 
neni.  

 



 

Neni  35 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë prej ditës së publikimit në “Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Maqedonisë“.  
 
  
 


