
UDHËZUES I ZBATIMIT TË LIGJIT PËR 
PËRDORIMIN E GJUHËVE

Shkup, 2019





UDHËZUES I ZBATIMIT TË LIGJIT PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE

3

Përmbajtja

Fjalë hyrëse ......................................................................................................................................................5

Rezyme ..............................................................................................................................................................7

I. KORNIZA LIGJORE 
LIGJI PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE ...............................................................................................7

Përdorimi i gjuhës shqipe në punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut ..................................................................................................................................................................9

Përdorimi i gjuhës shqipe në punën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së 
Veriut ................................................................................................................................................................10

Rregullimi i përdorimit të shqipes në institucionet qendrore .............................................. 11

Përdorimi i gjuhës shqipe te emrat e institucioneve, vulat dhe zyrat rajonale ............12

Përdorimi i simboleve në kartëmonedha, monedha, pulla postare, fletëpagesa, 
raporte, uniformat etj. ..............................................................................................................................14

Gjuhët zyrtare në procedura gjyqësore dhe procedurat e tjera para organeve të 
drejtësisë ......................................................................................................................................................... 16

Gjuha në procedurën e ekzekutimit të sankisoneve ..................................................................18

Gjuha në organet që menaxhojnë me evidencat amzë dhe dokumentet 
personale dhe të udhëtimit ....................................................................................................................18

Gjuha gjatë procesit zgjedhor ...............................................................................................................21

Emërtimi i rrugëve, shesheve dhe objekteve të tjera infrastrukturore si dhe në 
vendkalimet kufitare ................................................................................................................................21

Botimet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut ...............................21

Agjencia për Zbatimin e Gjuhës ......................................................................................................... 22

Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve ........................................................................................... 23

Dispozitat ndëshkuese në rast të mosrespektimit të Ligjit për Përdorimin e  
Gjuhëve ........................................................................................................................................................... 23

II. SI TË ARRIHET STATUSI I BARABARTË I GJUHËVE ZYRTARE ............................. 25

Në institucionet qendrore ...................................................................................................................... 25

Në institucionet lokale ............................................................................................................................ 25

Obligimet e institucioneve për zbatimin e ligjit ......................................................................... 26



AGJENCISË PËR ZBATIMIN E GJUHËS

4

III. ZBATIMI I LIGJIT PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE  
NË KOMUNIKIM ME QYTETARËT .................................................................................................. 28

Komunikimi me qytetarët..................................................................................................................... 28

Komunikimi ndërinstitucional ........................................................................................................... 29

Përputhshmëria e ligjeve ....................................................................................................................... 29

Publikimet dhe shkresat ........................................................................................................................ 29

Raportet vjetore ......................................................................................................................................... 29

Stemat dhe shenjat identifikuese....................................................................................................... 30

Vulat ..................................................................................................................................................................31

Shenjat/ mbishkrimet ..............................................................................................................................31

Faturat ..............................................................................................................................................................31

Përdorimi i gjuhës në procedurat gjyqësore ..................................................................................31

IV. ROLI I AGJENCISË PËR ZBATIMIN E GJUHËS ................................................................... 32

Si të ankoheni për shkeljen e të drejtës gjuhësore .................................................................... 32

Fjalorth i termave të administrates.................................................................................................. 34



UDHËZUES I ZBATIMIT TË LIGJIT PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE

5

FJALË HYRËSE

Kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë që të them pak fjalë për Udhëzuesin e Zbatimit 
të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, të parin e këtij lloji këtu te ne, me qëllim që të 
sjellë në një vend legjislacionin, politikat dhe rolin e strukturave institucionale të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në mënyrë që procesi i respektimit të së drejtës 
për përdorimin e gjuhës shqipe, si një e drejtë themelore e shqiptarëve, të zbatohet 
në mënyrë efektive dhe të përgjegjshme, gjë që është në interesin dhe stabilitetin e 
kësaj shoqërie ku jetojmë. Para së gjithash kjo do të kontribuojë dukshëm në aspektin 
e paraqitjes sa më të mirë të institucioneve, për një imazh sa më pozitiv dhe për një 
nivel sa më të lartë të funksionimit të ligjit.

Gjatë viteve që kemi lënë pas, institucionet e larta shtetërore janë angazhuar në 
mënyrë të vazhdueshme për të krijuar bazën e mjaftueshme ligjore lidhur me 
përdorimin zyrtar të gjuhëve, si në nivelin qendror, ashtu edhe në atë lokal. 

Siç e kemi të njojhur, Republika e Maqedonisë së Veriut tanimë ka një legjislacion 
më të avancuar, i cili rregullon më qartë përdorimin e gjuhëve në institucione. 
Dhe sado që është kompletuar kjo infrastrukturë ligjore për përdorimin e gjuhëve, 
prapëseprapë, gjatë zbatimit praktik shfaqen vështirësi dhe sfida të ndryshme. Në të 
vërtetë, ky udhëzues nuk e ndryshon ligjin që është në fuqi, por bën një shpjegim të 
qartë për sa i përket zbatimit të tij në praktikën shoqërore. 

Prandaj, të gjithë qytetarët, përfaqësuesit e institucioneve, politikëbërësit, 
planifikuesit dhe praktikuesit kanë në duar një mjet lehtësues për t’u qasur në 
informacionet që kanë të bëjnë me detyrimet institucionale ndaj të drejtave të 
qytetarëve për përdorimin e gjuhës që e flasin së paku 20% e qytetarëve të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut.

Më lejoni të falënderoj të gjithë ata që kanë dhënë ndihmesën e tyre të çmuar në 
hartimin e këtij udhëzuesi.

Prof. dr. Ylber Sela, 
drejtor i Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës
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REZYME 

Qëllimi i këtij udhëzuesi është t’i ndihmojë nëpunësit të zbatojnë Ligjin për Përdorimin 
e Gjuhëve në mënyrë përkatëse, si dhe t’ua sqarojë qytetarëve të drejtat gjuhësore, 
çfarë mund të presin ata nga zbatimi i këtij Ligji dhe si mund të veprojnë atëherë kur 
konsiderojnë se u janë shkelur të drejtat  gjuhësore.

Ky udhëzues përmbledh çështjet më të rëndësishme që janë në mandatin e Agjencisë 
për Zbatimin e Gjuhës, e cila është përgjegjëse për të siguruar, ruajtur, promovuar 
dhe mbrojtur gjuhën shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Duke u nisur nga kjo, ky udhëzues praktik dhe ilustrues do të jetë një doracak që 
konkretisht i orienton qytetarët e RMV-së dhe institucionet përkatëse për të patur në 
dispozicion  informacione  të  mjaftueshme për sa u përket të drejtave të garantuara 
me ligj lidhur me përdorimin e gjuhëve zyrtare. Për më tepër, ky libër përmbledh 
brenda vetes edhe çështjet e komunikimit në gjuhët zyrtare, si dhe raportin ndërmjet 
qytetarit dhe institucioneve e ndërmarrjeve publike.

Zbatimi i Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në këtë udhëzues nuk kufizohet vetëm 
në fushat e përmendura, por ka një shtrirje shumë më të gjerë. Grupi që ka punuar 
në përgatitjen e këtij udhëzuesi ka përfshirë atë materie të cilën ka konsideruar se 
është më praktike dhe parësore për zbatimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, si 
dhe ka udhëzuar se cila është mënyra më e lehtë për të kërkuar zbatimin e të drejtave 
gjuhësore.

I. KORNIZA LIGJORE 
LIGJI PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE

Nenet 1, 2, dhe 3 në Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve paraqesin bazën mbi të cilën 
shtrihet përdorimi i gjuhëve zyrtare, përkatësisht gjuhës që e flasin së paku 20% 
e qytetarëve (gjuhës shqipe). Në këto nene përcaktohen institucionet dhe niveli i 
pushtetit në të cilin ka shtrirje ky ligj. Nëse në pushtetin lokal duhet që këshilli i 
komunës të vendosë për gjuhët zyrtare, ky ligj vë themelin për zbatimin e gjuhës 
shqipe në institucionet shtetërore.

Neni 1

(1) Në tërë territorin në Republikën e Maqedonisë dhe në marrëdhëniet e saj 
ndërkombëtare gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik.  

(2) Gjuhë tjetër që e flasin së paku 20% e qytetarëve (gjuha shqipe), gjithashtu është 
gjuhë zyrtare dhe alfabeti i saj, në pajtim me këtë ligj.  

(3) Në të gjitha organet e pushtetit shtetëror në Republikën e Maqedonisë, institucionet 
qendrore, ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë, entet dhe organizatat, komisionet, 
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personat juridikë që kryejnë autorizime publike në pajtim me ligjin dhe institucionet 
e tjera, gjuhë zyrtare krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj është edhe gjuha 
që e flasin 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe alfabeti i saj, në mënyrë 
të përcaktuar me këtë ligj.  

(4) Në njësitë e vetëqeverisjes lokale gjuha dhe alfabeti që e shfrytëzojnë së paku 
20% e qytetarëve është gjuhë zyrtare, krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit 
të saj cirilik. Për përdorimin e gjuhëve dhe alfabeteve të cilat i flasin më pak se 
20% e qytetarëve në njësitë e vetëqeverisjes lokale, vendosin organet e njësive të 
vetëqeverisjes lokale.   

Neni 2

(1) Qytetarët kanë të drejtë ta përdorin cilëndo nga gjuhët e theksuara zyrtare dhe 
alfabetet e tyre nga neni 1 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji, ndërsa institucionet 
nga neni 1 paragrafi (3) të këtij ligji si dhe institucionet e tjera e kanë për obligim që 
t’u mundësojnë qytetarëve shfrytëzimin, përdorimin dhe zbatimin e atyre gjuhëve 
zyrtare dhe alfabeteve të tyre në cilëndo qoftë procedurë, si edhe zbatimin e atyre 
procedurave në atë gjuhë zyrtare dhe në atë alfabet.  

(2) Në pajtim me të drejtën e qytetarëve që ta përdorin cilëndo nga gjuhët e cekura 
zyrtare nga neni 1 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji në procedurat gjyqësore, 
administrative, ekzekutive, procedurat parahetimore dhe hetimore, procedurat 
penale dhe për kundërvajtje, procedurat kontestimore dhe jashtëkontestimore, 
procedurat për ekzekutimin e sanksioneve, si dhe procedurat e tjera të parapara me 
ligje të tjera. Gjykatat, prokuroritë publike, si dhe të gjitha organet e tjera, trupat dhe 
institucionet e tjera janë të obliguara ta mundësojnë shfrytëzimin, përdorimin dhe 
zbatimin e cilësdo prej gjuhëve zyrtare nga neni 1 paragrafët (1) dhe (2) dhe alfabetet 
e tyre në ato procedura dhe në procedura të tjera.  

(3) Në institucionet e pushtetit shtetëror në Republikën e Maqedonisë nga neni 1 
paragrafi (3) i këtij ligji, gjuhë zyrtare krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit të 
saj është edhe gjuha të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve të Republikës së 
Maqedonisë dhe alfabeti i saj në: komunikim, përdorim dhe zbatim në të gjitha 
procedurat e qytetarëve para të gjitha organeve të cilat e përbëjnë pushtetin 
shtetëror (Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, Presidenti i Republikës së 
Maqedonisë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, gjyqësia, prokuroria publike), 
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë, Avokati i Popullit i Republikës së 
Maqedonisë, në procesin zgjedhor, arsim, shkencë, shëndetësi, kulturë, gjatë zbatimit 
të autorizimeve policore, në veprimtarinë radiodifuzive, noteri, përmbarim, objekte 
infrastrukturore, evidencën e amzës, dokumentet personale, financat, ekonomi, si 
dhe në sferat e tjera.  

Neni 3

(1) Funksionarë të zgjedhur ose të emëruar të institucioneve nga neni 1 paragrafi (3) 
dhe neni 2 paragrafi (3) të këtij ligji, si dhe institucionet e tjera selia e të cilave është 
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në Shkup ose komunat në të cilat së paku 20% e qytetarëve fl asin gjuhë të ndryshme 
nga gjuha maqedonase, në komunikimin e tyre zyrtar e përdorin gjuhën maqedonase 
dhe alfabetin e saj cirilik, si dhe gjuhën që e fl asin së paku 20% e qytetarëve dhe 
alfabetin e saj, nëse së paku njëri prej funksionarëve të zgjedhur ose të emëruar fl et 
gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

Përdorimi i gjuhës shqipe në punën e Kuvendit 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Me nenin 4 rregullohet përdorimi i gjuhës që e flasin së paku 20% e qytetarëve 
(gjuha shqipe) në punën e organit më të lartë ligjvënës, Kuvendit, udhëheqja e 
procedurave të Kuvendit, seancat e trupave punues të Kuvendit dhe seancat 
plenare, përgatitja e stenogrameve, të drejtat e deputetëve, funksionarëve të 
emëruar dhe të zgjedhur. Materialet që i parashtrohen deputetit, funksionarëve të 
emëruar dhe të zgjedhur si dhe të gjitha aktet të cilat burojnë nga puna e Kuvendit 
janë në dy gjuhë. Publikimi i të gjitha akteve të cilat i sjell Kuvendi bëhet në të 
dyja gjuhët.

Neni 4

(1) Në punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë gjuhë zyrtare është gjuha 
maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik, si dhe gjuha të cilën e fl asin së paku 20% e 
qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe alfabeti i saj.

(2) Deputeti, funksionari i zgjedhur ose i emëruar që fl et gjuhë të ndryshme nga gjuha 
maqedonase, e të cilën e fl asin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë, 
në seancën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe në mbledhjet e trupave 
punues fl et edhe në gjuhën të cilën e fl asin së paku 20% e qytetarëve të Republikës së 
Maqedonisë.  
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(3) Deputeti, që flet gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase, e të cilën e flasin 
së paku 20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë kur kryeson me seancën e 
Kuvendit ose me mbledhjet e trupave punues, të njëjtat i kryeson në atë gjuhë.  

(4) Deputeti, funksionari i zgjedhur ose i emëruar që flet gjuhë të ndryshme nga 
gjuha maqedonase, e të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e 
Maqedonisë, materialet i merr në kohë, përkatësisht i dorëzon edhe në gjuhën dhe 
alfabetin e tij që të shërbejnë në seancë të Kuvendit ose në mbledhje të trupave 
punues. 

(5) Stenogramet nga seanca e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe nga 
mbledhjet e trupave punues, si dhe materialet dhe dokumentet e tjera lëshohen dhe 
ruhen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj si dhe në gjuhën që e flasin së paku 
20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë dhe në alfabetin e saj.  

(6) Të gjitha ligjet dhe aktet e tjera të miratuara nga Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë publikohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik dhe në 
gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe 
alfabetin e saj.

Përdorimi i gjuhës shqipe në punën e Qeverisë  
së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Me nenin 5 rregullohet përdorimi i gjuhës që e flasin së paku 20% e qytetarëve (gjuha 
shqipe), në punën e organit më të lartë ekzekutiv, Qeverisë, udhëheqja e procedurave 
të Qeverisë, seancat e trupave punues të Qeverisë, përgatitja e stenogrameve, të 
drejtat e funksionarëve të emëruar dhe të zgjedhur. Materialet të cilat i parashtrohen 
funksionarëve të emëruar dhe të zgjedhur si dhe të gjitha aktet të cilat burojnë nga 
puna e Qeverisë janë në dy gjuhë. Publikimi i të gjitha akteve të cilat i sjell Qeveria 
bëhet në të dyja gjuhët.

Neni 5

(1) Në punën e Qeverisë të Republikës së Maqedonisë gjuhë zyrtare është gjuha 
maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik, si dhe gjuha të cilën e flasin së paku 20% e 
qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe alfabeti i saj.  

(2) Seancat e Qeverisë të Republikës së Maqedonisë kryesohen në gjuhën maqedonase 
dhe në alfabetin e saj cirilik.   

(3) Kur me seancat e Qeverisë të Republikë së Maqedonisë, me mbledhjet e komisioneve, 
si dhe me Kolegjiumin e përgjithshëm të sekretarëve shtetërorë kryeson funksionar 
i zgjedhur ose i emëruar që flet gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase, e të cilën 
gjuhë e flasin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë, të njëjtat i 
kryeson në atë gjuhë dhe alfabet. 
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(4) Funksionari i zgjedhur ose i emëruar që flet gjuhë të ndryshme nga gjuha 
maqedonase, e të cilën gjuhë e flasin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e 
Maqedonisë, në komisionet dhe në Kolegjiumin e përgjithshëm të sekretarëve 
shtetërorë flet edhe në atë gjuhë.    

(5) Funksionari i zgjedhur ose i emëruar që flet gjuhë të ndryshme nga gjuha 
maqedonase, e të cilën gjuhë e flasin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e 
Maqedonisë. 

(6) Stenogramet nga seanca e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, nga mbledhja e 
komisioneve dhe Kolegjiumi i përgjithshëm i sekretarëve shtetërorë, si dhe materialet 
dhe dokumentet e tjera lëshohen dhe ruhen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e 
saj dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë 
dhe në alfabetin e saj. 

(7) Të gjitha aktet e miratuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë lëshohen dhe 
publikohen në gjuhën maqedonase dhe në alfabetin e saj cirilik dhe në gjuhën të cilën 
e flasin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë dhe alfabetin e saj.

Rregullimi i përdorimit të shqipes në institucionet qendrore

Neni 6 i ligjit normon mënyrën e komunikimit në rastet kur një person flet shqip, 
ndërsa institucioni në këtë rast është i obliguar që të flasë edhe shqip. Aktet juridike 
që burojnë nga institucioni i sipërpërmendur duhet që të jenë në dy gjuhë. Personat 
që punojnë në këto institucione kanë të drejtë që emrin e tyre ta shkruajnë në shqip, 
ndërsa sa i përket ueb faqeve të institucioneve detyrimisht duhet që të jenë edhe në 
shqip.
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Neni 6

(1) Institucionet nga neni 1 paragrafi (3) dhe neni 2 paragrafi (3) të këtij ligji, si dhe 
të gjitha institucionet e tjera janë të obliguara me detyrë zyrtare të sigurojnë që 
përdorimi, komunikimi dhe procedurat të zhvillohen në gjuhën të cilën e flasin së 
paku 20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë dhe alfabetin e saj; nëse personi, 
përkatësisht pjesëmarrësi flet gjuhë të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve në 
Republikën e Maqedonisë.   

(2) Të gjitha vendimet dhe aktet e tjera, si dhe legjitimacionet që dalin nga kompetenca 
e institucioneve nga neni 1 paragrafi (3) dhe neni 2 paragrafi (3) i këtij ligji, si dhe të 
gjitha institucioneve të tjera, janë në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik 
dhe në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë 
dhe alfabetin e saj nëse personi, përkatësisht pjesëmarrësi flet gjuhë të cilën e flasin 
së paku 20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë.   

(3) Personi i zgjedhur ose i emëruar që flet gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase, 
të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë, emrin personal 
në vendimet dhe aktet e tjera në kuadër të kompetencave të institucioneve nga neni 
1 paragrafi (3) dhe neni 2 paragrafi (3) të këtij ligji, si edhe në të gjitha institucionet e 
tjera, e shkruan në gjuhën dhe alfabetin e tij.  

(4) Ueb faqet e institucioneve nga neni 1 i këtij ligji dhe përmbajtja e ueb faqeve 
krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj, detyrimisht publikohen edhe në 
gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve 
në Republikën e Maqedonisë dhe alfabetin e saj.

Përdorimi i gjuhës shqipe tek emrat e institucioneve, vulat dhe 
zyrat rajonale

Neni 7 i ligjit rregullon zbatimin e gjuhës sa u përket emrave të institucioneve 
(tabelat), vulat e institucioneve, institucione këto të pushtetit qendror. Gjithashtu 
neni 7 e rregullon përdorimin e gjuhëve zyrtare edhe në zyrat rajonale të ograneve 
të pushtetit qendror. 

Neni 7

(1) Emrat e institucioneve nga neni 1 paragrafi (3) dhe neni 2 paragrafi (3) të këtij ligji, 
si dhe të të gjitha institucioneve të tjera si dhe njësive të tyre rajonale në njësitë 
e vetëqeverisjes lokale në të cilën së paku 20% e qytetarëve flasin gjuhë zyrtare 
të ndryshme nga gjuha maqedonase edhe në Shkup, do të shkruhen në gjuhën 
maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% e 
qytetarëve dhe alfabetin e saj, si dhe në gjuhën angleze. Emrat do të jenë me madhësi 
shkronjash dhe font të njëjtë, me ç’rast emri në gjuhën maqedonase dhe me alfabetin 
e saj do të shkruhet i pari. 
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(2) Në zyrat rajonale të organeve të administratës shtetërore që mbulojnë së paku 
një njësi të vetëqeverisjes lokale në të cilën së paku 20% e qytetarëve flasin gjuhë të 
ndryshme nga maqedonishtja, emrat e zyrave do të shkruhen në gjuhën maqedonase 
dhe alfabetin e saj cirilik dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe 
alfabetin e saj. 

(3) Vulat e institucioneve nga neni 1 paragrafi (3) dhe neni 2 paragrafi (3) të këtij 
ligji dhe të të gjitha institucioneve të tjera me seli në Shkup apo në njësitë e 
vetëqeverisjes lokale në të cilën së paku 20% e qytetarëve flasin gjuhë zyrtare të 
ndryshme nga gjuha maqedonase, janë të shkruara në gjuhën maqedonase dhe 
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alfabetin e saj cirilik, si dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe 
alfabetin e saj.

(4) Institucionet nga paragrafi 1 i këtij neni do të mundësojnë dhe kontribuojnë që në 
punë në mënyrë efektive të shfrytëzohen, përdoren dhe zbatohen gjuha maqedonase 
dhe alfabeti i saj cirilik dhe gjuha që e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe alfabeti i 
saj.

Shembull: IP, Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale, Prilep – Përveç se e mbulon 
komunën e Prilepit, e mbulon edhe atë të Krivogashtanit dhe të Dollnenit. Duke pasur 
parasysh se komuna e Dollnenit, sipas statistikave zyrtare,  është komunë ku së paku 
20% e qytetarëve flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga maqedonishtja, përkatësisht 
shqip, emërtimi i IP, Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale, Prilep duhet të shkruhet 
në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe.

Përdorimi i simboleve në kartëmonedha, monedha, pulla postare, 
fletëpagesa, raporte, uniformat etj.

Me nenin 8 të ligjit rregullohet përmbajtja e kartëmonedhave, monedhave dhe 
pullave postare, të cilat do të përmbajnë simbole nga trashëgimitë kulturore të 
të dyja gjuhëve zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Neni 8 gjithashtu 
rregullon edhe gjuhët zyrtare që do të përdoren në fatura, raporte fiskale, banderola 
etj.

Neni 8

(1) Kartëmonedhat dhe monedhat si dhe pullat postare do të përmbajnë simbole që e 
përfaqësojnë trashëgiminë kulturore të qytetarëve që e flasin gjuhën maqedonase 
dhe alfabetin e saj cirilik dhe gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe alfabetin 
e saj. 

(2) Pullat postare, fletëpagesat, raportet fiskale të lëshuara nga institucionet nga neni 
1 paragrafi (3) dhe neni 2 paragrafi (3) të këtij ligji, faturat e institucioneve nga neni 
1 paragrafi (3) dhe neni 2 paragrafi (3) të këtij ligji, banderolat, shkruhen në gjuhën 
maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik dhe gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve 
dhe alfabetin e saj. 

(3) Uniformat e policisë, të zjarrfikësve, të shëndetësisë; në Shkup dhe në komunat 
në të cilat së paku 20% e qytetarëve flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha 
maqedonase janë të shkruara në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, si 
dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë dhe 
alfabetin e saj.
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Gjuhët zyrtare në procedura gjyqësore dhe procedurat e tjera para 
organeve të drejtësisë

Në nenin 9 është e normuar se cilat procedura gjyqësore do të mund të udhëhiqen 
në dy gjuhë (maqedonisht dhe shqip), të drejtat e gjykatësve, palëve, prokurorit ose 
ndonjë pjesëmarrësi tjetër në procedurë sa i përket çështjes së gjuhës. Aktgjykimet, 
Aktvendimet, por edhe aktet e tjera të cilat burojnë nga procedurat e përmendura 
në këtë nen duhet të jenë në dy gjuhë nëse ndonjëri nga pjesëmarrësit në procedure 
fl et gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja. Mosrespektimi i dispozitave ligjore në 
procedura gjyqësore paraqet shkelje esenciale të procedures, mund të rezultojë edhe 
me prishjen e aktgjykimit.

Neni 9

(1) Në procedurat gjyqësore, administrative, ekzekutive, procedurat për ekzekutimin 
e sanksioneve, procedurat parahetimore dhe hetimore, procedurat penale dhe të 
kundërvajtjes, procedurat kontestimore dhe jashtëkontestimore, si dhe procedurat 
e tjera para gjykatave, prokurorive publike, si dhe të gjitha organeve, trupave dhe 
institucioneve, zbatohet gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik, si dhe gjuha që e 
fl asin së paku 20% e qytetarëve dhe alfabeti i saj. 

(2) Të gjitha procedurat nga paragrafi  (1) i këtij neni mbahen në gjuhën maqedonase 
dhe alfabetin e saj cirilik dhe në gjuhën që e fl asin së paku 20% e qytetarëve në 
Republikën e Maqedonisë dhe alfabetin e saj, nëse gjykatësi, prokurori publik, pala 
apo pjesëmarrësi tjetër në procedurë është person që fl et gjuhë, të cilën e fl asin së 
paku 20% të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë.
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(3) Të gjitha vendimet, shkresat dhe aktet e tjera që dalin nga procedurat nga paragrafi 
(1) i këtij neni miratohen dhe botohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj 
cirilik, si dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe alfabetin e saj nëse 
gjykatësi, prokurori publik, pala apo pjesëmarrësi tjetër në procedurë është person që 
e flet gjuhën, të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë.  

(4) Institucionet e theksuara në paragrafin (1) të këtij neni obligohen që të mundësojnë 
përkthimin e të gjitha dokumenteve dhe materialeve të nevojshme, si dhe përkthimin 
simultan të ekspozeve, deklaratave dhe seancave gjyqësore në punën apo procedurat 
që mbahen.  

(5) Mossigurimi i përkthimit të të gjitha dokumenteve dhe materialeve të nevojshme, 
përkatësisht mossigurimi i përkthimit simultan gjatë tërë kohëzgjatjes së procedurës 
paraqet shkelje esenciale të procedurës.     

(6) Emrat e institucioneve të theksuara në paragrafin (1) të këtij neni në Shkup dhe në 
njësitë e vetëqeverisjes lokale në të cilën së paku 20% e qytetarëve flasin gjuhë zyrtare 
të ndryshme nga gjuha maqedonase shkruhen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin 
e saj cirilik dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve dhe alfabetin e saj. 

(7) Në institucionet e theksuara në paragrafin (1) të këtij neni me seli në rajonin që 
përfshin më shumë gjykata themelore prej të cilave së paku njëra prej tyre gjendet 
në njësinë e vetëqeverisjes lokale në të cilën flitet gjuhë zyrtare e ndryshme nga 
maqedonishtja, e të cilën e flasin 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, 
emrat gjithashtu do të shkruhen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik 
dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve dhe alfabetin e saj.  

(8) Shpenzimet që krijohen nga përkthimi për palët dhe pjesëmarrësit në procedurë, si 
dhe shpenzimet për përkthyes gjyqësor që krijohen me zbatimin e dispozitave të këtij 
ligji, janë barrë e mjeteve të institucioneve të theksuara në paragrafin (1) të këtij neni.

Neni 10

(1) Në procedurat para noterit, dokumentet noteriale dhe verifikimet mund të lëshohen 
në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% e 
qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe alfabetin e saj.  

(2) Në procedurat para përmbaruesit, nëse pjesëmarrësi është person që e flet gjuhën 
të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, urdhëresat, 
konkluzionet, procesverbalet, shënimet zyrtare dhe aktet e tjera të përmbaruesve 
lëshohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj dhe në gjuhën që e flasin së paku 
20% të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe alfabetin e saj.

Shembull: Në gjykatën themelore Shkupi I - Shkup, zhvillohet procedurë penale 
kundër perosnit të akuzar, kryetari i këshillit gjykues flet gjuhë zyrtare të ndryshme 
nga maqedonishtja (shqip). Për shkak të gjendjes faktike të këtillë dhe përbërjes së 
këshillit gjykues, procedura penale duhet të udhëhiqet përveç në gjuhën maqedonase 
dhe shkrimin e saj, edhe në gjuhën që e flet gjykatësi, nëse është gjuhë zyrtare.



AGJENCISË PËR ZBATIMIN E GJUHËS

18

Shembull: Para përmbaruesit ka arritur titulli ekzekutiv për përmbarimin e një 
kërkese të kreditorit, nëse në këtë procedurë ka ndonjë pjesëmarrës që flet gjuhë 
zyrtare të ndryshme nga maqedonishtja, atëherë detyrimisht procedura duhet që të 
zhvillohet në dy gjuhë.

Gjuha në procedurën e ekzekutimit të sankisoneve

Organet të cilat menaxhojnë me ekzekutimin e sanksioneve, si drejtoria për 
ekzekutimin e sanksioneve, por edhe shtëpitë ndëshkuese-korrektuese (burgjet) janë 
të detyruar që të gjatë punës së tyre t’i zbatojnë të dy gjuhët.

Neni 11

(1) Institucionet kompetente për menaxhim me institucionet për ekzekutimin e 
sanksioneve, si dhe vetë institucionet kompetente për ekzekutimin e sanksioneve 
obligohen që në komunikim dhe në procedura ta zbatojnë gjuhën maqedonase dhe 
alfabetin e saj, si dhe gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe alfabetin e saj 
nëse personi për të cilin bëhet fjalë flet gjuhë që e flasin së paku 20% e qytetarëve në 
Republikën e Maqedonisë.  

(2) Institucionet kompetente për menaxhim me institucionet për ekzekutimin 
e sanksioneve si dhe institucionet kompetente për ekzekutimin e sanksioneve 
obligohen të mundësojnë që personat të cilët gjenden në këto institucione të flasin 
edhe në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve dhe alfabetin e saj.

Gjuha në organet që menaxhojnë evidencat amzë dhe dokumentet 
personale e të udhëtimit

Në nenin 12 të ligjit rregullohet çështja e mbajtjes së evidences, përkatësisht përveç 
lëshimit të certifikatave në gjuhën që e flet qytetari, institucioni është i obliguar që 
evidencat t’i mbajë edhe në shqip. 

Neni 12, 13 dhe 14 i ligjit rregullon çështjen e dokumenteve personale dhe dokumenteve 
të udhëtimit të qytetarëve, nëse qytetari flet gjuhë zyrtare, shqip, atëherë ai dokument 
duhet të jetë në maqedonisht dhe në shqip. Me kërkesë të qytetarit përmbajtja e 
letërnjoftimit, pasaportës mund që të jetë në dy gjuhë.

Neni 12

(1) Evidencat e amzës në Shkup dhe në njësitë e vetëqeverisjes lokale në të cilat së 
paku 20% e qytetarëve flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga maqedonishtja mbahen 
edhe në gjuhën zyrtare që e flet qytetari.  

(2) Aktvendimet, certifikatat, vërtetimet si dhe aktet e tjera botohen edhe në gjuhën 
zyrtare që e flet qytetari. 
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(3) Dokumentet personale dhe dokumentet e udhëtimit të qytetarëve që flasin në 
gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe alfabetin e saj, me detyrë zyrtare 
lëshohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik dhe gjuhën që e flasin së 
paku 20% e qytetarëve dhe alfabetin e saj.  

Neni 13

 (1) Për qytetarët që flasin gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase, të cilën e flasin 
më pak se 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, formulari i letërnjoftimit 
shtypet edhe në gjuhën dhe alfabetin që e përdor qytetari.  

(2) Për qytetarët që flasin gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase, të cilën e flasin 
më pak se 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, me kërkesë të tyre personale, 
të dhënat për emrin personal që shënohen në letërnjoftim shkruhen në gjuhën 
maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik dhe në gjuhën dhe alfabetin që e përdor qytetari.  

Neni 14

 (1) Për qytetarët që flasin gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase, të cilën e 
flasin më pak se 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, me kërkesë të tyre, 
formulari i dokumentit të udhëtimit dhe fletudhëtimi shtypet edhe në gjuhën dhe 
alfabetin që e përdor qytetari.   

(2) Për qytetarët që flasin gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase, të cilën e 
flasin më pak se 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, me kërkesë të tyre 
personale, të dhënat që shënohen në dokumentin e udhëtimit dhe në fletudhëtim 
shkruhen edhe në atë gjuhë dhe alfabet.  

 (3) Për qytetarët që flasin gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase, të cilën e 
flasin më pak se 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, me kërkesë të tyre 
personale, të dhënat për emrin personal që shënohen në dokumentin e udhëtimit 
shkruhen edhe në gjuhën dhe alfabetin që e përdor qytetari.



UDHËZUES I ZBATIMIT TË LIGJIT PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE

21

Gjuha shqipe gjatë procesit zgjedhor

Gjatë zhvillimit të procesit zgjedhor sipas nenit 15 të ligjit, Komisioni Shtetëror i 
Zgjedhjeve dhe komisionet komunale të zgjedhjeve që gjenden në komunat ku së paku 
20% e qytetarëve flasin shqip, atëherë puna e komisioneve zhvillohet në dy gjuhë.

Neni 15

Në mbledhjet e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe të komisioneve komunale 
të zgjedhjeve në Shkup dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale, në të cilat së paku 20% e 
qytetarëve flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase, gjatë realizimit 
të zgjedhjeve, në punën dhe procedurat e të gjitha komisioneve si dhe trupave dhe 
institucioneve të tjera, në mënyrë të barabartë shfrytëzohen, përdoren dhe zbatohen 
gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik dhe gjuha që e flasin së paku 20% e 
qytetarëve dhe alfabeti i saj.  

Emërtimi i rrugëve, shesheve dhe objekteve të tjera 
infrastrukturore si dhe në vendkalimet kufitare

Neni 16 përcakton se në të gjitha komunat në të cilat së paku 20% e qytetarëve flasin 
gjuhën shqipe, në Shkup, rrugët, sheshet dhe objektet e tjera infrastrukturore duhet 
që të shkruhen në maqedonisht dhe shqip si dhe në njërën nga gjuhët më të përdorura 
ndërkombtarisht.

Neni 16

(1) Emri i rrugës, sheshit, urës dhe i objektit tjetër infrastrukturor në të gjitha njësitë 
e vetëqeverisjes lokale ku së paku 20% e qytetarëve flasin gjuhë të ndryshme nga 
gjuha maqedonase, si dhe në Shkup, shkruhet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e 
saj cirilik, në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe alfabetin e saj, si dhe në 
gjuhët që janë të pranuara përgjithësisht nga bashkësia ndërkombëtare.  

(2) Në vendkalimet kufitare të Republikës së Maqedonisë dhe aeroportet që gjenden në 
rajonin ku së paku 20% e qytetarëve flasin gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase, 
emrat e institucioneve, mbishkrimet e tjera dhe udhërrëfyesit shkruhen në gjuhën 
maqedonase dhe alfabetin e saj, si dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve 
dhe alfabetin e saj.   

Botimet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Në Gazetë Zyrtare të gjitha ligjet, aktet nënligjore, vendimet, shpalljet etj. botohen 
në të dyja gjuhët zyrtare.

Neni 17

(1) Të gjitha ligjet, aktet nënligjore, vendimet dhe shpalljet e institucioneve nga neni 



AGJENCISË PËR ZBATIMIN E GJUHËS

22

1 paragrafi (3) dhe neni 2 paragrafi (3) të këtij ligji, që botohen në Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë, botohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj dhe në 
gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe alfabetin e saj.

Agjencia për Zbatimin e Gjuhës

Mënyra e funksionimit, zgjedhja e drejtorit, mandati i drejtorit si dhe kompetencat 
e Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës janë të parapara në nenin 18 dhe 19 të Ligjit mbi 
Përdorimin e Gjuhëve.

Neni 18

(1) Për realizimin e qëllimeve të këtij ligji, për promovimin, mbrojtjen dhe zbatimin 
e barabartë të gjuhës zyrtare që e flasin së paku 20% e qytetarëve të Republikës 
së Maqedonisë dhe alfabetit të saj, themelohet Agjencia për Zbatimin e Gjuhës 
që e Flasin së paku 20% e Qytetarëve të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e 
mëtejshëm: Agjencia) me cilësinë e personit juridik, kompetente për standardizimin 
dhe përdorimin e barabartë të gjuhës të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve të 
Republikës së Maqedonisë dhe alfabetit të saj me trupat ndihmëse për mbështetjen 
e institucioneve nga neni 1 paragrafi (3) dhe neni 2 paragrafi (3) të këtij ligji, si dhe të 
gjitha institucioneve të tjera.  

(2) Drejtorin e Agjencisë e zgjedh Qeveria e Republikës së Maqedonisë me thirrje 
publike të shpallur paraprakisht, me mandat prej 4 vitesh me të drejtë rizgjedhjeje. 
(3) Në Agjenci, krahas përkthyesve të autorizuar gjyqësorë punësohen edhe linguistë 
dhe filologë të diplomuar të gjuhës shqipe, si dhe lektorë të licencuar.   

(4) Drejtori e përfaqëson Agjencinë, udhëheq me punën e saj, i kryen punët e 
përcaktuara me këtë ligj dhe miraton program vjetor për punën e Agjencisë. Drejtori 
paraqet raport për punën e Agjencisë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së 
paku një herë në vit deri më 31 mars në vitin rrjedhës për vitin paraprak.  

(5) Mjetet për punën dhe funksionimin e Agjencisë sigurohen nga Buxheti i Republikës 
së Maqedonisë.

Neni 19

Agjencia është kompetente për:   

- dhënien e mbështetjes institucioneve në realizimin e obligimeve që burojnë nga ky 
ligj, duke përfshirë përkthimin dhe lekturimin e dokumenteve;  

- lekturimin e të gjitha akteve që botohen në Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë;  

- promovimin dhe marrjen e masave për avancimin e përdorimit të gjuhës që e flasin 
së paku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë;  

- hartimin e raporteve për informimin e Qeverisë të Republikës së Maqedonisë për 
zbatimin e kompetencave të saj;  
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- përgatitjen e materialeve analitike-profesionale nga kompetenca e saj për nevojat 
e Qeverisë të Republikës së Maqedonisë; 

-  dhënien e mendimeve profesionale për materialet që janë në funksion të zbatimit 
dhe avancimit të përdorimit të gjuhës që e flasin së paku 20% e qytetarëve të 
Republikës së Maqedonisë;  

- punë të tjera lidhur me zbatimin e qëllimeve të përcaktuara në këtë ligj.

Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve

Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve është institucion i veçantë, i cili do të bëjë 
monitorimin e zbatimit të ligjit, për këtë është sjellë ligj i veçantë, i cili do të përcaktojë 
mënyrën e zgjedhjes së drejtorit, mandatit, kompetencat e përcaktuara, mënyra e 
punës dhe çështje të tjera organizative dhe funksionale për mbarëvajtjen normale të 
këtij institucioni.

Neni 20

(1) Për mbikëqyrje mbi zbatimin e plotë dhe konsekuent të dispozitave të këtij ligji që 
kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhëve, themelohet Inspektorati për Përdorimin e 
Gjuhëve (në tekstin e mëtejshëm: Inspektorati), në përbërje të Ministrisë së Drejtësisë 
me cilësi të personit juridik.  

(2) Parimet, kompetenca, organizimi i inspektimit dhe procedurat e mbikëqyrjes 
inspektuese të Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve rregullohen me ligj të veçantë.  

Qeveria si institucioni më i lartë ekzekutiv është e obliguar për të ndërmarrë masa 
që të promovohen gjuhët zyrtare (maqedonishtja dhe shqipja) në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut. Në nenin 23 Qeveria është e obliguar që të krijojë një program 
për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve.

Neni 21

Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe të gjitha institucionet kompetente për 
zbatimin e dispozitave të këtij ligji, do të miratojnë masa për promovimin e zbatimit të 
të gjitha gjuhëve zyrtare, si dhe për garantimin e mbrojtjes së gjuhëve të bashkësive 
të tjera, gjuha amtare e të cilave nuk është gjuhë zyrtare.

Dispozitat ndëshkuese në rast të mosrespektimit të Ligjit për 
Përdorimin e Gjuhëve

Neni 22

 (1) Gjobë në shumë prej 4.000 deri në 5.000 euro në kundërvlerë me denarë për 
kundërvajtje do t’u shqiptohet organeve të theksuara në nenin 1 paragrafi (3), nenin 2 
paragrafi (3), si dhe të gjitha institucioneve të tjera për mosrespektimin e dispozitave 
të këtij ligji. 
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 (2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përcaktuar do t’i shqiptohet personit zyrtar 
dhe personit përgjegjës në organet nga paragrafi 1 i këtij neni.

Neni 23 përmban dispozitat përfundimtare dhe kalimtare, me këtë nen përcaktohen 
situata të veçanta në lidhje me zbatimin e ligjit, përshtatjen e ligjeve të tjera me këtë 
ligj dhe akteve nënligjore të përcaktuara me afat kohor, si dhe është caktuar se në 
rast të mospërshtatjes së ligjeve të tjera me këtë ligj, do të zbatohet ky ligj.

Neni 23

(1) Në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji, të gjitha institucionet 
kompetente obligohen që t’i miratojnë aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji.  

(2) Në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji, institucionet 
obligohen t’i zbatojnë obligimet e theksuara në nenin 7 të këtij ligji.  

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë menjëherë pas hyrjes në fuqi të këtij ligji do të 
zhvillojë program për ngritjen e vetëdijes publike për zbatimin e këtij ligji.  

(4) Në afat prej një viti, dispozitat e ligjeve të tjera harmonizohen me dispozitat e këtij 
ligji.   

(5) Në rast të mosharmonizimit të dispozitave të këtij ligji me dispozitat gjuhësore të 
ligjit tjetër, organet kanë për detyrë t’i zbatojnë dispozitat e këtij ligji.

Neni 24

Me miratimin e këtij ligji shfuqizohet Ligji për përdorimin e gjuhës që e flasin së 
paku 20% e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë dhe në njësitë e vetëqeverisjes 
lokale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër  101/08 dhe 100/11).]

Ligji për Përdorimin e Gjuhëve hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në Gazetën Zyrtare, 
përkatësisht më datë 14. 01. 2019.

Neni 25

 Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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II. SI TË ARRIHET STATUSI I BARABARTË I GJUHËVE ZYRTARE

Legjislacioni është instrumenti kryesor i institucioneve publike që rregullon 
raportet ndërmjet institucioneve, raportet e individëve dhe institucioneve dhe 
individëve ndërmjet veti. Korniza ligjore për dygjuhësinë është thelbësore që 
legjislacioni të jetë njësoj i qasshëm dhe i saktë në të dyja gjuhët zyrtare në 
mënyrë që të jetë efektiv. Meqenëse të drejtat gjuhësore janë pjesë integrale e së 
drejtës themelore të njeriut mbi lirinë e shprehjes, përmbushja e tyre është jetike 
për të siguruar që pjesëtarët e të gjitha komuniteteve të mund të marrin pjesë 
në mënyrë efektive në shoqëri dhe të kenë qasje të barabartë në drejtësi. Si të 
tilla, në Republikën e Maqedonisë së Veriut ku të drejtat gjuhësore janë paraparë 
në kornizë ligjore, ato duhet respektuar me kujdes gjatë hartimit, shpalljes dhe 
zbatimit të legjislacionit.

Në institucionet qendrore

Institucionet publike të pushtetit shtetëror duhet të aplikojnë modelin e 
decentralizuar të zbatimit të dispozitave të Ligjit mbi Përdorimin e Gjuhëve, sepse 
vlerësojmë se ky model i decentralizuar do të ishte më efikasi dhe do të jepte 
rezultate më të frytshme, duke pasur parasysh këtu vëllimin e punës dhe kohën 
për realizimin e të njëjtës.

Çfarë nënkuptojmë me sistemin e decentralizuar? Secili organ i pushtetit shtetëror 
do të ndërmarrë hapa për të sjellë të gjitha aktet e tyre në dy gjuhë, pra çdo propozim 
ligj nga ministritë duhet që të jetë në dy gjuhë dhe për këtë është e nevojshme që 
ministritë të krijojnë kapacitete për zbatimin e dispozitave të ligjit, qoftë ajo duke 
punësuar përkthyes dhe bërë trajnimin adekuat të tyre, por edhe furnizimin e tyre 
me softuer të përkthimit ose pajisje të ngjashme.

Institucionet qendrore u sigurojnë qytetarëve komunikim në gjuhën maqedonase 
dhe atë shqipe, si dhe dokumentet publike ua ofrojnë në këto dy gjuhë. Kjo nënkupton 
përkthimin në mbledhje, në takime publike të organizuara nga këto institucione; 
vendosjen e shenjave dhe mbishkrimeve; komunikimin duke ofruar një mjedis të 
favorshëm për përdorimin e gjuhëve zyrtare nga të punësuarit.

Në institucionet lokale

Statusi i barabartë i përdorimit të gjuhëve zyrtare në nivel lokal arrihet kur 
institucionet përkatëse sigurojnë që komunikimi me qytetarët të zhvillohet në të 
gjitha gjuhët zyrtare të komunës.

Sipas kërkesës, institucionet lokale duhet të ofrojnë dokumente dhe informacione në 
gjuhën amtare të personit, gjuhë e cila është në përdorim zyrtar.

Republika e Maqedonisë së Veriut për institucionet e pushtetit lokal e ka rregulluar 
çështjen e gjuhës me ligjin për vetëqeverisje lokale, përkatësisht ky ligj thotë, për 
gjuhët zyrtare nëpër komuna vendos Këshilli i komunës.
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Duhet theksuar se në nivel lokal, në dallim nga ai qendror ka më shumë gjuhë zyrtare, 
si për shembull, në Komunën e Çairit gjuhë zyrtare janë maqedonishtja, shqipja dhe 
turqishtja; ndërsa në Komunën e Kumanovës gjuhë zyrtare janë maqedonishtja, 
shqipja, turqishtja dhe serbishtja.

Nëse Këshilli i komunës sjell vendim për përdorimin e një gjuhe tjetër si gjuhë zyrtare, 
atëherë ato gjuhë janë të barabarta në nivel lokal.

Obligimet e institucioneve për zbatimin e ligjit

Institucionet duhet t’i marrin masat e nevojshme për zbatimin e plotë të ligjit 
përkatës, në mënyrë që t’i realizojnë të drejtat gjuhësore sipas Ligjit të Përdorimit të 
Gjuhëve.

Të sigurohen dokumentacioni publik dhe informacionet në gjuhët zyrtare në nivel 
qendror dhe lokal.

Të respektohet barazia gjuhësore në të gjitha dokumentet publike që dalin nga 
institucionet.

Materialet shoqëruese që përdoren për komunikim ndërinstitucional të jenë në 
gjuhët zyrtare.

Shenjat topografike të jenë të evidentuara mirë në të gjitha gjuhët, duke respektuar 
barazinë gjuhësore.
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Të harmonizohen faqet zyrtare të internetit sipas gjuhëve zyrtare në të gjitha 
institucionet.

Përcjellja e informacioneve në gjuhët zyrtare të bëhet në të njëjtën kohë.
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III. ZBATIMI I LIGJIT PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE GJATË 
KOMUNIKIMIT ME QYTETARËT

Gjatë komunikimit me qytetarët, që mesazhi të kuptohet lehtësisht, gjuha e 
përdorur nga institucionet duhet të jetë e kuptueshme, e qartë dhe e thjeshtë. Edhe 
gjatë komunikimit ndërinstitucional shkresat duhet të jenë qarta, pa ngarkesa dhe 
shprehje metaforike. Zakonisht aktet bazohen në ligj dhe rregullore dhe si të tilla 
nuk duhet të komplikohen dhe ngarkohen me figura letrare. 

Asnjë shkresë, asnjë akt i përgatitur nga një institucion nuk duhet të ngjallë 
hamendësime dhe dilema. Ky komunikim njerëzor e zyrtar, me rregullat e 
sipërpërmendura, duhet të zbatohet edhe nga nëpunësit nëpër sportelet e të gjitha 
institucioneve, pa paragjykime nëse duhet përdorur njërën apo gjuhën tjetër. 

Qëllimi i organeve shtetërore dhe lokale duhet të jetë shërbimi efikas i qytetarëve. 
Në asnjë mënyrë nuk duhet krijuar distancë gjatë shërbimeve dhe komunikimit 
publik.

Të shkruarit dhe të komunikuarit institucional nënkupton një komunikim të 
pagabueshëm, të qartë, pa fjalë të huaja e të pakuptueshme, pa zhargone. Të 
gjithë duhet ta përdorin gjuhën standarde! Të gjitha institucionet e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut e kanë për detyrë t’i përgjigjen qytetarit në gjuhët zyrtare, 
që tanimë dihet se janë gjuha maqedonase dhe gjuha shqipe. Ky komunikim me 
qytetarët mund të bëhet edhe nëpërmjet ueb faqeve kur të gjitha informaciont duhet 
të jenë në të dyja gjuhët zyrtare. 

Institucionet e pushtetit lokal kanë një përparësi nga ato të pushtetit qendror pasi 
që disa vite me radhë kanë zbatuar dygjuhësinë dhe telashet gjuhësore pothuaj i 
kanë tejkaluar. Kjo, megjithatë, nuk do të thotë se komunat dhe ndërmarrjet publike 
komunale nuk duhet t’i përditësojnë informacionet e tyre, duke i ndrequr gabimet 
dhe të metat gjuhësore. 

Komunikimi me qytetarët

Komunikimi me publikun nga institucionet bëhet në mënyra të ndryshme, përmes 
komunikatave për medie, konferencave për shtyp, rrjeteve sociale, telefonit, letrave, 
shkresave, qoftë përmes postës së regjistruar ose asaj elektronike.

Materialet informuese, fletëpalosjet, broshurat, doracakët, shpalljet, ftesat për 
propozime, konkurset dhe ueb faqet elektronike – duhet të jenë të shkruara dhe 
të publikuara në gjuhët zyrtare. Institucionet publike janë të obliguara që secili 
informacion që i ofrohet publikut të jetë në të njëjtën kohë në gjuhët zyrtare. Sportelet 
duhet të ofrojnë shërbime në dy gjuhë; nëse ofruesi i shërbimit nuk i flet të dyja gjuhët, 
atëherë institucioni është i obliguar që të hapë sportel edhe në gjuhën shqipe. E njëjta 
gjë vlen edhe për shërbimet arkivore.

Është koha që të distancohemi nga gjuha e përditshme politike dhe gjuha e urrjetjes.  
Komunikimi dhe informimi duhet kryer nga ekspertët e gjuhës dhe të ligjit. Të 
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parët për t’i eliminuar gabimet drejtshkrimore dhe përmbajtësore, ndërkaq të 
dytët për t’i korrigjuar dhe hartuar sipas Ligjit për përdorimin e gjuhëve zyrtare 
në RMV.

Komunikimi ndërinstitucional

Komunikimi ndërinstitucional duhet të bëhet në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën 
shqipe.

Të gjitha shkresat, kërkesat apo ankesat që ndihmojnë komunikimin ndërinstitucional, 
duhet të jenë në gjuhët zyrtare. Institucionet duhet të përgjigjen në gjuhën në të 
cilën ka ardhur shkresa, kërkesa apo ankesa.

Agjencia për Zbatimin e Gjuhës ka intervenuar në rastin kur nga një institucion ka 
marrë një njoftim dhe një formular që u janë dedikuar shërbyesve qytetarë për ta 
plotësuar, por ato kanë qenë vetëm në njërën gjuhë zyrtare. Janë ndërmarrë masat e 
duhura dhe çështja është rregulluar.

Ueb faqet e institucioneve duhet të jenë në gjuhën maqedonase dhe atë shqipe. 
Përmbajtja dhe përditësimi i tyre duhet të kenë trajtim të barabartë.

Konkurset, shpalljet dhe ftesat për propozime duhet të publikohen në gjuhët zyrtare 
në nivel qendore dhe në atë komunal. Kjo nënkupton që të gjitha informatat sqaruese 
duhet të sigurohen dhe të publikohen në të dyja gjuhët zyrtare.

Përputhshmëria e ligjeve

Të gjitha aktet normative që miratohen nga institucionet e Republikës së Maqedonisë 
së Veriut, duhet të jenë në pajtueshmëri me Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve. 

Publikimet dhe shkresat

Me qëllim të avancimit të komunikimit me publikun, institucionet e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, ato të nivelit qendror dhe lokal, janë të detyruara të publikojnë 
informacione të ndryshme, publikime dhe dokumente të ndryshme, që konsiderojnë 
se janë të rëndësishme për publikun.

Institucionet i bëjnë publikimet në maqedonisht dhe në shqip, varësisht se cilit nivel i 
përkasin. Publikime të tilla bëjnë edhe ndërmarrjet publike, të cilat ofrojnë shërbime 
të ndryshme për qytetarët.

Një proces tjetër që duhet të jetë në përputhje me Ligjin e Përdorimit të Gjuhëve 
është edhe rregullimi i softuerëve, të cilët merren me përgatitjen e dokumenteve të 
ndryshme.

Raportet vjetore

Institucionet e nivelit qendror janë të detyruara të përpilojnë dhe t’i bëjnë publike 
raportet vjetore në të dyja gjuhët zyrtare.
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Në të gjitha këto dokumente duhet të respektohet barazia gjuhësore (të jenë të 
shkruara sipas normave gjuhësore, të kenë trajtim të barabartë dhe të botohen në të 
njëjtën kohë, pra njëkohësisht).

Institucionet lokale janë të detyruara të hartojnë dhe të botojnë raportin vjetor në 
gjuhët zyrtare të komunës.

Në grupin e këtyre dokumenteve hyjnë: 

• Rregulloret, vendimet, 
• Raportet e auditimit,
• Shkresat udhëzuese,
• Buletini dhe dokumentet e tjera.

Institucionet lokale janë të detyruara t’i publikojnë të gjitha aktet normative, siç 
janë:

• Statuti i Komunës,
• Strategjitë,
• Rregulloret komunale, 
• Plani i Punës,
• Raportet (Raporti i Auditimit),
• Raporti Vjetor dhe Raporti Financiar.

Istitucionet komunale janë të detyruara që, sipas kërkesës së qytetarëve, të publikojnë 
dhe të përkthejnë dokumentacionin edhe në gjuhët që janë në përdorim zyrtar në 
komuna.

Edhe ndërmarrjet publike që kryejnë shërbime me interes për qytetarët, janë të 
detyruara të zbatojnë barazinë gjuhësore në këto dokumente:

• Statutin e ndërmarrjes,
• Rregulloret,
• Planet,
• Raportet,
• Aplikacionin e shërbimeve,
• Kërkesat e konsumatorëve,
• Kontratat e furnizimit të konsumatorëve me shërbime,
• Formularin e ankesave.

Stemat dhe shenjat identifikuese

Të gjitha institucionet janë të detyruara që në stemat dhe shenjat e tyre 
identifikuese të respektojnë të dyja gjuhët zyrtare, varësisht se cilit nivel i takon 
institucioni. 
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Vulat

Të gjitha institucionet janë të detyruara që gjatë gravurës së vulave të respektojnë 
barazinë gjuhësore. Teksti i vulës së institucionit duhet të shkruhet me shkronja të 
mëdha të shtypit me madhësi dhe formë të njëjtë në gjuhët zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut (Ligji i Përdorimit të Gjuhëve).

Teksti i vulës së institucioneve komunale duhet të shkruhet me shkronja të mëdha të 
shtypit me madhësi dhe formë të njëjtë në gjuhët zyrtare të komunave (Neni 7 i Ligjit).

Shenjat / mbishkrimet

Çdo institucion a organ publik ka për detyrë të sigurojë që shenjat/mbishkrimet të 
vendosen në gjuhët zyrtare, varësisht nga rrethanat dhe vendi ku ndodhen (neni 7 i 
Ligjit), shkronjat të kenë të njëjtin font, madhësi, ngjyrë e renditje të njëjtë.

Institucionet qendrore janë të detyruara të zbatojnë ligjin në mbishkrimet e 
institucioneve (Ligji për Përdorimin e Gjuhëve (neni 7).

Çdo institucion në nivel lokal është i detyruar që shenjat topografike që shënojnë 
apo përfshijnë emrat e komunave, fshatrave, rrugëve, rrugicave si dhe të vendeve e 
të hapësirave të tjera publike, të jenë në gjuhët zyrtare dhe në gjuhët e bashkësive, 
gjuha e të cilave ka statusin e gjuhës zyrtare në komunë. 

Emrat e qyteteve dhe vendbanimeve duhet të shkruhen në variantet e gjuhëve 
zyrtare. 

Faturat

Ndërmarrjet që janë në pronësi publike dhe shoqërore (por edhe ato private) duhet ta 
zbatojnë barazinë gjuhësore. Të gjitha këto ndërmarrje janë të detyruara që faturat 
t’i përgatisin në gjuhët zyrtare (neni 8 i Ligjit).

Përdorimi i gjuhës në procedurat gjyqësore

Çdokush që privohet nga liria, duhet të vihet në dijeni menjëherë për arsyet e privimit, 
në gjuhën që e flet ai/ajo. (Neni 9 i Ligjit).

Sipas legjislacionit në fuqi, në të gjitha procedurat gjyqësore, institucioni përgjegjës 
duhet të respektojë të drejtën e çdo personi që në procedurë të përdoret cilado gjuhë 
që zgjedh ai/ajo. Qytetarët kanë të drejtë të komunikojnë dhe të kërkojë shërbime në 
gjuhën e tyre amtare.

Të gjitha procedurat, dokumentet, njoftimet dhe shkresat duhet të ofrohen në gjuhët 
zyrtare për çdo person, gjuha e të cilit nuk është zyrtare ose në përdorim zyrtar (neni 
9 i Ligjit).

Institucionet ndëshkimore korrektuese, burgjet etj. janë të detyruara të ofrojnë 
ndihmë në përkthim dhe në komunikim për të gjithë këta persona si dhe punën e 
tyre ta bëjnë në dy gjuhë. (neni 11 i Ligjit).
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IV. ROLI I AGJENCISË PËR ZBATIMIN E GJUHËS 

AZGЈ-ja kujdeset për zbatimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në tërësi siç është e 
paraparë në kompetencat e saj të theksuara në ligj. Merr masat e nevojshme për të 
siguruar përputhshmërinë, bën rekomandime për sa i përket konsistencës së secilit 
akt administrativ dhe ofron këshilla ligjore për qytetarët, institucionet lidhur me të 
drejtat dhe detyrimet e tyre që burojnë nga Ligji për Përdorimin e Gjuhëve (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 7/19). Themelimi i Agjencisë bazën 
e saj e ka në ligj, ndërsa është nën Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, së 
cilës i jep raport.

AZGJ-ја ka kompetencë:

- dhënien e mbështetjes institucioneve në realizimin e obligimeve që burojnë nga ky 
ligj, duke përfshirë përkthimin dhe lekturimin e dokumenteve;  

- lekturimin e të gjitha akteve që botohen në Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë;  

- promovimin dhe marrjen e masave për avancimin e përdorimit të gjuhës që e flasin 
së paku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë;  

- hartimin e raporteve për informimin e Qeverisë të Republikës së Maqedonisë për 
zbatimin e kompetencave të saj;  

- përgatitjen e materialeve analitike-profesionale nga kompetenca e saj për nevojat 
e Qeverisë të Republikës së Maqedonisë; 

- dhënien e mendimeve profesionale për materialet që janë në funksion të zbatimit 
dhe avancimit të përdorimit të gjuhës që e flasin së paku 20% e qytetarëve të 
Republikës së Maqedonisë;  

- punë të tjera lidhur me zbatimin e qëllimeve të përcaktuara në këtë ligj.

SI TË ANKOHENI PËR SHKELJEN E TË DREJTËS GJUHËSORE

   Personalisht

   Nëpërmjet telefonit:   Tel: +389 72 916 708

   Nëpërmjet postës elektronike në:   ankesa@apj.gov.mk

   Nëpërmjet postës: 

Agjencia për Zbatimin e Gjuhës, shëtitorja “Dimitar Vllahov“,  nr. 4, kati IV, 1000, 
Shkup.

Ankesa mund të bëhet në cilëndo nga gjuhët zyrtare, duke shkarkuar dhe plotësuar 
formularin. Këta formularë janë në dispozicion për qytetarët në gjuhën maqedonase 
dhe në atë shqipe, në faqen zyrtare të AZGJ-së, www.apj.gov.mk, por edhe zyra mund 
të ndihmojë për plotësimin e tyre.
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FJALORTH I TERMAVE TË ADMINISTRATËS
А
абдицира – abdikoj, heq dorë 
(nga një e drejtë)
абдикација – abdikim
aберација – shmangie
aбецеда – alfabet
aбецедар – listë apo regjistër 
me rend alfabetik
aбецеден – alfabetik
aболиција – abolicion, falje
aброгација – abrogim 
(anulim, shfuqizim)
aброгира – abrogoj, suprimoj
aванс – avancë, paradhënie
aвансира – jap avancë, 
paradhënie
aверзија – averzion, 
mospëlqim
aверс – avers, faqja (ana) e 
parme e monedhës
aвијација – aviacion
aвтентичен – autentik
aвтентичност – autenticitet
aвтобиографија – 
autobiografi, jetëshkrim i 
hartuar nga vetë autori
aвтономија – autonomi
aвтократија – autokraci
aвторитет – autoritet
aвторитетен – autoritativ
aвторство – autorësi
aгент – agjent
агенција – agjenci
aгресија – agresion
aдвокат – avokat
aдвокатура – avokaturë
административен 
(управен) – administrativ
администратор – 
administrator, administrues
адмнистрирање – 
administrim
администрација – 
administratë
акламација – aklamacion
акредитација – akreditim
акредитиви – kredenciale
акт (чин) – akt, vepër
актива – aktivë
активен – aktiv
активност – aktivitet

aкциза – akcizë
aкција – aksion
aкционер – aksionar
aлиби – alibi
алиментација – 
alimentacion, ushqim
aкција – aksion
aкционер – aksionar
aлиби – alibi
алиментација – 
alimentacion, ushqim
aлиjанса – aleancë
aлоцира – alocon
aлокација – alokim, 
shpërndarje
aмaндман – amendament
амбасадор – ambasador
aмнестија – amnisti
aнархија – anarki
aнекс – aneks
aнексија – aneksim
aнтидатира – paradatoj
aнуитет – anuitet, arkëtim 
vjetor
aпанажа – apanazh
aпартхејд – aparteid
апел – apel, thirrje 
апелационен – i apelit
aпсење – arrestim, burgosje
aранжман – aranzhman
aрбитрарен – arbitrar
aрбитража – arbitrazh
аргумент – argument
aрмија – armatë
aрсенал – arsenal
aсимилира – asimiloj
aсмилација – asimilim
aсистенција – asistim, 
ndihmesë
aсоцијација – asociacion, 
shoqatë
асоцира – asocoj, ndërlidh
aспирант – aspirant
aспирација – aspiratë
aтакува – atakoj, sulmoj
aташе – atashe
aукција – ankand, auksion

Б
база – bazë

банка – bankë
банкар – bankier
банкротирање – bankrotim
барање – kërkesë
барател – kërkues
бариера – barrierë
бегалец – i arratisur
бегство – arrati, arratisje, ikje
безбедност – siguri
безредие – prishje rendi
безусловен – i pakushtëzuar
беззначаен – i parëndësishëm
бележи – shënoj
белешка – shënim
берза – bursë
бесмислен – i pakuptimtë
бесплатен – falas, pa pagesë
бесправен – i padrejtë
бизнис – biznes
биланс – bilanc
билтен – buletin
биографија – biografi
биро – ent
бирократија – burokraci
благовремен – në kohë (të 
duhur)
бланко – i zbrazët, i 
pashkruar
блокада – bllokadë
богатство – pasuri
боледување – raport 
mjekësor
борд – bord
брак – martesë, kurorë
брани – mbroj
бранител – mbrojtës
брачен – martesor, 
bashkëshortor
број – numër
бунт – rebelim
буџет – buxhet

В
важен – i rëndësishëm
важност – vlefshmëri
валоризација – valorizim
валута – valutë
вандализам – vandalizëm
вградува – inkorporoj
велепредаство – tradhti



UDHËZUES I ZBATIMIT TË LIGJIT PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE

35

венчавање – kurorëzim, 
celebrim
верба – besim
верен – besnik
верификација – verifikim
верност – besnikëri
веродостоен – autentik
веродостојност – autenticitet
вето – veto
ветување – premtim
вешт – i shkathët
вештак – ekspert
вештачки – artificial
вештина – shkathtësi
взаемен – reciprok
вина – faj
виновен – fajtor
виновник – fajtor
виновност – fajësi
вистина – e vërtetë
вистинит – i vërtetë
вишок – tepricë
вкрстување – kryqëzim
влада – qeveri
владеење – sundim
владение – zotërim
владетел – sundues, 
sundimtar
владин – qeveritar, i qeverisë
власт – pushtet
влијае – ndikoj
вложување – investoj
влошува – përkeqësoj, acaroj
вмешување – përzierje
внатрешен – i brendshëm
внимателен – i kujdesshëm
вовед – hyrje
воведување – vë, shtie, 
vendos (në praktikë), fut, 
inkorporoj, përfshij
води – mbaj, çoj, udhëheq, 
kryesoj, menaxhoj
водостопанство – ekonomi e 
ujërave
воен – ushtarak, luftarak
воздржан – i përmbajtur, 
abstenoj
вознемирување – shqetësim
возрасен – madhor, i rritur
војна – luftë
војска – ushtri
волја – vullnet, dëshirë

вонбрачен – jashtëmartesor, 
вонреден – i 
jashtëzakonshëm, i veçantë, i 
posaçëm
вооружен – i armatosur
вработен – i punësuar
вработува – punëson
врачува – dorëzoj, dërgoj
врачување – dorëzim, dërgim
вредност – vlerë
времена – i përkohshëm
врховен – suprem, më e lartë

Г
гаранција – garanci
(по) глава на жител – për 
kokë banori
главен – kryesor
глас – votë
гласа – votoj
гласење – votim
гласач – votues
говор – fjalim
говорник – orator, folës
гонење – ndjekje
гонител – ndjekës
гордост – krenari
горенаведен – i sipërshënuar, 
i lartpërmendur
грабеж – grabitje, plaçkitje
грабнува – rrëmbej, grabit
грабнувач – rrëmbyes, 
grabitës
граѓански – civil, qytetar
граница – kufi
граничен – kufitar
грешка – gabim
грижа – kujdes, përkujdesje

Д
давачки – detyrime
данок – tatim
даночен – tatimor
движење – lëvizje
дволичност – dyfytyrësi
двосмислен – i dykuptimtë
дебата – debat
дејност – veprimtari
дејствие – veprim, aktivitet
дејство – efekt, veprim
декларација – deklaratë

делегирање – delegim
деликвент – delikuent
деликт – delikt
дело – vepër
деловно – afarist
деловност – afarist, afarizëm
делува – veproj
делумно – i pjesshëm
демант – demant, 
përgënjeshtrim
демаркација – demarkacion
должен – debitor, i obliguar
должник – borxhli, debitor, 
obligues
должност – detyrë, obligim
долупотпишаниот – i 
poshtënënshkruar
дом – odë, dhomë, shtëpi
доминација – dominim
домицилен – domicil
донација – donacion
донесува – miratoj, nxjerr
дополнение – plotësim
дополнет – i plotësuar
дополнителен – plotësues
долг – borxh, debit
должен – debitor, i obliguar
должник – borxhli, debitor, 
obligues
должност – detyrë, obligim
долупотпишаниот – i 
poshtënënshkruar
дом – odë, dhomë, shtëpi
доминација – dominim
домицилен – domicil
донација – donacion
донесува – miratoj, nxjerr
дополнение – plotësim
дополнет – i plotësuar
дополнителен – plotësues
дополнување – plotësim
доселеник – imigrant, ardhës
досие – dosje
демократија – demokraci
демократизира – 
demokratizoj
демонстрант – demonstrues
денационализација – 
denacionalizim
депозит – depozitë
депортација – deportim
дерогација – derogim
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дестабилизација – 
destabilizim
дестинација – destinacion
детален – i detajuar
дефицит – deficit
деформација – deformoj
децентрализација – 
decentralizim
диктат – diktat
диктатор – diktator
диктатура – diktaturë
дилема – dilemë
дилер – diler
дипломатија – diplomaci
директива – direktivë
директор – drejtor
дирекција – drejtori
дисидент – disident
дисквалификација – 
diskualifikim
дискредитира – diskreditoj
дискриминација – 
diskriminim
дискреционен – diskrecional
дискусија – diskutim
диспозитив (изрека) – 
dispozitiv 
дистрибуција – distribuim, 
shpërndarje
дневен ред – rend dite
добивка – fitim, dobi
добронамерен – qëllimmirë
доверба – mirëbesim, besim
доверител – kreditor
доверлив – konfidencial, i 
besueshëm
доверливост – 
konfidencialitet, besueshmëri
доверува (се) – i besohet
догма – dogmë
договара – kontraktoj, arrij 
marrëveshje
договарање – arritje 
marrëveshje, kontraktim
договор – marrëveshje, 
kontratë, traktat, pakt
договорен – marrëveshjesor, 
kontraktues
додаток – shtesë, suplement
доделува – ndaj, jap
доживотен – i përjetshëm
дозвола – leje

докажува – dëshmoj, jap 
prova
доказ – dëshmi, provë
доказен – i dëshmisë, i provës
документ – dokument
долг – borxh, debit
депортација – deportim
дерогација – derogim
дестабилизација – 
destabilizim
дестинација – destinacion
детален – i detajuar
дефицит – deficit
деформација – deformoj
децентрализација – 
decentralizim
диктат – diktat
диктатор – diktator
диктатура – diktaturë
дилема – dilemë
дилер – diler
дипломатија – diplomaci
директива – direktivë
директор – drejtor
дирекција – drejtori
дисидент – disident
дисквалификација – 
diskualifikim
дискредитира – diskreditoj
дискриминација – 
diskriminim
дискреционен – diskrecional
дискусија – diskutim
диспозитив (изрека) – 
dispozitiv 
дистрибуција – distribuim, 
shpërndarje
дневен ред – rend dite
добивка – fitim, dobi
добронамерен – qëllimmirë
доверба – mirëbesim, besim
доверител – kreditor
доверлив – konfidencial, i 
besueshëm
доверливост – 
konfidencialitet, besueshmëri
доверува (се) – i besohet
догма – dogmë
договара – kontraktoj, arrij 
marrëveshje
договарање – arritje 
marrëveshje, kontraktim

договор – marrëveshje, 
kontratë, traktat, pakt
договорен – marrëveshjesor, 
kontraktues
додаток – shtesë, suplement
доделува – ndaj, jap
доживотен – i përjetshëm
дозвола – leje
докажува – dëshmoj, jap 
prova
доказ – dëshmi, provë
доказен – i dëshmisë, i provës
документ – dokument
достапен – i arritshëm, i 
aksesshëm
достапност – arritshmëri, 
akses
достигнување – arritje
достоинство – dinjitet
доход – të ardhura
доходовен – fitimprurës
држава – shtet
државен – shtetëror
државјанин – shtetas
државјанство – shtetësi
државник – burrështetas
друштво – shoqëri
дупликат – dublikatë

Е
евакуира – evakuoj
евентуалност – eventualitet
Европска заедница – 
Komuniteti Evropian
Европска комисија – 
Komisioni Evropian
Европска унија – Bashkimi 
Evropian
Европски парламент – 
Parlamenti Evropian
Европски совет – Këshilli 
Evropian
егзеутор – ekzekutues
егзил – ekzil
единица – njësi
едногласно – njëzëri, 
unanimisht
едностран – i njëanshëm
еколошки – ekologjik
економски – ekonomik
екслузивен – ekskluziv
експатријација – dëbim
експерт – ekspert



UDHËZUES I ZBATIMIT TË LIGJIT PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE

37

експропријација – 
shpronësim, eksproprijim
екстериторијалност – 
eksterritorialitet
екстрадира – ekstradoj
ефект – efekt

Ж
жалба – ankesë
жалбен – ankimor, apelues
жалител – ankues
живеалиште – vendbanim
животна средина – mjedis 
jetësor
жирант – zhirant, garant
жител – banor
жртва – viktimë
жртвување – viktimizim

З
забелешка – vërejtje, shënim
заблуда – mashtrim, lajthim
забрана – ndalim
забранет – i ndaluar
забранува – ndaloj
забрзува – përshpejtoj
заведува – mashtroj, 
regjistroj
заведувач – mashtrues
заведување – shënoj, 
evidentoj, regjistroj
завера – konspiracion, 
komplot
заверен – i verifikuar
заверува – verifikoj
завештание – pasuri 
trashëgimore
завештател – testator, 
trashëgimlënës
зависен – i varur
зависност – varshmëri
загадување – ndotje
загадувач – ndotës
заговор – komplot
заговорник – konspirator, 
komplotist
загуба – humbje
задача – detyrë
задоволителен – i 
kënaqshëm
задолжен – i ngarkuar, i 
obliguar
задолжение – obligim, detyrë

задолжителен – i 
detyrueshëm, i obligueshëm
задолжување – hyrje në 
borxh, marrje borxh
заедница – komunitet, 
bashkësi
заеднички – i përbashkët
заем – hua
заемодавач – huadhënës
заемопримач – huamarrës
закана – kërcënim, kanosje
(се) заканува – kanoset, 
kërcënohet
заклетва – betim
заклучок – konkluzion, 
përfundim
заклучува – konkludoj
закон – ligj
законик – kod
законитост – ligjshmëri
законодавна власт – pushtet 
ligjvënës
законодавство – legjislacion
законски – ligjor
закуп – qiramarrje
закупец – qiramarrës
закупнина – qira
закуподавач – qiradhënës
залагање – zotim
залог – peng
залогодавач – penglënës
залогопримач – pengmarrës
заложен – i lënë peng
заложник – peng
заменик – zëvendës 
заменлив – i shkëmbyeshëm
заобиколен – tërthor, i 
tërthortë
заобиколува – bishtëroj
записник – procesverbal
запленува – konfiskoj, 
sekuestroj
запленување – konfiskim, 
sekuestrim
започнува – nis
запуштање – lënie pasdore
заострување – acarim, 
ashpërsim
засегнат – i interesuar, i 
prekur
заседава – mbaj mbledhje, 
kryeson
засилен – intensiv, më i fortë

заслуга – meritë
застапник – përfaqësues
застапништво – përfaqësi
застапува – përfaqëson
застапување – përfaqësim
застарен – i parashkruar
застареност – parashkrim
застарува – parashkruhet
застрашува – frikësoj
застрашување – frikësim
затајување – fshehje
затвор – burg
затвора – mbyll, arrestoj, 
burgos
затворање – mbyllje, 
arrestim, burgosje
затворен – i mbyllur, i 
burgosur
затвореник – i burgosur
зацврстува – forcon
зачленување – anëtarësim
заштита – mrojtje
збирка – përmbledhje
збор – fjalë
зголемување – rritje, ngritje, 
zmadhim
зделка – transaksion
здобива – fitoj
здобиен – i fituar
здружение – shoqatë
здружување – bashkim
зема – marr
земање – marrje
земјиште – tokë
земјоделски – bujqësor
злоба – keqdashje
злодело – krim
злоставување – keqtrajtim
злостор – krim
злосторник – kriminel
злосторство – krim
злоупотреба – keqpërdorim, 
shpërdorim, abuzim
злоупотребува – keqpërdor, 
shpërdoroj, abuzoj
знак – shenjë, sigël
значаен – i rëndësishëm
зона – zonë

И
идентичен – identik
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избегнува – iki, bishtëroj, 
shmang
избегнување – shmangie, 
bishtërim
избира – zgjedh
избирач – zgjedhës
избирање – zgjedhje
избор – zgjedhje
изборен – zgjedhor
избори – zgjedhje
избран – i zgjedhur
избришан – i shlyer
изведба – realizim
изведува – nxjerr (si 
përfundim), konkludoj
изведување – nxjerrje, 
konkludim
изведувач – realizues
известува – njoftoj, bëj të 
ditur
известување – njoftim
извештај – raport
извинување – kërkoj falje 
(ndjesë)
извлекува – nxjerr (si 
përundim)
извод – certifikatë, ekstrakt
извор – burim
изворен – burimor
извршен – ekzekutiv
извршува – bëj, kryej, 
ekzekutoj, zbatoj
извршување – ekzekutim, 
përmbarim
извршител – përmbarues, 
ekzekutues
изговор – pretekst, shkak, 
arsyetim
изготвува – hartoj, përpiloj, 
përgatit
издава – lëshoj, jap
издавање – dhënie
издаток – shpenzim, kosto
издржување – vuajtje, 
mbajtje, ushqim
издршка – kujdes, mbajtje, 
ushqim
изедначување – nivelim, 
barazim, sheshim
изземен – përjashtohet
изигрување – bishtërim
изјава – deklaratë
изјавува – deklaroj

изјаловува – e bën më të 
pafrytshëm
изјаснување – deklarim
излагање – paraqitje, fjalim, 
ekspoze
излез – dalje, rrugëdalje, 
rrugëzgjidhje
измама – mashtrim
измамник – mashtrues
измачува – mundoj
измена – ndryshim, 
modifikim
изменет – i ndryshuar
изменува – ndryshoj
измислува – shpif, trillon
изнајмува – jap me qira
изнесува – nxjerr, prezanton
износ – shumë
изнуда – shantazh
изнудува – shantazhoj, bëj 
shantazh
изолира – izoloj
изработка – përpilim, hartim
изработува – përpiloj, hartoj
израз – shprehje
изразување – shprehja, të 
shprehurit
изрекува – shqiptoj
илегалец – ilegal
илегално – ilegalisht, në 
mënyrë ilegale
имател – zotërues, posedues
име – emër
именува – emëroj
имиграција – imigracion
имигрира – imigroj
имот – pronë, pasuri
имплементација – 
implementim, zbatim
имунитет – imunitet
инаугурација – përurim, 
inaugurim
инвалидност – invaliditet
инвестирање – investim
индиректен – i tërthortë, 
indirekt
индискретен – indiskret
инцијатива – nismë, 
iniciativë
иницијатор – nismëtar, 
iniciator
иницирање – nismë, inicim
инкорпорација – inkorporatë

инкриминација – 
inkriminim
инсолвентност – paaftësi 
pagese, insolvencë
инспектор – inspektor
инспекција – inspeksion
институт – institut
институција – institucion
инструкции – instruksione
инструмент – instrument
интеграција – integrim
интегритет – integritet
интервенција – intervenim
интервју – intervistë
интерес – interes
интернација – internim
интерниран – i internuar
интерпелација – 
interpelancë
интерпретација – 
interpretim
инфраструктура – 
infrastrukturë
инцест – incest
инцидент – incident
исказ – deklaratë, dëshmi
исклучив – ekskluziv, i 
veçantë
исклучиво – ekskluzivisht
исклучок – përjashtim
исклучување – përjashtim
искористува – shfrytëzoj
испит – provim
испитува – ekzaminoj, 
hulumtoj, marr në pyetje
испитување – hulumtim, 
ekzaminim, marrje në pyetje
исплата – pagesë, pagim
исплатница – fletëpagesë
исполнува – plotëson, 
përmbush
исполнување – plotësim, 
përmbushje
испорака – dërgesë, livrim
исправа – dokument
исправен – korrekt, i saktë, i 
drejtë
исправка – korrigjim, 
korrektim
испраќа – dërgoj
испраќач – dërgues
испробан – i privuar, i testuar
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истекување – skadim, 
skadencë
истрага – hetim
истражува – hetoj
истражување – hetim, 
kërkim, gjurmim
истражувач – hulumtues, 
kërkues, investigues
истражител – hetues
истрел – krismë
исцрпен – i hollësishëm
итно – urgjent

Ј
јавен – publik
јавен интерес – interes 
publik
јавен обвинител – prokuror 
publik
јавен оглас – shpallje publike
јавен правобранител – 
avokat publik
јавен ред – rend publik
јавен сектор – sektor publik
јавен службеник – nëpunës 
publik
јавна администрација – 
administratë publike
јавна безбедност – siguri 
publike
јавна служба – shërbim 
publik
јавна расправа – debat 
publik
јавна институција – 
institucion publik
јавно гласање – votim publik
јавно здравство – shëndet 
publik
јавно обвинителство – 
prokurori publike
јавно судење – gjykim publik
јакнење – forcim, konsolidim
јасен – i qartë

К
каење – pendesë, pendim
кабинет – kabinet
каботажа – kabotazh
кадар – personel
кадровски – personeli, i 
personelit
казна – dënim, ndëshkim

казнен – ndëshkues, 
ndëshkimor, penal
казнено поправен дом – 
shtëpi ndëshkuese korrektuese
казнет – i dënuar, i ndëshkuar
казнив – i dënueshëm, i 
ndëshkueshëm
казнува – dënoj, ndëshkoj
казнување – dënim, 
ndëshkim
калибар – kalibër
калибрира – kalibroj
камата – kamatë, interes 
затезна камата – 
kamatëvonesë
камата на главница – 
kamatë e kryegjësë
каматна стапка – shkallë 
(nivel) kamator/e
кампања – fushatë
кандидат – kandidat
кандидирање – kandidim
канцеларија – zyrë
капар – kapar
капитал – kapital
каса – arkë
кауција – garanci, depozitë
квази – kuazi, pseudo
квалификација – kualifikim
ловокрадство – gjueti ilegale 
(pa leje)
лоза – brez, fis, trung
лојалност – lojalitet
локална – lokal
квалификуван – i 
kualifikuar
кворум – kuorum
квота – kuotë
киднапер – rrëmbyes, 
kidnapues
киднапира – rrëmbej, 
kidnapoj
класификација – klasifikim
клаузула – klauzolë
клеветење – shpifje
клевети – shpif
клеветник – shpifës
клиент – klient
клупа – bankë
книга – libër
книговодител – kontabilist
книшка – librezë

кодекс – kodeks
кодош – kodosh, spiun, 
denoncues
кодошење – spiunim, 
përgojim
количина – sasi, vëllim
команда – komandë
командување – komandim
комесар – komisar
комисија – komision
комисионер – komisionar
комитет – komitet
комора – dhomë, odë
компанија – kompani
компензација – kompensim
комплот (завера) – komplot
комуникација – komunikim
конвенција – konventë
конечен – final, përfundimtar, 
definifiv
конзорциум – konsorcium
конзул – konsull
конзулат – konsullatë
конкуренција – konkurencë
консензуален – konsensual
консензус – konsensus
консолидира – konsolidon
конструктивен – 
konstruktiv
консултант – konsultant
консултативен – konsultativ
консултации – konsultime
контакт – kontakt
контаминација – 
kontaminim 
контекст – kontekst
контрабанда – kontrabandë
контра предлог – 
kundërpropozim
контрола – kontroll
контролор – kontrollor
конфедерација – 
konfederatë
конференција – konferencë
конфискува – konfiskoj
конфискување – konfiskim
конфликт – konflikt
концесија – koncesion
концесионер – koncesioner
координатор – koordinator
координира – koordinoj
копија – kopje
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корисник – përdorues, 
shfrytëzues
корист – dobi
користољубие – përfitim
корпорација – korporatë
корупција – korrupsion
краде – vjedh
крадец – vjedhës
кражба – vjedhje
краен – final, përfundimtar
краткотраен – afatshkurtër
кредибилитет – kredibilitet
кредит – kredi
кредитирање – kreditim
кредитор – kreditor
кривоклетник – dëshmitar i 
rremë
кривоклетство – dëshmi e 
rremë, deklarim i rrejshëm
криза – krizë
криминал – kriminalitet
криминален – kriminal
криминалец – kriminel
криминологија – 
kriminologji
критериум – kriter, kriterium
криумчар – kontrabandist
криумчарење – kontrabandë
криумчари – kontrabandoj
кршење – shkelje, thyerje
кумулација – kumulim
купување – blerje
купувач – blerës
курс – kurs

Л
лага – gënjeshtër
лажен – i rremë, fals
легализира – legalizoj
легитимен – legjitim
лек (правен) – mjet juridik
ликвидација – likuidim
ликвидиран – i likuiduar
лисици – pranga
лихвар – kamatar, fajdexhi
лице – person
лицемерен – hipokrit, 
dyftyrësh
лицитација – ankand
личност – personalitet
лишува – i heq, privoj
лишување – heqje, privim

лобирање – lobim

М
малверзација – malverzim
малолетник – i mitur
малтретира – keqtrajtoj, 
maltretoj
малтретирање – keqtrajtim, 
maltretim
малцинство – minoritet
мана – e metë
мандат – mandat
мандатар – mandator
маржа – diferencë
материјален – material
мачење – torturë, mundim
меѓудржавен – ndërshtetëror
меѓународен – ndërkombëtar
меморандум – memorandum
меница – kambial
ментален – mendor, psikik
мерење – matje
мерка – masë
мерило – matës, masë 
(shkallë) vlerësimi
мести – rregulloj, vë në rend
место – vend
метод – metodë
механизам – mekanizëm
мешање – përzierje, ndërhyrje
миграција – migrim
министер – ministër
министерство – ministri
Министерство за 
финансии – Ministria e 
Financave
Министерство за 
информатичко општество 
и администрација – 
Ministria e Shoqërisë 
Informatike dhe 
Administratës
Министерство за одбрана – 
Ministria e Mbrojtjes
Министерство за 
внатрешни работи – 
Ministria e Punëve të 
Brendshme
Министерство за 
надворешни работи – 
Ministria e Punëve të Jashtme
Министерство за 
здравство – Ministria e 
Shëndetësisë

Министерство за правда – 
Ministria e Drejtësisë
Министерство за 
транспорт и врски – 
Ministria e Transportit dhe 
Lidhjeve
Министерство за 
економија – Ministria e 
Ekonomisë
Министерство за труд 
и социјална политика – 
Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale
Министерство за 
образование и наука – 
Ministria e Arsimit dhe e 
Shkencës
Министерство за локална 
самоуправа – Ministria e 
Vetqeverisjes Lokake
Министерство за култура – 
Ministria e Kulturës
Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање – Ministria 
e Mjedisit Jetësor dhe 
Planifikimit Hapësinor
Министерство за 
политички систем и 
односи меѓу заедниците – 
Ministria e Sistemit Politik 
dhe Marrëdhënieve Ndërmjet 
Bashkësive
Министерство за 
земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Ministria 
e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave
мир – paqe
мирен – paqësor
мировен – paqësor
мирољубив – paqedashës 
миротворец – paqebërës, 
paqevënës
мисија – mision
мислење – mendim
митинг – miting
мито – mitë
мнозинство – shumicë, 
mazhorancë
мобилизација – mobilizim
модалност – mënyrë, 
modalitet
можен – i mundshëm
можност – mundësi
молба – lutje
молител – lutës
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молчење – heshtje
монархија – monarki
монетарен – monetar
моногамија – monogami
монопол – monopol
монтирање – montim
морал – moral
морален – moral, i moralshëm
мораториум – moratorium
морталитет – vdekshmëri, 
mortalitet
мотив – motiv
мото – moto
моќ – fuqi
мрежа – rrjet

Н
наблудува – vëzhgoj, 
monitoroj
наблудувач – vëzhgues, 
monitor
наблудување – vëzhgim, 
monitorim
наведува – theksoj
навод – thënie, citat
навреда – fyerje, ofendim
навредлив – fyes, ofendues
навредува – fyej, ofendoj
навремен – në kohë të duhur
навременост – në kohë, 
brenda afatit
награда – çmim, shpërblim
наградува – ndan çmimin, 
shpërblej
наградување – ndarje çmimi, 
dhënie shpërblimi
надзор – mbikjëqyrje
надзорен – mbikëqyrës
надлежен – kompetent
надлежност – kompetencë, 
jurisdiksion
надмоќ – epërsi
надомест – kompensim, 
zhdëmtim, dëmshpërblim
надоместување – 
kompensim, zhdëmtim, 
dëmshpërblim
наем – qira
назив – emërtim, titull
назначува – emëroj, nominoj
назначување – emërim, 
nominim, zgjedhje
најава – lajmërim

налог – urdhër, urdhëresë
налогодавач – urdhërdhënës
наложува – imponoj, kërkoj, 
urdhëroj
намалува – ul, zvogëloj, 
reduktoj
намалување – ulje, zvogëlim, 
reduktim
намера – qëllim
намерен – i qëllimshëm
намерно – me qëllim
наметнување – imponim
нанесува – shkaktoj
наод – gjetje, ekspertizë, 
konstatim
напад – sulm
напаѓа – sulmoj
наплата – arkëtim
наредба – urdhër
наредува – urdhëroj
народ – popull
Народен правобранител – 
Avokat i Popullit
нарушува – prish, çrregulloj
нарушување – prishje, 
çrregullim
насилие – dhunë
насилство – dhunë, forcë
наследен – i trashëgueshëm
наследник – trashëgimtar
наследство – trashëgimi
наследува – trashëgoj
насловен – i titulluar
настан – ngjarje, eveniment
напредува – avancoj, 
përparoj
напредување – avancim, 
përparim, ngritje në detyrë
напушта – braktis, lëshoj
напуштање – braktisje, lënie
напуштен – i braktisur
настанува – ndodh, krijohet, 
lind
натрапник – furacak, person 
imponues
натрапништво – hyrje me 
dhunë
нација – komb
национален – kombëtar, 
nacional
национализација – 
nacionalizim

националност – përkatësi 
kombëtare, nacionalitet
нацрт – draft, projekt
начело – parim
начелно – në parim, 
parimisht
начин – mënyrë
небрежност – pakujdesi, 
neglizhencë
неважечки – i pavlefshëm
неважност – pavlefshmëri
невин – i pafajshëm
невиност – pafajësi
невистинит – i pavërtetë
невнимание – pakujdesi, 
pakujdesje
негирање – mohim
недвижност – pasuri e 
paluajtshme
неделивост – pandashmëri
недозволен – i palejuar
недоразбирање – 
moskuptim, keqkuptim
недоследен – jo konsekuent
недостаток – mangësi, e metë
нееднаквост – pabarazi
неефикасност – jo efikasitet, 
mosefikasitet 
независен – i pavarur, sovran
независност – pavarësi
незадолжителен – i 
padetyrueshëm, fakultativ
незаконитост – paligjshmëri
незаконски – i paligjshëm, 
joligjor 
незгода – fatkeqësi, aksident
неизбежен – i 
pashmangshëm
неизвесност – paqartësi, 
pasiguri, në pritje
неизвршување – moszbatim, 
mosekzekutim
неисполнување – 
mospërmbushje
неисправен – jokorrekt, i 
prishur
нејасен – i paqartë
неказниво – i padënueshëm, i 
pandëshkueshëm
некомпетентен – 
jokompetent
неконтролиран – i 
pakontrolluar
нелегален – jolegal, ilegal
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неминовен – i paevitueshëm
немир – trazirë, shqetësim
ненадејна – i papritur, befas, 
papandehur 
необврзан – jo i detyruar, jo 
obligativ
obligues
недоразбирање – 
moskuptim, keqkuptim
недоследен – jo konsekuent
недостаток – mangësi, e metë
нееднаквост – pabarazi
неефикасност – jo efikasitet, 
mosefikasitet 
необичен – i pazakontë, i 
pazakonshëm
необјаснет – i pashpjeguar, i 
pashpjegueshëm
неовластен – i paautorizuar
неограничен – i pakufizuar
неодговорен – i 
papërgjegjshëm
неодговорност – 
papërgjegjësi
неодложен – urgjent, 
imediat, i pashtyjshëm, i 
paprolongueshëm
неодреден – i papërcaktuar
неоправдан – i paarsyeshëm
неопределен – i pacaktuar
неопходен – i domosdoshëm
неоснован – i pabazë, i 
pabazuar
неоспорлив – i 
pamohueshëm, i 
pakontestueshëm
неотповиклив – i 
parevokueshëm
неотуѓив – i patjetërsueshëm
неофицијален – jozyrtar
непобитен – i 
pakundërshtueshëm
неповратен – i pakthyeshëm, 
i pakompensueshëm
неповредлив – i paprekshëm, 
i pacenueshëm
неподвижен – i palëvizshëm
неподржан – i pambështetur
неподобност – 
papërshtatshmëri
непополнет – i paplotësuar, i 
pashkruar
непоправлив – i 
papërmirësueshëm, i 
pakorrigjueshëm

непостоење – mosekzistim, 
mungesë
непотврден – i paverifikuar, i 
pavërtetuar
непотизам – nepotizëm
непочитување – 
mosrespektim
неправеден – i padrejtë
неправилност – parregullsi
непренослив – i 
patransmetueshëm, i 
patransferueshëm
непрецизен – jopreciz
непречен – i lirë, i papenguar
непријател – armik
неприкосновен – i 
paprekshëm
неприменлив – i 
pazbatueshëm
непристрасен – i paanshëm
непристрасност – paanësi, 
objektivitet
непризнавање – mospranim
неприфатлив – i 
papranueshëm
непроверен – i pavërtetuar, i 
paverifikuar
непродуктивен – 
joproduktiv
непроменет – i 
pandryshueshëm
непропорционален – 
jopërpjestimor, joproporcional
неразделивост – 
pandashmëri, papjestueshmëri
нерамноправен – i 
pabarabartë
неред – trazirë
нерегуларност – parregullsi, 
çrregullim
нередовен – i parregullt
нерешен – i pazgjidhur
неслужбен – jozyrtar
несогласување – mospajtim
несоодветност – mënyrë 
jopërkatëse (jo adekuate) 
неспоив – i papajtueshëm, 
jokompatibil
неспоивост – papajtueshmëri, 
jokompatibilitet, elizion
неспособен – i paaftë
неспособност – paaftësi
неспорен – i 
pakontestueshëm

неспроведлив – i 
pazbatueshëm, i 
parealizueshëm 
несразмерен – 
jopërpjestimor, joproporcional
несреќа – fatkeqësi, aksident
нестручност – 
joprofesionalitet, 
jokompetencë
несуштествен – 
joqenësor, jopërmbajtësor, i 
parëndësishëm
неубедлив – jo i bindshëm
неупотребен – i papërdorur
неупотреблив – i 
papërdorshëm
неуспех – mossukses, 
dështim
нечинење – mosbërje
ништовен – i pavlefshëm, nul
ништовност – pavlefshmëri, 
nulitet
носител – bartës
нота – notë
нотар – noter
нотарски – noterial
нужен – i nevojshëm
нужност – domosdoshmëri

О
обвинение – akuzë
обвинет – i pandehur, i 
akuzuar, i paditur
обвини – akuzoj, padit
обвинител – prokuror
Државен обвинител – 
Prokuror Shtetëror 
Јавен обвинител – Prokuror 
Publik
обвинува – akuzoj, fajësoj
обвинување – akuzë, 
inkriminim
обврзан – i obliguar, i 
detyruar
обврзува – obligohet
обврзувачки – detyrues, 
опсег – spektër, vëllim, 
shtrirje
опструкција – obstruksion
оптоварување – ngarkesë, 
barrë
опција – opsion
обврзница – fletobligacion, 
fletëdetyrim
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обврска – obligim, detyrë
Обединети нации – Kombet 
e Bashkuara
обединува (се) – bashkohet
обезбедува – siguroj
обезвреднува – zhvlerësoj
обесчестува – çnderoj
обесштетување – 
kompensim, zhdëmtim
обид – tentim, orvatje
обидува (се) – tentoj, 
orvatem, përpiqem
објава – njoftim, lajmërim, 
shpallje
објавен – i shpallur
објавува – shpall, proklamoj
објавување – shpallje
објаснување – shpjegim, 
sqarim
обновува – vazhdoj, rinovoj
обележува – shënoj
обичај – zakon, traditë, 
shprehi
образложение – arsyetim
образование – arsim
обраќање – fjalim, ekspoze
обука – trajnim, stërvitje
оверува – verifikoj, vërtetoj
овластен – i autorizuar
овластување – autorizim
овозможува – mundësoj
оглас – shpallje
огласна табла – tabelë 
shpalljesh 
ограничување – kufizim, 
restrikcion
оданочување – tatimim
оданочува – tatoj
одбегнува – iki, shmang, 
bishtnoj
одбегнување – ikje, 
shmangie, bishtnim
одбивање – refuzim
одбор – këshill
одбрана – mbrojtje
одвојува – ndaj
одвраќа – largoj
одговара – përgjigjet
одговорен – përgjegjës
одговорност – përgjegjësi
оддел – sektor, departament, 
dikaster, repart

одделение – seksion, njësi, 
departament
одземање – heqje, anulim
одземање на дозвола – 
heqje e lejes
одземање на стока – 
konfiskim malli
одлага – shtyj, prolongoj
одлагање – shtyrje, 
prolongim
одлив на средства – derdhje 
e mjeteve
одлив на мозоци – largim i 
intelektualëve, ikja e “trurit”
отпор – rezistencë
отпочнува – filloj
отпушта – shkarkoj, liroj, 
pezulloj
одликува – dekoroj
одложен – i shtyrë, i 
prolonguar
одложување – shtyrje, 
prolongim
одлука – vendim
одлучен – i vendosur
одлучува – marr vendim
одлучувачки – përcaktues, 
vendimtar
одмазда – hakmarrje
одмерува – mat, niveloj
одмерување – matje, nivelim
однесува (се) – ka të bëjë me, 
i referohet
однесување – sjellje
однос – raport, marrëdhënie, 
relacion, qëndrim
одобрен – i miratuar, i lejuar
одобрение – leje, pëlqim, 
miratim
одобрува – miratoj, aprovoj, 
akordoj
одобрување – lejim, miratim, 
aprovim, akordim
одолговлекува – zvarrit
однесување – sjellje
одразува (се) – pasqyrohet, 
reflektohet
одредба – dispozitë
одреден – i caktuar
одредиште – cak, drejtim, 
destinacion, objektiv
одредува – caktoj, shqiptoj
одрекување – mohim, 
mospranim, heqje dorë

озаконува – përligj, ligjësoj, 
legalizoj
ознака – markë, shenjë
означува – shënoj
околност – rrethanë
окончување – përfundim, 
mbyllje, përmbyllje
окупација – okupim
олеснителен – lehtësues
олеснува – lehtësoj
омаловажува – përçmoj, 
nënvlerësoj, përbuz
омаловажување – përçmim, 
përbuzje
онеспособува – paaftësoj
опасен – i rrezikshëm
опасност – rrezik
опис – përshkrim
опишува – përshkruaj
опкружување – mjedis, 
ambient, rrethinë
опозиција – opozitë
ополномоштен – i autorizuar
ополномоштува – autorizon
опомена – vërejtje
опоменува – tërheq vërejtje
оправданост – arsyeshmëri
оправдува – arsyetoj
определба – përcaktim
општ – i përgjithshëm
општество – shoqëri
општина – komunë
орган – organ
организација – organizatë
оригинален – origjinal
оружје – armë
осакатен – i gjymtuar
освета – hakmarrje, shpagim
осигурен – i siguruar
осигуреник – person i 
siguruar
осигурител – sigurues
осигурување – sigurim
ослободен – i liruar
ослободува – liroj
ослободување – lirim
основ – bazë, shkak, arsye
основа – themeloj
основан – i bazuar, i 
themeluar
основен – themelor
оспорен – i kontestuar
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оспорлив – i kontestueshëm
оспособува – aftëson
оставина – trashëgim
оставка – dorëheqje
остварува – realizoj
остварување – realizim, 
sendërtim
осуда – dënim, gjykim
осуден – i dënuar, i gjykuar
отежнува – rëndoj
отежнување – rëndim, 
vështirësim
откажува (се) – heq dorë
откажување – heqje dorë, 
braktisje
отказ – heqje (largim, 
lirim, pezullim, shkarkim, 
suspendim) nga puna
открива – zbuloj
откривање – zbulim
откуп – grumbullim, blerje
отпад – hedhurina, 
mbeturina, plehra
отпечатоци – shenja (gjurmë) 
gishtash
отпишува – shlyej, çregjistroj
отпишување – shlyerje, 
çregjistrim
отповикување – revokim, 
tërheqje
отстапува – shmang, devijon
отстапка – lëshim pe, 
zmbrapsje 
отстранува – mënjanoj, heq, 
largoj, eliminoj 
отсутен – i papranishëm
отуѓување – tjetërsim
отфрлува – hedh poshtë, 
refuzoj
отштета – zhdëmtim, 
dëmshpërblim, kompensim
оценува – vlerësoj
оценување – vlerësim
оцрнува – nxij, denigroj, 
diskreditoj
очевидец – dëshmitar 
(okular) i ngjarjes
очекува – pret
очекување – pritje
очигледен – i dukshëm, 
evident
оштетен – i dëmtuar

П
пазар – treg

пазарење – bëj pazar, 
pazarllëk
пакт – pakt, marrëveshje
параграф – paragraf
параф – paraf, iniciale
паралелен – paralel
парафира – nënshkruaj me 
iniciale
пари – para
паритет – paritet
парична единица – njësi 
monetare
парламент – kuvend, 
parlament
распуштање на 
парламент – shpërndare 
parlamenti
парламентарен – 
parlamentar
парламентарна расправа – 
debat parlamentar
парница – seancë gjyqësore, 
ndërgjyqësi
парнични страни – palët 
ndërgjyqëse
парола – parullë, slogan
партија – parti
партиски лидер – lider 
partiak
партнер – partner
партнерство – partneritet
парцела – parcelë, ngastër
пасива – pasivë
пасош – pasaportë
патарина – pagesë rrugore
патент – patentë
патентиран – i patentuar
пензија – pension
пензионер – pensionist
пензионирање – pensionim
перење на пари – pastrim 
parash
пореметува – prish, 
çrregulloj
посведочува – dëshmoj
посвојува – birësoj, adoptoj
посетува – vizitoj
посебен – i posaçëm, i 
veçantë, special
посегнува – vë dorë
поседува – zotëroj
период – periudhë
периодичен – periodik
персонал – personel
петиција – peticion

печат – vulë
пиратерија – pirateri
писарница – arkiv, zyrë 
regjistrimi
писмено – me shkrim
плагијат – plagjiat
плагијатура – plagjiaturë 
планирање – planifikim
платен – i pagesave, pagesor
плаќање – pagim, pagesë
плаќач – pagues
пленарна – plenare
плурализам – pluralizëm
побарување – kërkesë
побарувачка – kërkesë
побива – hedh poshtë, 
përgënjeshtroj
побивање – mohim, 
përgënjeshtrim
повикување – thirret, i 
referohet
поведение – sjellje
повелба – kartë
повереник – relator, komisar, 
i besuar
повик – thirrje, apel
 повикувајќи се – duke iu 
referuar
повикување – thirrje, 
referim
повластен – i privilegjuar, i 
favorizuar
повластица – privilegj, favor
повлекува – tërheq
повлекување – tërheqje
поврат – përsëritje, 
recidivizëm
повратник – përsëritës, 
recidivist
повреда – shkelje, cenim; 
lëndim
повреден – i lënduar
повредува – lëndoj
повод – shkas
поволен – i favorshëm
поврзаност – lidhshmëri
повторлив – i përsëritur
погоден – i përshtatshëm, i 
volitshëm
погодност – lehtësi
подарок – dhuratë
подарува – dhuroj
податок – e dhënë, shënim, 
informatë
подбуцнува – ngacmoj, nxit
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подвижен – i luajtshëm, i 
lëvizshëm, mobil
поддржува – mbështet, 
përkrah
поддршка – mbështetje, 
përkrahje
подготвителен – përgatitor
подготовка – përgatitje
поделба – ndarje
подложен – i nënshtruar
подметнување – kurdisje
подмитува – korruptoj, i jap 
mitë, ryshfet
подмитување – korruptim, 
mitë
поднесок – parashtresë
поднесува – parashtroj
подобен – i volitshëm, i 
përshtatshëm
подрачје – rajon, territor
подружница – filialë
поединец – individ, person
пожар – zjarr
позиција – pozitë
поименчен – nominal
покајување – pendim, 
pendesë
покана – ftesë, thirrje
поколение – brez, gjeneratë
покорува (се) – përkulet, 
përulet, nënshtrohet
покорување – nënshtrim, 
përkulje
покритие – mbulesë
покровителство – patronazh
полемика – polemikë
полза – dobi
полиса – policë
политика – politikë
политичар – politikan
полноважен – i plotfuqishëm
полноважност – 
plotfuqishmëri
полнолетен – madhor
полнолетство – moshë 
madhore
полномошно – prokurë, 
autorizim
полномошник – prokurist, 
autorizues
положба – pozitë
помага – ndihmoj
помилување – fal

помирува – pajtoj
помирување – pajtim
помош – ndihmë
помошник – ndihmës
помошен – ndihmës
понижување – nënçmim, 
përbuzje
поништува – prish, anuloj, 
shfuqizoj, abrogoj
поништување – prishje, 
anulim
понуда – ofertë
понуден – i ofruar
понудува – ofroj
понудувач – ofertues
пополнува – plotësoj
поправање – ndreqje, 
korrigjim, përmirësim
попречува – parandaloj, 
pengoj
порекува – mohoj
послушност – dëgjueshmëri
посредник – ndërmjetës, 
mediator
посредно – tërthorazi
посредување – 
ndërmjetësim, mediacion
поставува – shtroj, vë
постапка – procedurë
постапува – veproj, procedoj
постигнување – arritje
постојан – i përhershëm, 
rezident
постројка – impiant, pajisje, 
instalacion
потврда – vërtetim
потврдува – vërtetoj, 
konfirmoj
потекло – prejardhje, origjinë, 
gjenezë
потекнува – buron
поткажувач – informator, 
denoncues, kallëzues
поткрепа – mbështetje
поткупува – mitos
потомок – pasardhës, 
trashëgimtar
потомство – pasardhës
потпис – nënshkrim, firmë
потписник – nënshkrues
потпишува – nënshkruaj, 
firmos
потреба – nevojë

поттик – nxitje, shtysë 
поттикнување – nxitje, 
shtysë 
потчинет – i nënshtruar
починат – i vdekur, i ndjerë
почитува – nderoj, respektoj
почитување – nder, respekt
пошта – postë
праведен – i drejtë, fer
правен – juridik, ligjor, legal
прави – bëj
правилник – rregullore e 
brendshme
правилно – në mënyrë 
korrekte 
правичен – i drejtë
правичност – drejtësi
правник – jurist
право – e drejtë
пратеник – deputet
пратка – dërgesë
праќање – dërgim
прашање – çështje, pyetje
преамбула – preambulë
пребивање – kompensim
превзема – ndërmarr
превезува – transportoj
приватизација – privatizim
приватност – privatësi
приведен – i ndaluar, i 
arrestuar
привилегија – privilegj
привремен – i përkohshëm
приврзан – i involvuar
приговара – kundërshtoj
превенција – parandalim, 
prevenim
превод – përkthim
превоз – transport
преглед – pasqyrë, kontroll
преговара – zhvilloj bisedime, 
negocioj
преговарач – negociator
преговори – bisedime, 
negociata
предава – dorëzoj
предавање – dorëzim
предавник – tradhtar
предвиден – i paraparë, i 
parashikuar
предвидува – parashoh, 
parashikoj
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предвидување – parashikim
предлага – propozoj
предлог – propozim
предмет – lëndë, objekt
предупредување – 
paralajmërim
предност – përparësi, 
prioritet
предок – paraardhës, 
stërgjysh
предрасуда – paragjykim, 
prejudikim
предумисла – paramendim
предуслов – parakusht
презема – ndërmarr
презентација – prezantim
презиме – mbiemër
преиначување – ndryshim, 
modifikim
преиспитува – rishqyrtoj, 
rishikoj
прејудицира – prejudikoj
прекин – ndërprerje
прекинува – ndërpres
прекршок – kundërvajtje
прекршува – shkel
прекршување – shkelje
прељуба – tradhti 
bashkëshortore, shkelje kurore
премер – matje
премиер – kryeministër
премија – premi
преминува – kaloj, tejkaloj, 
kapërcej
премолчен – i heshtur
пренесува – mbart, 
transferoj, ia kaloj
пренос – mbartje, transferim, 
kalim
пренослив – i 
transferueshëm, ngjitës
преовладува – mbizotëroj, 
mbisundoj
преоден – kalimtar
препознава – njoh, pranoj, 
vërtetoj
препорака – rekomandim
препорачува – rekomandoj
преправа (се) – shtirem, 
bëhem, simuloj, përmirësoj
преправање – shtirje, 
simulim, përmirësim
препрека – pengesë

прераспределба – 
rishpërndarje, ristrukturim
преседан – precedent
пресметка – faturë, 
përllogaritje
пресметлив – i përgjegjshëm, 
i përmbajtshëm
пресметливост – 
përgjegjshmëri, kontroll
преставување – prezantim
престанок – pushim
престанува – pushoj
престап – shkelje, delikt
престапник – delikuent
престој – qëndrim, banim
престојувалиште – 
vendqëndrim, vendbanim
пресуда – aktgjykim
пресуден – vendimtar, decisiv
пресуди – gjykoj
пресумпција – prezumim
претекст – pretekst, arsyetim
претпазлив – i kujdesshëm, 
vigjilent
претпазливост – kujdes, 
vigjilencë
претпоставен – epror, 
përgjegjës
претпоставка – supozim, 
hipotezë
претприемач – ndërmarrës, 
sipërmarrës
претприемништво – 
ndërmarrje, sipërmarrje
претпријатие – ndërmarrje
претплата – parapagim, 
abonim
претплатник – parapagues, 
abonent
претрес – bastisje, shqyrtim
претресува – bastis, shqyrtoj
претседава – kryesoj, drejtoj, 
udhëheq
претседавач – kryesues
претседател – kryetar, 
president
претседателство – kryesi
претставник – përfaqësues
претставништво – përfaqësi
претставува – përfaqësoj
претчувство – parandjenjë
претходник – pararendës
пречекорување – tejkalim

пречистен – i përditësuar, i 
konsoliduar
пречка – pengesë
прибавува – marr, fitoj
приближен – i përafërt
приватен – privat
процедурална – procedurale
процена – vlerësim
приговор – kundërshtim
придонес – kontribut
придржува – i përmbahem
придружен – shoqërues, 
përcjellës
прием – pranim
примач – pranues
признавање – njohje, pranim
признание – pranim, 
mirënjohje
пријава – fletëparaqitje, 
fletëdenoncim
пријавување – paraqitje
пријателски – miqësor
прикачен – i lidhur, i 
bashkëlidhur
прикачува – lidh
приклучува – bashkoj
прикривање – fshehje
прилагодување – përshtatje
прилог – shtojcë, aneks
приложува – bashkëngjit, 
shtoj
прима – pranoj
примање – pranim
примач – pranues
примена – zbatim
применет – i zbatuar, i 
aplikuar
применлив – i zbatueshëm, i 
aplikueshëm
применува – zbatoj, aplikoj
применување – zbatim, 
aplikim
примерок – ekzemplar
примирје – armëpushim
принуда – detyrim, imponim
принудува – detyroj, imponoj
принцип – parim
приод – qasje
приоритет – prioritet
припишува – ngarkoj
припојување – bashkim, 
ngjitje
прираст – rritje, ngritje, shtim
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присвојување – përvetësim, 
uzurpim
присилна одредба – 
dispozitë detyruese
присилно – me detyrim, me 
forcë
присилува – detyroj, 
shtrëngoj
прислушување – përgjim
приспособување – 
përshtatje, adaptim
пристап – qasje, akses, hyrje, 
aderim
пристапување – aderim, 
afrim
пристојност – mirësjellje
пристрасен – i anshëm
пристрасност – anshmëri, 
njëanshmëri
присуство – prani, prezencë
присутност – prezencë
присуствува – marr pjesë
притвор – paraburgim, arrest
притворање – paraburgosje, 
arrestim
притвореник – i 
paraburgosur, i arrestuar
притисок – presion
прифаќа – pranoj
прифатлив – i pranueshëm
прифаќање – pranim
приход – të ardhura
причина – arsye, shkak, 
motiv
проба – provë
проверка – kontroll, verifikim
проверува – kontrolloj, 
ekzaminoj, verifikoj
прогласува – shpall, 
proklamoj
прогон – përndjekje, 
persekutim
прогонство – persekutim
прогонување – persekutim
продажба – shitje
продолжување – vazhdim, 
shtyrje, prolongim
прозивка – apel
произлегува – rrjedh, 
rezultoj
прокламација – proklamatë
пролонгира – shtyj, prolongoj
промена – ndryshim
промет – qarkullim, xhiro

пронаоѓа – gjej, zbuloj
проневера – shpërdorim
проневерува – shpërdoroj
пропагирање – bëj 
propagandë
пропис – rregull, dispozitë, 
normë 
пропуст – lëshim
просек – mesatare
просечен – mesatar
протерува – dëboj, deportoj
протерување – dëbim, 
deportim
протест – protestë 
простор – hapësirë
против – kundër
противречност – 
kundërthënie, kontradiktë, 
antagonizëm 
противзаконски – 
kundërligjor
противи (се) – kundërshtoj
противник – kundërshtar
противнички – 
kundërshtues, antagonist
противодговор – 
kundërpërgjigje
противправно – kundërligjor, 
jolegal
протокол – protokoll
профит – fitim, profit
профитабилен – fitimprurës, 
profitabil
процедура – procedurë
процес – proces
процент – përqindje 
проценува – vlerësoj
проширување – zgjerim, 
shtrirje

Р
работа – punë
радиоактивен – radioaktiv
раѓање – lindje
разбирање – mirëkuptim, 
marrëveshje
разбојник – grabitës, 
plaçkitës, bandit
разбојништво – banditizëm, 
plaçkitje
разведен – i shkurorëzuar, i 
divorcuar 
развод – shkurorëzim, divorc
развој – zhvillim

разгледува – shqyrtoj
разгледување – shqyrtim
разделив – i ndashëm, i 
pjesëtueshëm
разделува – ndaj, veçoj
раздор – përçarje
разлика – dallim, diferencë
разменува – shkëmbej, 
këmbej
размислува – mendohem
разоружување – çarmatim
разработува – përpunoj
разрешува – shkarkoj, zgjidh
разрушување – prishje
раководен – udhëheqës, 
drejtues
раководи – udhëheq, drejtoj
ракопис – dorëshkrim
рамка – kornizë
рамноправен – i barabartë
рамноправност – barazi
рамнотежа – baraspeshë, 
ekuilibër
рангирање – rangim
ранување – plagosje
раселен – i zhvendosur
раселување – shpërngulje, 
zhvendosje
раскинува – shkëput, prish
раслојување – ndarje, veçim, 
shtresim
распаѓање – shkatërrim, 
dekompozim
распит – marrje në pyetje
распон – distancë, hapësirë
располага – disponoj
расположлив – në 
dispozicion, i arritshëm
расправа – diskutim, debat, 
shqyrtim, seancë
распределува – shpërndaj, 
sistemoj
распространет – i përhapur, 
i shtrirë
распушта – shpërndaj
раст – rritje, ngritje
расходи – shpenzime, të dala
рата – këst
ратификација – ratifikim
рација – bastisje
ревидира – rishikoj
ревизија – auditim, revizion
ревизор – audit, revizor
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револт – revoltë
регион – rajon
регионален – rajonal
регистар – regjistër
регулатива – normë
регулаторен – rregullator
редовен – i rregullt
режим – regjim
резидент – rezident
резиме – rezyme
резолуција – rezolutë
рекет – shantazh
рекетар – shantazhist
рекетарство – shantazh
реперкусија – reperkusion
реплика – replikë
ресор – resor, departament
референдум – referendum
референт – referent
реформа – reformë
рецесија – recesion
решение – aktvendim, 
aktgjykim, vendim, zgjidhje
ризик – rrezik
ризница – thesar
робија – robëri
рок – afat, limit
ротација – alternim, rotacion 
руши – rrënoj, shemb, prish

С
саботажа – sabotim
салдо – saldo
самит – samit
самообвинување – 
vetëfajësim 
самоволен – vetëdashës, i 
paautorizuar
саможртвување – vetëflijim, 
vetësakrifikim 
самоодбрана – vetëmbrojtje
спогодба – marrëveshje, ujdi, 
kontratë
споив – i pajtueshëm, 
kompatibil
спојување – bashkim, ngjitje, 
shkrirje
спокоен – i qetë
споменува – përmend, 
theksoj, zë në gojë
спор – kontekst, 
mosmarrëveshje

спореден – anësor, dytësor, 
sekondar
спорен – i diskutueshëm, 
kontestues
спори – kontestoj
способен – i aftë
самоопределување – 
vetëvendosje 
самостоен – autonom
самоубиство – vetëvrasje
самоуправување – 
vetëqeverisje, vetadministrim
санкција – sanksion
санкционира – sanksionoj
сведок – dëshmitar
сведочење – dëshmim
свидетелство – dëftesë
свикува – thërret
сводник – lajmës, shkues
(во) својство на – në cilësi të 
седиште – seli
седница – mbledhje, seancë
сектор – sektor, departament
секција – degë, ndarje, 
seksion
семејство – familje
сеопфатен – gjithëpërfshirës
сесија – sesion
сецесија – recesion, 
shkëputje, ndarje
сигурен – i sigurt
сигурност – siguri
сила – forcë, fuqi
силување – dhunim, 
përdhunim
симулација – simulim
сиромашен – i varfër
систем – sistem
ситуација – situatë, gjendje
склопува – përpiloj, lidh, 
kompiloj
склучува – lidh, arrij
скуден – i varfër, i pakët, i 
pamjaftueshëm
следење – ndjekje, vëzhgim, 
monitorim
следи – ndjek, vëzhgoj, 
monitoroj
слобода – liri
слоган – slogan
сложува (се) – pajtohet
служба – shërbim

службен – zyrtar, oficial
службеник – nëpunës, 
administrator
службеност – servitudë
служи – shërben
случај – rast
случаен – i rastësishëm
случајно – rastësisht
случајност – rastësi
случува (се) – ndodh, ngjan
смерница – direktivë, drejtim
смета – konsideroj, marr 
parasysh
сметка – llogari, faturë
сметководство – kontabilitet
смирување – paqësim, 
qetësim
смртовница – aktvdekje
снабдува – furnizoj
снабдување – furnizim
снабдувач – furnizues
собира – mbledh, akumulon, 
grumbullon
собирање – grumbullim, 
mbledhje
собрание – kuvend, 
parlament, asamble
соборува – rrëzoj
совесен – i ndërgjegjshëm, 
koshient
совет – këshill
советник – këshilltar
советодавен – 
këshillëdhënës, konsulent
советува – këshilloj
согласност – pëlqim, 
pajtueshmëri, akordim
согледува – shoh, vërej, 
shqyrtoj
содржина – përmbajtje
соединува – bashkoj, unifikoj
сојуз – lidhje, union, aleancë
сојузник – aleat
солвентност – aftësi pagese, 
solvencë
солидарен – solidar
солидарност – solidaritet
сомнение – dyshim, dilemë
сомичав – dyshues
сомнителен – i dyshimtë
сонаследник – 
bashkëtrashëgimtar 
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сообразност – 
përputhshmëri, adekuat, 
kompatibil
сообраќај – komunikacion, 
trafik, qarkullim
соодветен – përkatës, 
respektiv
соопштение – kumtesë, 
njoftim, lajmërim
соперник – rival, 
kundërshtar, antagonist
сопственик – pronar, 
zotërues
сопственост – pronësi, 
zotërim
соработка – bashkëpunim, 
kooperim 
соработник – bashkëpunëtor
сосед – fqinj
сослушување – marrje në 
pyetje, dëgjim
состав – përbërje, formacion
составува – përpiloj, hartoj, 
kompiloj
состанок – mbledhje, takim
состојба – gjendje, situatë, 
formë
соучесник – 
bashkëpjesëmarrës, 
списи – shkresa, dokumente
справување – përballje, 
menaxhim, administrim, 
спречува – parandaloj, pengoj
спречување – parandalim, 
pengim, obstruksion
спроведува – realizoj, zbatoj, 
implementoj
спроведување – realizim, 
zbatim, implementim
спротивен – i kundërt
спротивставени – 
kundërshtare, konfrontuese
средба – takim
средство – mjet
сродник – i afërm, farefis
сродство – lidhje gjaku, fis, 
familjar 
стабилност – stabilitet
став – paragraf, qëndrim
ставка – zë, pikë
стажант – stazhier, rekrut
стапка – shkallë, normë
старател – kujdestar, tutor
старателство – kujdestari, 
tutori

стасан – i arrirë, i pjekur, i 
ardhur
статус – status
статут – statut
ствар – gjë, send, gjësend, 
gjëra të luajtshme
стек – rrjedhë, varg, bashkim, 
bashkëkryerje 
стекнат – i fituar, i siguruar, i 
arritur
стекнува – fitoj, përfitoj, 
siguroj, arrij
стекнување – fitim, përfitim, 
arritje
степен – shkallë, gradë, nivel
стечај – falimentim
стока – mall, produkt, 
artikull, bagëti, kafshë
сторител – autor, bërës
страна – palë, anë 
странец – i huaj
странка – palë, pjesëmarrës
странски – i huaj
стручен – profesional
стручњак – ekspert, 
profesionist
суверен – sovran unilateral
суверенитет – sovranitet
суд – gjykatë, gjyq, tribunal
судење – gjykim
суди – gjykoj
судија – gjykatës, gjyqtar, 
arbitër
судир – konflikt, ndeshje, 
përplasje, kolizion
судница – sallë gjyqi 
судски – gjyqësor, ligjor
судство – gjyqësor, gjyqësi
сума – shumë 
суспензија – suspendim

Т
таен – i fshehtë, sekret, 
konfidencial
тајна – sekret
тајност – fshehtësi
такса – taksë
тапија – tapi, aktpronësi
тарифа – tarifë
татковство – atësi
твори – krijoj, themeloj, 
konstituoj
тврдење – pohim

тврди – pohoj
тежина – peshë
тежнеење – synim, aspiratë
текстуален – tekstual
тело – organ, trup
темел – themel, bazë
тенденција – tendencë
тендер – tender
теорија – teori
територија – territor, trevë
терор – terror
тероризам – terrorizëm
тероризира – terrorizoj
терорист – terrorist
тестамент – testament
тестатор – trashëgimlënës
технократ – teknokrat
титула – titull
товари – ngarkoj, rëndoj
толкува – interpretoj
толкување – interpretim
толкувач – interpretues
тортура – torturë
тоталитарен – totalitar
точен – i saktë, korrekt
точка – pikë
точност – saktësi, 
autenticitet, korrektësi
трага – gjurmë, shenjë
традиција – traditë
траен – i përhershëm
транзит – transit
трансакција – transaksion
транспарентност – 
transparencë
транспорт – transport
трговец – tregtar
трговија – tregti
тргување – tregtim
тревога – alarm
трезор – thesar
третман – trajtim
третостепен – i shkallës së 
tretë
трибунал – tribunal
тркалезна маса – tryezë e 
rrumbullakët
трошоци – shpenzime
туѓ – i huaj
тужба – padi
тужен – i paditur
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тужи – padit
тужител – paditës
тутор – tutor, kujdestar
трактат – traktat
трампа – trambë, shkëmbim

У
убеден – i bindur
убеденост – bindshmëri, 
siguri
убедува – bind
убедување – bindje
убива – vret
убиец – vrasës
убиство – vrasje
ублажува – zbut
ублажување – zbutje
убод – therje, goditje
уверен – i bindur
уверение – certifikatë, 
vërtetim
увереност – besim, bindje
уверува – siguroj, bind
уверување – bindje
увид – këqyrje, inspektim, 
удар – goditje
удел – pjesë, hise
узурпира – uzurpoj
указ – dekret
укинува – shfuqizoj, anuloj, 
abrogoj, suprimoj
укинување – shfuqizim, 
anulim, abrogim, suprimim
укор – qortim
управител – drejtues, 
udhëheqës
управник – administrues, 
drejtues, udhëheqës
управува – drejtoj, qeveris
управување – drejtim, 
qeverisje
уредба – urdhëresë, dekret
уредува – rregulloj
усвоен – i miratuar, i aprovuar
усвојува – miratoj, aprovoj
ускладува – përshtat, 
harmonizoj
услов – kusht, konditë
услуга – shërbim
условен – i kushtëzuar

усогласен – i harmonizuar
устав – kushtetutë
уставен – kushtetues
утврден – i përcaktuar, i 
caktuar
утврдува – përcaktoj, 
konstatoj, verifikoj
утврдување – konstatim, 
definim, verifikim
уцена – shantazh
учење – mësim
учесник – pjesëmarrës, 
participient
учество – pjesëmarrje, 
participim
учествува – marr pjesë, 
participoj
улога – rol
умисла – paramendim, dashje
унапредување – ngritje në 
pozitë
унија – union
унилатерален – i njëanshëm,
унифицирање – unifikim
уништување – shkatërrim, 
asgjësim, zhdukje
упад – hyrje me forcë
упатство – udhëzim
употреба – përdorim
управа – drejtori, 
administratë

Ф
фаворизира – favorizoj
факсимил – faksimil
факт – fakt, argument
фактор – faktor
фактура – faturë
фаличен – i mangët, me 
defekt
фалсификат – fals, i rremë
фалсификува – falsifikoj
фактичка состојба – gjendje 
faktike
фатален – fatal
фиктивна зделка – 
transaksion fiktiv
филијала – filial
финансирање – financim
финансии – financa
фирма – firmë, ndërmarrje

фонд – fond
фондација – fondacion
форма – formë
фалсификуван – i falsifikuar
фалсификување – falsifikim
формален – formal
формула – formulë
формулира – formuloj
форум – forum
франшиза – franshizë
функција – funksion
функционер – funksionar
функционирање – 
funksionim

Х
хартии од вредност – letra 
me vlerë
химна – himn
хипотеза – hipotezë
хипотека – hipotekë

Ц
царина – doganë
царинарница – zyrë 
doganore
царинење – doganim
цариник – doganier
цел – cak, qëllim
цивилен – civil
циклус – cikël

Ч
чек – çek
чесен – i ndershëm
чин – akt
чинење – bërje, veprim
член – nen, anëtar
членство – anëtarësi

Ш
шверцер – kontrabandist
шверцување – 
kontrabandim, kontrabandë
шеф – shef
шиканира – bëj hile (dredhi), 
ngatërroj me qëllim
ширење – përhapje, zgjerim, 
shtrirje
штета – dëm
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