
1 Kategoria: NUMRI i KËRKESAVE TË PARASHTRUARA 
për mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese: 

PËRGJIGJE TË PRANUARA:

23

10 4 9
Pozitive Negative Nuk është 

marrë përgjigje

MBIKQYRJE Е JASHTËZAKONSHME 
INSPEKTUESE

Përgjigje në të cilat është dorëzuar 
vetëm njoftim nga ana e IShP-së

Përgjigje në të cilat është dhënë 
dokumentacioni i plotë nga mbikqyrja
 e realizuar

2   Kategoria: 
SHKUP

 8 PROBISHTIP

 1

MANASTIR 
STRUGË

TETOVË

KAVADAR

DELLÇEVË
KOÇANI 

STRUMICË

KRIVA 
PALLANKË 

3 2
NJËSITË RAJONALE TË INSPEKTORATIT 

SHTETËROR TË PUNËS DERI TE TË CILAT 

JANË PARASHTRUAR KËRKESA PËR 

MBIKQYRJE TË JASHTËZAKONSHME 

INSPEKTUESE:

3   Kategoria:
LËNDË TË MBIKQYRJES INSPEKTUESE:

Mosdhënia e ekstraktit nga përllogaritja mujore e pagës

Mosevidentimi dhe mospagesa e punës jashtë orarit

Shkelje të tjera të të drejtave të punëtorëve 

Nuk janë siguruar kushtet në vendin e punës

Mospagesa e regresit për pushim vjetor

Mospërcaktimi i ndërmjetësit pas parashtrimit të kërkesës
përmbrojtje nga shqetësimi në vendin e punës

Mosorganizimi i transportit të organizuar deri në vendin
 e punësnë ndrrim të natës
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Numri i mbikqyrjeve inspektuese

4   Kategoria:

5   Kategoria:

KOHËZGJATJA PËR MARRJEN E PËRGJIGJES PAS 
PARASHTRIMIT TË KËRKESËS PËR MBIKËQYRJE TË 
JASHTËZAKONSHME INSPEKTUESE:
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Më pak se 15 ditë    15 - 30 ditë 30 - 45 ditë

Më pak se 15 ditë    15 - 30 ditë 30 - 45 ditë

Mbi 45 ditë

Koha e nevojshme për dorëzimin e përgjigjeve nga IShP-ja pas parashtrimit 
të kërkesave për mbikqyrje të jashtëzakonshme inspektuese

Numri i përgjigjeve
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Koha e pritjes për përgjigje nga IShP-ja pas kërkesave për mbikqyrje 
të jashtëzakonshme inspektuese, për të cilat ende nuk ka përgjigje

Numri i kërkesave të parashtruara

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME:

Inspektorati shtetëror i punës edhe më tej nuk po vepron mjaftueshëm shpejt dhe në 
mënyrë të përditësuar pas kërkesave të parashtruara për mbikqyrje të jashtëza-
konshme inspektuese. Kjo është e domosdoshme, me qëllim të përmirësimit të efika-
sitetit në mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Apelojmë për veprim më të shpejtë dhe të 
përditësuar në raport me kërkesat e parashtruara.

Inspektorati shtetëror i punës edhe më tej nuk ka vendosur linja funksionale të tele-
fonit në të gjitha njësitë rajonale. Kjo ndikon në qasjen për mbrojtjen e të drejtave të 
punëtorëve, respektivisht e pamundëson denoncimin. Me rëndësi të madhe është që 
Inspektorati përfundimisht të vendosës linja funksionale të telefonit në të gjitha njësitë 
rajonale.

Inspektorati shtetëror i punës duhet që të avancojë bashkëpunimin me sindikatat, 
organizatën e punëdhënësve dhe të jetë më i hapur për bashkëpunim me 
organizatat civile.

Inspektorati shtetëror i punës duhet që më shpesh, në mënyrë më efikase dhe me 
vetëiniciativë të kryejë mbikqyrje kontrolluese në rastet ku ka konstatuar shkelje të 
drejtave të punëtorëve dhe të kontrollojë nëse punëdhënësit kanë vepruar sipas 
aktvendimeve të tij.

Државниот инспекторат за труд треба да ги известува подносителите на барањата 
за вонреден инспекциски надзор за исходот на иницираните прекршочни 
постапки и висината на прекршоците изречени против работодавачите, кои не 
постапиле по решенијата на инспекторатот и не ги отстраниле утврдените повреди 
на работнички права.

Inspektorati shtetëror i punës duhet që ti njoftojë parashtruesit e kërkesave për 
mbikqyrje të jashtëzakonshme inspektuese mbi rezultatet e procedurave të inic-
uara për kundërvajtje dhe lartësinë e kundravajtjeve të shqiptuara kundër 
punëdhënësve, të cilët nuk kanë vepruar sipas këtyre aktvendimeve të inspektoratit dhe të 
cilët nuk i kanë hequr shkeljet e konstatuara të të drejtave të punëtorëve.

Inspektorati shtetëror i punës ti shqyrtojë mundësitë për mënyra të tjera të parash-
trimit të kërkesave anonime për inicimin e mbikqyrjes së jashtëzakonshme 
inspektuese. 

Inspektorati shtetëror i punës për periudhën për të cilën raportohet, në asnjë rast nuk e 
ka dorëzuar dokumentacionin e plotë nga realizimi i mbikqyrjes së 
jashtëzakonshme inspektuese (procesverbal nga realizimi i mbikqyrjes inspektuese, 
vendim, urdhëresë të paguar bankare e të ngjashme) deri te parashtruesit e kërkesave për 
mbikqyrje të jashtëzakonshme inspektuese. Rekomandojmë që Inspektorati ta dorëzojë 
dokumentacionin e plotë me qëllim të transparencës më të madhe.

SHTIP

1

NUMËR
korrik – tetor 2019

INFOGRAFIKU 
KATËRMUJOR

A I MBRON INSPEKTORATI SHTETËROR I PUNËS TË DREJTAT E PUNËTORIT NË MËNYRË EFIKASE? 


