
Pagesa e pagës minimale
Pagesa e punës jashtë orarit
Evidentimi i punës jashtë orarit
Dhënia e fletëpagesës së pagës
Mospagimi në kohë i pagës
Marrëdhënia e parregulluar e punës
Ndërprerja joligjore e marrëdhënies së punës
Siguria dhe shëndeti në punë
Pagesë e shumës më të ulët nga shuma e kontraktuar
Transformimi i kontratës së punësimit
Shkelja e së drejtës për pushim ditor
Mosorganizim i transportit në vendin e punës gjatë turneve
Mospërcaktimi i ndërmjetësit pas parashtrimit të kërkesës
Shkelje të tjera të drejtave të punëtorëve
Moslajmërim i punës jashtë orarit
Shkelje të procedurës me rastin e punësimit
Pagesa e regresit për pushim vjetor
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Gjendja me të drejtat e punëtorëve 
Infografiku vjetor për periudhën 1 tetor 2018 deri më 31 tetor 2019

përmes dhënies së ndihmës 
juridike janë përfshirë 
nga rrethina dhe sektorë  
të ndryshëm7.596 

* За 6 случаи, односно 104 работници, 
   нема податок од кој/а град/средина доаѓаат.

170 raste (94,45%) këshilli juridik ishte i suksesshëm

Numri i raste

Numri i punëtor 

10 raste (5,55%) nuk ka përgjigje ose këshillimi juridik ishte i 
                                     pasuksesshëm

7.103 punëtor (93,51%) 

493 punëtor (6,49%)

Numri i punëtor

Pjesa më e madhe e shkeljeve ishin për:

Largim nga puna dhe afatet e largimit – 28 (28)
Shqetësim në vendin e punës (mobing) – 24 (24)

Lëndim në vendin e punës – 16 (1.100)
Mospagim i punës jashtë orarit – 14 (2.231)
Paga dhe kontribute të papaguara  – 13 (2.264)
Regres për pushim vjetor – 12 (893)
Siguri dhe shëndet në punë – 12 (119)

Numri i raste

Riemërimi në vend tjetër të punës – 12 (12)
Punëtorë të palajmëruar – 11 (455)
Transformimi i marrëdhënies së punës – 11 (11)
Sigurim material për personat e papunë – 11 (11)
Procedura disiplinore – 11 (11)
Diskriminim – 11 (11)
Mundësi për procedurë pranë GjEDNJ-së – 10 (10)

Shkelje të tjera, lidhur me: orarin e shkurtuar të punës në raste të veçanta, 
mospagim në kohë i pagave, klauzolën konkurruese, marëveshjen kolektive, 
ndërprerjen e marrëdhënies së punës me marrëveshje, sindikatat, punësimet, 
pushimet mjekësore dhe të ngjashme - 23 (1.452)

* Në një rast mund të bëhet fjalë për shkelje të më shumë të drejtave të punëtorëve.

* Institucionet nuk kanë dorëzuar përgjigje kthyese ose nuk është dorëzuar 
    informacion kthyes nga ana e punëtorëve.

46,11 % të rasteve nuk ka pasur verdikt ose verdikti është i 
              panjohur,* 

Pozitive: 20

Negative: 32

Негативни: 32

Nuk është pranuar përgjigje:  25

34,44 % të rasteve ka pasur verdikt negativ dhe vetëm 

19,45 %  të rasteve kanë pasur verdikt pozitiv 

Numri i punëtor

Denoncimet për shkelje të drejtave të punëtorëve janë 
të përfaqësuara nga të gjitha degët, por numri më i madh i tyre vijnë nga:  

tregtia
18 (623)
arsimi 
17 (216)

ndërtimtaria 
14 (28)
administrata 
13 (13)

shëndetësia
12 (119)
policia
12 (12)
industria e tekstilit   
7 (2.494)

industria kimike dhe xehetaria
7 (2.736) 

prodhimtaria 
7 (476) 
turizmi
7 (257)

Puna e Inspektoratit shtetëror të punës (IShP) nëpërmjet shifrave

Numri i kërkesave të parashtruara për mbikëqyrje të jashtëzakonshme 
inspektuese:  77

Njësi rajonale të Inspektoratit shtetëror të punës, te të cilët janë parashtrur 
kërkesat për mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese

Lëndë e mbikëqyrjes inspektuese: 

Koha e pritjes për marrjen e përgjigjes pas parashtrimit të kërkesës 
për mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese:

Përmbajtja e përgjigjeve të pranuara pas realizimit të mbikëqyrjes së 
jashtëzakonshme inspektuese

 

Përgjigje ku është dorëzuar vetëm njoftim nga IShP-ja

Përgjigje ku është dërguar dokumentacioni i plotë nga 
mbikëqyrja e realizuar
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Numri i përgjigjeve

30-45 ditë Mbi 45 ditë 

për shkelje të drejtave të punëtorëve janë
denoncuar te Komiteti i Helsinkit për të drejtat e
njeriut – përmes dhënies së ndihmës juridike
janë përfshirë 

180
raste

Shpërndarja e numrit të rasteve dhe përfshirja e punëtorëve 
sipas qyteteve në Maqedoni

Demir Hisar
2 (86)

Tetovë
10 (278)

Gostivar
4 (4)

Strugë
1 (1)

Resnjë
2 (201)

Ohër
3 (17)

Prilep
5 (5)

M.Brod
2 (2)

Kërçovë
2 (2)

Shkup
103 (3.276)

Veles
8 (705)

Gjevgjeli 
4 (4)

Negotinë
2 (2)

Radovish
1 (623)

Koçani
5 (1.807)

Kratovë
1 (1)

Dellçevë
2 (260)

f. Marino
       1 (1)

Kumanovë
3 (202)

f. Hamzali, 
Bosillovë 

1 (1)

Kriva Pallankë 
4 (6)

f. Vlladimirovë
1 (1)

Kavadarci
1 (1)

f. Llozovë, 
Sh. Nikollë 

1 (1)

Strumicë
3 (3)

Shtip
2 (2)

* FPër 6 raste, respektivisht 104 punëtorë, nuk ka të dhëna se prej cilit qytet/rrethinë vijnë.

Përgjigje të pranuara për kërkesat e parashtruara: 


