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1 QERSHOR- 14 QERSHOR

ARSYE

Punëtorë të palajmëruar

Puna jashtë orarit dhe puna e papaguar gjatë festës

Denoncime në APRM si person i papunë

Ngacmim në vendin e punës

1

Mbështetje financiare nga një punëdhënës nga
sektori i hotelierisë i cili gjatë kohës së krizës i ka

paguar pagat e punëtorëve
1

1

1

NDIHMË JURIDIKE

Nr.6

3

E drejta për pushim vjetor

RASTE

Masa për lirimin e punëtorëve me sëmundje kronike 
dhe grave punëtore shtatzënë nga detyrat e punës

Pushime nga puna gojarisht pa vendim për largim nga puna 

Paga të papaguara
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2
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• Ndihmë juridike për përpilimin e kundërshtimeve në rastet e 
pushimit nga puna pa vendim largimi nga puna, veçanërisht refuzimi 
i pushimit nga puna gojarisht për shkak të mangësive në lidhje me:

→ Formën dhe përmbajtjen e pushimit nga puna,
→ Mënyrën e dorëzimit të dhe
→ Arsyet dhe obligimin për argumentim.

�    Përdorimi i mekanizmave mbrojtës, kryesisht në Inspektoratin 
Shtetëror të Punës;

�    Kushtet për marrjen e mbështetjes financiare nga Qeveria për 
punëdhënësit;

�    Parashtrimi i iniciativës për ndërprerjen e punëdhënësit në rastet 
e mospagimit të pagave tri herë me rradhë *;

�    Informim për linjat telefonike në dispozicion të Agjencisë së punë-
simit për kontrollin e statusit të personave të papunë;

�    Informatë për masat për lirimin e punëtorëve me sëmundje kroni-
ke dhe grave punëtore shtatzënë nga detyrat e punës dhe mënyra e 
mbrojtjes në rastet e mosrespektimit të tyre;

�    Procedurë për mbrojtje nga ngacmimi në vendin e punës;

�    Informata të tjera juridike për ushtrimin dhe mbrojtjen e të dre-
jtave të punëtorëve.

*Pas 30 qershorit, në përputhje me Dekretin me fuqi ligjore për ndryshimin e Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për falimentim 
gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriutnr. 140/2020).

TË DREJTAT E PUNËTORËVE 
NË KOHËN E VIRUSIT KORONA


