
Numri i procedurave

Numri i procedurave

30-45
 ditë

15-30
 ditë

Më pak 
se15 
ditë

16

9
pozitive

4
negative

3
nuk ka përgjigje

Shkup

Shtip

Probishtip

Kriva Pallankë

Kumanovë

Koçani

6

5

2

1

1

1

Mospagim i pagës

Mospagim i pagës minimale

Lëndim në vendim e punës

Pushim/largim i paligjshëm nga puna

Pagë më e ulët

Mospagim i shtesës së pagës për përvojë pune

1              2             3             4       
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Rekomandime

Të përmirësohet efikasiteti në trajtimin e kërkesave për mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese dhe 
të njoftohen parashtruesit e kërkesave, në përputhje me afatet ligjore të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese. Madje 
për 10 nga 16 kërkesat e parashtruara për mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese nga Komiteti i Helsinkit në 
periudhën e raportimit, Inspektorati Shtetëror i Punës nuk i ka respektuar këto afate ligjore.

Të vazhdohet praktika e mirë e zhvillimit të takimeve të rregullta javore të Inspektoratit Shtetëror të Punës 
me shoqatat e qytetarëve dhe sindikatat. Shpresojmë që këto takime përsëri do të dëshmojnë se janë jashtëzakon-
isht të dobishme dhe do të rrisin efikasitetin e Inspektoratit në trajtimin e kërkesave të parashtruara për mbikëqyrje 
inspektuese.

E mirëpresim vendimin e Inspektoratit për të ngritur padi penale kundër një punëdhënësi për një aksident 
në punë me pasoja fatale në Kumanovë. Ky është rasti i dytë për të cilin Inspektorati na informoi se është ngritur 
kallëzim penal kundër një punëdhënësi në bazë të kontrolleve të papërfunduara shëndetësore dhe moskryerjes së 
trajnimit të duhur në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. Duke pasur parasysh situatën në terren dhe faktin 
që mungesa e një trajnimi të tillë është një shkak i zakonshëm i dëmtimeve/lëndimeve në vendin e punës, ne i bëjmë 
thirrje inspektoratit të vazhdojë të inicojë padi penale në raste të tilla. Shpresojmë që kjo të jetë një hap i rëndë-
sishëm në parandalimin e incidenteve tragjike në të ardhmen.

Inspektorati Shtetëror i Punës për të forcuar bashkëpunimin me Drejtorinë e të Hyrave Publike në mënyrë 
që të identifikojë dhe sanksionojë punëdhënësit që kanë përdorë ndihmë financiare shtetërore, dhe nuk kanë 
respektuar detyrimin për pagimin e pagës dhe/ose pagimin e pagës minimale për punonjësit e tyre.

Të sigurohet zbatim i përpiktë i pagesave të pagave dhe shtesave të pagave për punëtorët të cilët janë 
pushuar nga puna nga masat parandaluese të qeverisë për shkak të përhapjes së KOVID-19. Inspektorati Shtetëror 
i Punës duhet të sigurojë që të mos ketë keqinterpretim të masave parandaluese dhe rekomandimeve të Qeverisë 
për largimin nga puna të kategorive të caktuara të punëtorëve dhe identifikimin e gabuar të tyre me nenet e Ligjit 
për marrëdhëniet e punës që i referohen pamundësisë për të kryer punë për shkak të forcës madhore dhe për-
dorimit të pushimit të detyruar.

Inspektorati Shtetëror i Punës duhet të sigurojë zbatimin e përpiktë dhe korrekt të masës së shtyer për 
largimin e grave shtatzëna nga puna dhe detyrat e punës me prani fizike në vendin e punës.

Të intensifikohet mbikëqyrja për pagesën e regresit për pushimin vjetor K-15 nga ana e punëdhënësit. Në të 
njëjtën kohë, Inspektorati Shtetëror i Punës duhet të kërkojë një interpretim autentik të Marrëveshjes së përg-
jithshme kolektive për sektorin privat në fushën e ekonomisë për mënyrën e llogaritjes dhe përcaktimit të shumës 
së regresit për pushimin vjetor te punëdhënësit që kanë pasur vështirësi financiare dhe që kanë paguar më pak se 
40% nga shuma minimale e bazës për llogaritjen e regresit për pushim vjetor.
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Puna e Inspektoratit shtetëror të punës
në mbrojtjen e të drejtave të punëtorit

Numri i kërkesave të 

parashtruara për mbikëqyrje të 

jashtëzakonshme inspektuese

Përgjigje të pranuara:

Përgjigje duke dërguar vetëm njoftim nga ISHP-ja

Përgjigje duke dërguar tërë dokumentacionin 
e plotë nga mbikëqyrja e kryer

Njësi rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës te të cilët janë parashtruar 

kërkesat për mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese

Lëndë e mbikëqyrjeve inspektuese

Koha e pritjes së përgjigjes pas parashtrimit të 

kërkesës për mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese

Koha e nevojshme për dorëzimin e përgjigjeve nga ISHP-ja
pas parashtrimit të kërkesave për mbikëqyrje të 
jashtëzakonshme inspektuese

Koha e pritjes së përgjigjes nga ISHP-ja ndaj  kërkesave për
mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese për të cilat 
akoma nuk ka përgjigjeMë pak 

se15 
ditë

15-30
 ditë

30-45
 ditë

Numri i mbikëqyrjeve inspektuese

Ky produkt është hartuar në kuadër të projektit “Rritja e produktivitetit nëpërmjet përmirësimit të 
kuadrit ligjor mbi marrëdhëniet e punës në Maqedoninë e Veriut”, financuar nga Qeveria e 
Mbretërisë së Bashkuar me mbështetjen e Ambasadës Britanike Shkup. Përmbajtja e këtij 
publikimi nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimin ose mendimet e Qeveria e Mbretërisë së 
Bashkuar.
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