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  REPUBLIKA E KOSOVËS 

KUVENDI 

 

 

Në mbështetje të nenit 65 (1)   dhe nenit 49  

të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

 

Duke pasur parasysh Konventat e 

Organizatës  Ndërkombëtare të Punës, 

Legjislacionin e BE-së dhe parimet 

themelore të ekonomisë së hapur dhe të 

tregut të punës. 

 

Me qëllim të krijimit të një baze ligjore  

funksionale, gjithëpërfshirëse dhe të 

qëndrueshme nga marrëdhënia e punës;      

 

 

miraton:  

 

         

 

LIGJIN  E PUNËS 

 

 

 

KAPITULLI    I  

 

 
DISPOZITAT THEMELORE 

                                     

 

 

 

 

REPUBLIKA KOSOVO 

SKUPŠTINA 

 

 

Na osnovu člana 65 (1) i člana 49 Ustava 

Republike Kosova. 

 

Imajuċi u vidu Konvencije Međunarodne 

Organizacije  Rada; Zakonodavstvo EZ-ce i 

osnovna načela  otvorene privrede i trţišta 

rada. 

 

 

Sa   namerom   stvaranja jedne funkcionalne, 

sveobuhvatne i odrţive zakonske osnove iz 

radnog odnosa; 

 

 

usvaja: 

 

 

 

                ZAKON O RADU 

 

 

 

 POGLAVLJE  I 

 

 

OSNOVNE ODREDBE 
 

 

 

 

 

REPUBLIC OF KOSOVO 

THE ASSEMBLY 

 

 

Pursuant to Article 65 (1) and Article 49 of the 

Constitution of Republic of Kosovo. 

 

Taking into account Conventions of the 

International Labour Organisation, European 

Union Legislation and the fundamental 

principles of free labour market and economy.  

 

 

With an aim of establishing a comprehensive, 

functional and sustainable legal framework on 

employment relationship,  

 

 

hereby, promulgates the following: 

  

 

 

LAW ON LABOUR  

 

 

 

CHAPTER I  
 

 

GENERAL PROVISIONS 
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 Neni 1 

Qëllimi 

 

 Ky Ligj ka për qëllim të rregullojë të drejtat 

dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës,   

procedurat e realizmit të tyre, të cilat 

përcaktohen me këtë Ligj, Kontratën 

Kolektive dhe Kontratën e Punës, në 

përputhje me Konventat Ndërkombëtare të 

Punës dhe legjislacionin e BE-së. 

                                 

 

Neni   2  

Fusha e zbatimit 

 

1. Dispozitat e  këtij Ligji zbatohen për të 

punësuarit dhe punëdhënësit e sektorit privat 

dhe publik në Republikën e Kosovës. 

 

2. Dispozitat e  këtij Ligji zbatohen edhe për 

të punësuarit dhe punëdhënësit, punësimi i të 

cilëve rregullohet me Ligj të veçantë, nëse 

Ligji i veçantë nuk parashikon zgjidhje për 

çështje të caktuara nga marrëdhënia e punës. 

 

 

3. Dispozitat e këtij Ligji zbatohen edhe për 

të punësuarit me shtetësi të huaj dhe personat 

pa shtetësi, të cilët janë të punësuar tek 

punëdhënësit në teritorinë e Republikës së 

Kosovës, nëse me Ligj nuk është rregulluar 

ndryshe. 

 

4. Dispozitat e këtij Ligji nuk janë të 

 

 Član 1 

Cilj 

 

 Ovaj Zakon  ima za cilj da reguliše prava i 

obaveze  iz radnog odnosa, način i postupke 

njihovog ostvarivanja, koja se regulišu  ovim  

Zakonom, Kolektivnim Ugovorom i Ugovorom 

o Radu, u skladu sa Međunarodnim 

Konvencijama Rada i zakonodavstvom EU. 

  

 

 

Član 2 

Oblast primene 

 

1. Odredbe  ovog   Zakona   sprovode  se  za 

zaposlene i poslodavce privatnog i javnog 

sektora  u Republici Kosova.  

 

2. Odredbe ovog Zakona  sprovode se za  

zaposlene i poslodavce , čija zapošljavanja  

Regulišu se sa Posebnim Zakonom,ako 

Poseban Zakon ne predviđa rešenje za 

određena pitanja iz radnog odnosa. 

 

 

3. Odredbe ovog Zakona sprovode se na 

zaposlene strane drţavjlane i lica bez 

drţavljanstva koji rade kod poslodavca  na 

teritoriji Republike Kosova, ako se Zakonom 

nije drukčije određeno. 

 

 

4. Odredbe ovog Zakona ne sprovode se za 

 

 Article 1  

The Aim  
 

The present law aims at regulating the rights 

and obligations deriving from employment 

relationship and the procedures for its 

accomplishment that are regulated by the 

present law, the Collective Contract and Labour 

Contract in compliance with the International 

Labour Conventions and EU legislation.  

   

 

Article 2  

The Scope  

 

1. Provisions of the present law shall be 

applicable for employees and employers in the 

private and public sector in Republic of 

Kosovo.  

2. Provisions of the present law shall be 

applicable for employees and employers, 

whose employment is regulated through a 

special law, if the special law does not provide 

for a solution for certain issues deriving from 

employment relationship.  

 

3. Provisions of the present law shall be 

applicable for foreign citizenship employees 

and without citizenship, who are employed to 

employers within territory of Republic of 

Kosovo,  if the Law does not provide else. 

 

 

4. Provisions of the present Law shall not be 
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aplikueshme  për marrëdhëniet e punësimit 

brenda misioneve ndërkombëtare, misioneve 

diplomatike dhe konsullore të shteteve të 

huaja, Pranisë Ushtarake Ndërkombëtare të 

vendosur në Republikën e Kosovës në bazë 

të Propozimit Gjithëpërfshirës për Statusin 

dhe organizatat ndërkombëtare qeveritare. 

 

Neni  3 

Përkufizimet 
 

1.  Me qëllim të zbatimit dhe interpretimit të 

saktë, shprehjet e përdorura  në këtë Ligj 

kanë këtë kuptim: 

 

k: 1.1. “I punësuari “ është personi fizik i  

    punësuar për të kryer punë ose shërbime  

    me pagesë për punëdhënësin;  

 

1.2. “Punëdhënësi “ është personi fizik 

ose juridik i cili i siguron punë të 

punësuarit dhe i paguan pagën për punën 

ose për  shërbimet e kryera;  

 

1.3. “Sektori publik” sipas këtij Ligji   

nënkupton sektorin e arsimit, të 

shëndetësisë si dhe ndërmarrjet publike të 

cilat janë pronësi e Republikës së Kosovës 

apo e ndonjërës nga komunat e Republikës 

së Kosovës; 

 

1.4. “Dialogu Social”  është proces 

demokratik i konsultimeve dhe i  

shkëmbimit të informatave në mes të 

përfaqësuesve të punëdhënësve, 

radne odnose , u okviru medjunarodnih  misija, 

misija diplomatskih, konzularnih stranih   

drzava, Prihvatljive Medjunarodne Vojske 

stacionirana u Republici Kosova na osnovu 

predloga sveobuhvatnog za statut kao i 

Medjunarodnih organizacijskih Vlada. 

 

 

Član 3 

Definicije 

             

1.  Sa    namerom   tačnog    sprovođenja   i 

inerpretiranja ,upotrebljeni izrazi u ovom 

zakonu imaju ovo značenje: 

 

1.1.“Zaposleni” je fizičko lice zaposlen za                

obavljanje poslova ili usluga za poslodavca uz 

novčanu   nadoknadu; 

 

1.2. “Poslodavac”  je fizičko ili pravno lice, 

koji zaposlenom obezbedjuje rad i isplaćuje 

platu za obavljeni rad ili  usluge; 

 

 

1.3.”Javni Sektor” prema ovom Zakonu 

podrazumeva sektor obrazovanja ,zdravstva  

kao i javna preduzeća koja su u svojini 

Republike Kosova  ili u nekoj Opštini 

Republike Kosova .   

 

 

  1.4. “Socijalni Dijalog” je demokratski i  

   pregovorni proces , konsultacije i razmenu  

   informacije  između predstavnika Vladinih  

   posloprimaoca i poslodavaoca . 

 

applicable to employment relationships within  

international missions, diplomatic and consular 

missions of foreign states, International 

Military Presence established in the Republic 

of Kosovo under the Comprehensive Proposal 

for the Status Settlement and international 

governmental organizations. 

 

Article 3 

Definitions  
 

1. For the purpose of precise interpretation and 

implementation, the following terms employed 

in the present law, shall mean:  

 

    1.1.“Employee” is a natural person  

     employed to perform paid labour or services  

      for an employer;  

 

1.2.“Employer” is a natural or legal person 

who employs an employee and pays a salary 

for the labour or services performed;   

 

 

1.3.“Public Sector” shall include the 

education and health sector as well as 

publicly owned enterprises by Republic of 

Kosovo or any other municipality of 

Republic of Kosovo;    

 

 

1.4. “Social Dialogue” is a democratic 

process of negotiations, consultations and 

exchange of information among the 

representatives of employers, employees and 
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punëmarrësve dhe përfaqësuesve të 

Qeverisë; 

 

    1.5. “ Këshilli Ekonomiko-Social (KES)       

    është organ i nivelit nacional i cili       

    udhëheq konsultimet për çështjet nga   

    marrëdhënia e punës, mirëqenia sociale  

   dhe çështjet tjera të cilat kanë të bëjnë  me    

   politikat ekonomike  në Republikën e      

   Kosovës;  

 

1.6. “Organizatat e të punësuarëve janë, 

Sindikatat të cilat janë të pavarura,  

vullnetare, e themeluar për realizimin dhe 

mbrojtjen e të drejtave të të punësuarëve; 

 

1.7. “Organizata e punëdhënësve  është 

organizatë në të cilën punëdhënësit 

bashkohen vullnetarisht për mbrojtjen e 

interesave të tyre; 

 

1.8. ”Kontrata Kolektive “ është 

marrëveshja ndërmjet organizatave të 

punëdhënësve dhe organizatave të të 

punësuarve me të cilën rregullohen të 

drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë që 

rrjedhin nga marrëdhënia e punës sipas 

marrëveshjes së arritur; 

 

1.9. “Akti i Brendshëm i Punëdhënësit”    

është akt i cili rregullon të drejtat, detyrat 

dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga 

marrëdhënia e punës, në pajtim me këtë 

Ligj dhe me Kontratën Kolektive; 

 

 

 

 

1.5. “Ekonomski Socialni” je Savet (ESS) 

je organ nacionalnog nivoa koji vodi 

konsultacije za pitanja iz radnog odnosa 

,socijalne zaštite i drugih pitanja koja imaju 

sa ekonomskim politikama u Republici 

Kosova.  

 

 

1.6.“Organizacije posloprimaoca 

(Sindikata )je Samostalna  Dobrovoljna 

Organizacija zaposlenih ,osnovana za 

ostvarenje i zaštitu prava  radnika. 

 

1.7.”Organizacija poslodavaoca je 

organizacija u kojoj poslodavaoci 

dobrovoljno se sastaju za zaštitu njihovih 

interesa. 

 

1.8. “Kolektivni Opšti Ugovor” je 

sporazum između organizacija poslodavaoca 

i organizacija zaposlenih (Sindikata)sa 

kojima se regulišu prava ,zadaci i 

odgovornosti koja proizilazu iz radnih 

odnosa prema postignutog Sporazuma ; 

 

 

1.9. “Interni akt poslodavca” je unutrašnji 

akt poslodavca, koji reguliše prava, obaveze 

i  odgovornosti koje proizilaze iz radnog 

odnosa, u skladu sa ovim zakonom i 

Kolektivnim ugovorom;  

 

representatives of the Government;  

 

 

   1.5. “Social-Economic Council” (SEC) is a  

    body at the national level leading  

consultations on issues on employment 

relationship, social welfare and other issues  

dealing with economic policies in Republic of 

Kosovo;   

  

 

1.6. ”Employees’ Organisation (Union)” – 

is an independent voluntary organisation of 

employees, established for the 

accomplishment and protection of 

employees‟ rights;  

1.7. “Employers’ Organisation” – is an 

organisation of employers joined voluntary 

for the protection of their interests;  

 

 

1.8. “Collective Contract” is an agreement 

between employers‟ organisations and 

employees‟ organisations (unions) regulating 

the rights, duties and responsibilities 

deriving from employment relationship on 

the basis of the agreement reached;    

 

 

1.9. “Employer’s Internal Act” regulates 

the rights, duties and responsibilities 

deriving from employment relationship in 

compliance with the present law and the 

Collective Contract;  
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1.10. “Marrëdhënia e Punës “  është  një 

marrëveshje ose rregullim kontraktual 

ndërmjet një punëdhënësi dhe të punësurit 

për kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive 

specifike nga i punësuari nën mbikëqyrjen 

e punëdhënësit, kundrejt një pagese të 

dakorduar, zakonisht në formë të parave; 

 

1.11. Kontrata e Punës  është akt 

individual e cila lidhet ndërmjet 

punëdhënësit dhe të punësuarit, me të 

cilën rregullohen të drejtat, detyrat dhe 

përgjegjësitë që rrjedhin nga marrëdhënia 

e punës në pajtim me këtë Ligj, me 

Kontratën Kolektive dhe me Aktin e 

Brendshëm të Punëdhënësit; 

 

1.12. “Praktikanti “ është personi i 

kualifikuar i cili themelon për herë të parë 

marrëdhënie pune, me qëllim që gjatë  

punës praktike të aftësohet për punë të 

caktuara; 

 

1.13. “Paga  është shpërblim ose fitim i 

çfarëdo niveli të llogaritur e shprehur në 

para për të punësuarin; 

 

1.14. “Paga minimale”  është pagesë 

minimale e propozuar  nga KES-i  ndërsa 

e vendosur nga Qeveria, sipas kritereve të 

përcakturarame këtë  në pajtim me këtë 

Ligj;  

1.15. “Puna e detyruar ose e dhunshme”   

nënkupton  punën ose shërbimet të cilat 

kërkohen të kryhen nën kërcënim me 

   1.10. “Radni Odnos “je ugovorni sporazum  

    ili dogovor  između poslodavca između  

   jednog   poslodavca i zaposlenog za  

   obavljanje  određene duţnosti i odgovornosti  

   od strane   zaposlenog pod nadgledanja  

    poslodavca  uz  

   dogovoreno plaćenje ,obično u obliku novca.  

 

1.11. Radni ugovor je individualni akt,  

sklopljen između poslodavca i zaposlenog, 

kojim se regulišu prava, obaveze i  

odgovornosti  koje proizilaze iz radnog 

odnosa, u skladu sa ovim Zakonom, 

Kolektivnim ugovorom i internim aktom 

poslodavca; 

 

 

1.12. ”Pripravnik” je kvalifikovano osoblje  

koji po prvi put ostvaruje radni odnos ,sa 

namerom da  tokom  pripravnog rada  da se 

osposobljava  za određene poslove ; 

 

 

1.13. “Plata” je podarak ili zarada bilo 

kakvog računajučeg  nivoa izraţenog u 

novcu za zaposlenog; 

 

1.14. ”Minimalna plata” je minimalno 

isplaćivanje propozivane od SES , 

utvdjivane od strabe Vlade,  u skladu sa 

Zakonom; 

 

1.15. “Obavezan ili prinudan rad” 

podrazumeva rad ili usluge  koja se 

zatraţuju vršiti pod pretnjom ,sa 

1.10. “Employment Relationship” is an 

agreement or contractual arrangement 

between an employer and an employee for 

the performance of specified functions or 

tasks by the employee under the supervision 

of the employer in return for an agreed 

remuneration, normally in the form of 

money;  

1.11. “Labour Contract” is an individual 

act concluded between the employer and the 

employee in order to regulate the rights, 

duties and responsibilities deriving from 

employment relationship in compliance with 

the present law, Collective Contract and the 

Employer‟s Internal Act;   

 

 

1.12. “Intern” is a qualified person 

establishing employment relationship for the 

first time with the purpose of getting trained 

for certain tasks through practical work;  

 

 

1.13. “Salary” is the remuneration or 

winning of any calculated level in the form 

of money for the employee;  

 

1.14. “Minimum Salary” is the minimum 

salary proposed by SEC , defined or 

Government, in compliance with the present 

Law;  

 

1.15. “Forced or Compulsory Labour” is 

the labour or services required to be 

performed under the threat of punishment 
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ndëshkim, për të cilat i punësuari  nuk 

shpreh vullnet t‟i kryejë; 

 

1.16. “Anëtarët e familjes së ngushtë” 

sipas këtij Ligji janë: bashkëshorti/ja, 

fëmijët martesorë dhe jashtë martesorë, 

fëmijët e birësuar, vëllezërit, motrat dhe 

prindërit;  

 

1.17. “Diskriminimi” është  çdo dallim 

që përfshin përjashtim ose dhënie të 

përparësisë në bazë të racës, ngjyrës, 

gjinisë, fesë, moshës, gjendjes familjare, 

mendimit politik, prejardhjes kombëtare 

ose sociale, gjuhës ose anëtarësisë 

sindikale, që e ka fuqinë e anulimit ose 

mosdhënies së mundësive të barabarta për 

punësim apo profesion apo ngritje 

profesionale 

 

1.18. “Ministria “ është Ministria e Punës 

dhe Mirëqenies Sociale (MPMS); 

 

1.19. “ IP “ është  Inspektorati i Punës; 

 

1.20 “QRP” është Qendra Rajonale e 

Punësimit; 

 

1.21. “ZP “ janë Zyrat e Punësimit. 

 

 

 

 

 

 

kaţnjavanjem kad zaposleni ne izrazuje 

volju da ih završi.   

 

1.16. “Članovi uţe Porodice “prema                  

ovom Zakonu su :suprug/a,deca u braku i 

vanbračna ,pokćerivana  deca ,brača i sestre i 

roditelji.  

 

 

   1.17. “Diskriminacija “podrazumeva sve     

   razlike, isključenja ili davanja prednosti na  

   osnovu rase, boje, pola, vere, starosti,  

   porodičnog stanja, političkog mišljenja,  

   nacionalnog ili socijalnog porekla, jezika ili  

   sindikalnog članstva, koja ima snagu  

   poništavanja ili ne davanja istih moguċnosti u  

   zapošljavanju ili u profesiji ili stručno  

    uzdizanje 

 

 

1.18. “Ministarstvo” je Ministarstvo Rada i 

Socijalne zaštite. 

 

1.19. “IR”  je Insepektorat Rada”; 

 

1.20. RCZ “Regionalni Centar 

Zapošljavanja. 

 

   1.21. “KZ” su Kancelarije Zapošljavanja  

 

 

 

 

 

 

and against the will of the employee;   

 

 

1.16. “Close Family Members” 

includespouse, marital and extramarital 

children, adopted children, brothers, sisters 

and parents;     

 

 

1.17. “Any discrimination” including 

distinction, exclusion or preference made on 

the basis of race, colour, sex, religion, age, 

family status, political opinion, national 

extraction or social origin, sexual 

orientation, language or union membership 

which has the effect of nullifying or 

impairing equality of opportunity or 

treatment in employment or occupation. 

capacity building is prohibited 

 

1.18. “Ministry” is the Ministry of Labour 

and Social Welfare (MLSW);  

 

1.19. “LI” is the Labour Inspection;  

 

1.20. “REC” is the Regional Employment 

Centre;  

 

1.21. “EO” is Employment Offices  

 

 

 

 

 

 



 8 

Neni 4 

Hierarkia  në mes  të Ligjit, Kontratës 

Kolektive, Aktit të Brendshëm të 

Punëdhënësit dhe Kontratës së Punës 

 

 

1.  Dispozitat e  Kontratës Kolektive, Aktit të 

Brendshëm të Punëdhënësit dhe Kontratës së 

Punës duhet të jenë në përputhje me 

dispozitat e këtij Ligji.  

 

2. Kontrata Kolektive nuk mund të përmbajë 

të drejta më pak të favorshme për të  

punësuarin dhe punëdhënësin se sa të drejtat 

e  përcaktuara me këtë Ligj. 

 

3. Akti i Brendshëm i Punëdhënësit  dhe  

Kontrata e Punës mund të përmbajnë 

dispozita me të cilat përcaktohen më shumë 

të drejta dhe kushte të favorshme, nga të 

drejtat dhe kushtet e përcaktuara me Ligj, 

përveç nëse me këtë Ligj nuk është 

përcaktuar ndryshe. 

 

Neni 5 

Ndalimi i të gjitha llojeve të diskriminimit 

  

1. Diskriminimi është i ndaluar në punësim 

dhe profesion, lidhur me rekrutimin në 

punësim, trajnimin, promovimin e punësimit, 

kushtet e punësimit, masat disiplinore, 

ndrëprerjen e kontratës së punës ose 

çështjeve të tjera nga marrëdhënia e punës të 

rregulluara me Ligj. 

 

Član 4 

   Odnos izmeĎu Zakona, Kolektivnog 

Ugovora, Internog Pravilnika Poslodavca i 

Ugovora o Radu  

 

 

1. Odredbe Kolektivnog Ugovora, Internog 

Pravilnika Poslodavca i Ugovora o Radu treba 

da budu u skladu sa odredbama ovog Zakona. 

 

   

  2. Kolektivni ugovor ne moţe   da sadrţi 

manja prava koja ograničavaju prava  

zaposlenih i poslovdavca od onih prava koja su 

utvrđena ovim Zakonom ;  

 

 3. Interni  akt Poslodavca i Radni ugovor 

mogu da sadrţe odredbe, kojima se utvrđuju 

više povoljnih prava i uslova,  od prava i 

uslova utvrđenih zakonom, osim ako nije 

drugačije određeno ovim zakonom. 

 

 

 

Član 5 

Zabrana diskriminacije u zapošljavanju 

 

Diskriminacija je zabranjena u zapošljavanju i 

u profesiji, vezano sa rekrutovanje u 

zaposlenosti, treiniranje ,promisanje 

zapošljavanja, uslove zaposlenja ,disciplinske 

mere anuliranja ugovora  ili drugih pitanja 

regulisana Zakonski. 

 

 

Article 4 

Hierarchy among the Law, Collective 

Contract, Employer’s Internal Act and the 

Labour Contract   

 

 

 1. Provisions of the Collective Contract, 

Employer‟s Internal Act and Labour Contract 

shall be in compliance with the provisions of 

the present Law.  

 

2. Collective Contract shall not include any less 

favourable rights for the employee and 

employer than the rights defined by the present 

law;   

 

3. Internal Employer‟s Act and Labour 

Contract may contain provisions defining more 

favourable rights and terms than the rights and 

terms defined by the present law, unless 

otherwise provided for by the present Law.      

 

 

 

Article 5 

Prohibition of all Forms of Discrimination 

 

1. Discrimination is prohibited in employment 

and occupation in respect of recruitment, 

training, promotion, terms and conditions of 

employment, disciplinary measures, 

cancellation of the contract of employment or 

other matters arising out of the employment 

relationship and regulated by Law. 
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2. Ndalohet diskriminimi i drejtpërdrejtë ose 

i tërthortë i personave me aftësi të kufizuara 

gjatë punësimit, avancimit në punë dhe 

avancimit profesional, nëse për atë vend 

pune është i aftë ta kryejë punën në mënyrë 

adekuate. 

 

3. Nuk konsiderohet diskrimin, cdo dallim 

përjashtim ose dhënie e përparësisë, përkitazi 

me ndinjë vend të caktuar pune, në bazë të 

kriterev të caktuara që kërkohen për atë vend 

pune. 

 

4. Punëdhënësi është i obliguar që në rastin  

e punësimit të punëtorëve, për të njëjtin vend 

pune të përcaktojë kritere dhe mundësi të 

barabarta si për femra ashtu edhe për 

meshkuj. 

 

5. Dispozitat e Ligjit nr. 2004/3 Kundër 

Diskriminimit, do të zbatohen 

drejtpërsëdrejti kur është në pyetje 

marrëdhënia e punës e lidhur në mes të të 

punësuarit dhe punëdhënësit.   

 

 

Neni 6 

Ndalimi i punës së detyruar 

ose  të dhunshme   

 

1. Puna e  detyruar ose e dhunshme  është e  

ndaluar. 

 

2. Përjashtimisht punë e detyruar nuk 

konsiderohet puna ose shërbimi të cilin e 

2. Zabranjuje se neposredna ili posredna 

diskriminacija lica sa ograničenim 

sposobnostima prilikom zapošlavanja, 

unapređenja na radnom mestu i stručno 

uzdizanje, ako je za to radno mesto  sposoban 

da obavlja posao  na adekvatan namin. 

 

3. Ne smatra se diskriminacija,svaka razlika 

izuzece ili davanje prednosti,u vezi nekog 

odredjenog radnog mesta ,na osnovu 

kriterijuma koji se trazi i odredjuje za to radno 

mesto. 

 

4. Poslodavac je obavezan da tokom zaposlenja 

radnika ,za isto radno mesto odredi kriterije i 

jednake mogućnosti kao za ţenske tako i za 

muškarce. 

 

 

5. Odredbe Zakona Br.2004/3 protiv 

diskriminacije, direktno ċe se primeniti kada je 

u pitanju radni odnos zasnivan između 

zaposlenog i poslodavca. 

 

                              

 

Član 6 

Zabrana prinudnog ili nasilnog rada 

 

 

1.  Nasilni i prinudni rad je zabranjen. 

  

 

 2. Niko se ne moţe prisiliti da vrši prinudan 

rad. Ne smatra se prinudan rad posao ili usluga 

  2. Direct or indirect discrimination of persons 

with disabilities is prohibited during 

employment, promotion and capacity building, 

if that job may be performed adequately by a 

person with disabilities.  

 
 

3. Not considered discrimination, any 

distinction, elemination or giving priority,  

relation to any designated place of work, based 

on certian criteria that require for that job. 

 

 

4. In the case of hiring new employees, 

employer is obliged to create equal 

opportunities and criteria to both male and 

female applicants. 

 

 

5. Provisions of the Law No.2004/3 against 

Discrimination shall be directly applicable with 

regards to employment relationship concluded 

between the employee and employer.   

 

 

 

Article 6 

Prohibition of Forced or Compulsory 

Labour 

 

1. Forced or compulsory labour is prohibited.  

 

 

2. Exceptionally, forced labour shall not be 

considered the labour or service performed by 
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kryejnë personat e dënuar me aktgjykim të 

formës së prerë gjatë vuajtjes së dënimit ose 

në raste të gjendjes së jashtëzakonshme, të 

shpallur sipas nenit 131 të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës.  

  

 

 

 

KAPITULLI  II 

 
 

THEMELIMI I MARRËDHËNIES SË 

PUNËS 

 

 

 

Neni 7 

Kushtet dhe kriteret për themelimin e 

marrëdhënies së punës 

 

1. Marrëdhënia e punës mund të themelohet 

me çdo person prej moshës  18 vjeçare. 

 

2. Marrëdhënia e punës mund të themelohet 

edhe me personat në mes të moshës 15 deri 

në 18 vjeç, të cilët mund të punësohen për 

punë të lehta që nuk paraqesin rrezik për 

shëndetin ose zhvillimin e tyre dhe nëse ajo 

punë nuk është e ndaluar me ndonjë Ligj ose 

akt nënligjor.     

                       

3. Asnjë punëdhënës nuk mund të lidhë 

kontratë pune me ndonjë person nën moshën 

15 vjeçare.   

utvrđena   Zakonom, za osuđena lica na osnovu 

pravosnaţne Odluke,tokom izdrţavanja kazne 

ili u slučaju proglašenja vanrednog stanja na 

osnovu člana 131 Ustava Republike Kosova. 

 

 

 

 

 

POGLAVLJE II 
 

 

         ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

 

 

 

                                   

Član 7 

Uslovi i kriterijumi za zasnivanje radnog 

odnosa 

 

1. Radni odnos moţe se zasnovati sa osobama 

u doba 18-to godišnje. 

 

2. Radni odnos moţe se osnovati i sa osobama 

između doba starosti od 15 do 18 godina ,koji 

mogu se zaposliti za lakše poslove ,koja ne 

predstavljaju opasnost za njihovo zdravlje ili 

razvijanje tako da taj posao nije zabranjen od 

nekog Zakona ili podzakonskog akta. 

 

 

3. Nijedan poslodavac nema pravo zaključiti 

Radni Ugovor sa nekom osobom ispod 15-

godine doba starosti. 

convicted persons with a final judgment during 

that period or in cases of „extraordinary state‟, 

declared by Article 131 of the Constitution of 

Republic of Kosovo.     

  

 

 

 

 

CHAPTER II  
 

 

ESTABLISHING EMPLOYMENT 

RELATIONSHIP 

 

 

 

Article 7 

Terms and Criteria for the Establishment of 

Employment Relationship 

 

1. An employment relationship may be 

concluded by any person of 18 years of age or 

above.  

2.  An employment relationship may also be 

established with a person between 15 and 18 

years of age, who may be employed for easy 

labour that do not represent a risk to their 

health or development and if such a labour is 

not prohibited by any law or other secondary 

legislation.    

 

3. No employer may conclude an employment 

contract with a person below 15 years of age. 
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4. Të miturit në mes moshës 12 dhe 15 vjeç, 

mund të kryejnë punë të lehta maksimumi 

deri në gjashtë (6) orë në javë, nëse nuk 

dëmtohet siguria e tyre, shëndeti,  morali, 

shkollimi dhe zhvillimi i tyre, me kusht të 

dhënies së pëlqimit me shkrim nga prindërit 

ose kujdestarët ligjor. 

 

5. Në rast të angazhimit të të miturve në 

punë sipas paragrafit 4 të këtij neni, 

punëdhënësi është i obliguar që ta lajmerojë 

Insepktoratin e Punës. 

 

6. Për pagesën e kontributive dhe detyrimeve 

tjera ligjore, punëdhënësi është i detyruar që 

të punësuarin t‟a lajmërojë në Administratën 

Tatimore të Kosovës, institucionet e tjera të 

cilat i menaxhojnë dhe adminisrtojnë skemat 

e obligueshme pensionale dhe skemat e tjera 

të obligueshme.    

 

7. Sistemimi i punëve të lehta dhe të 

ndaluara nga paragrafi 2 dhe 4 i këtij neni 

për personat nën moshën 18 vjeçare, 

rregullohet me akt nënligjor të  nxjerrë nga 

Minisrtia. 

 

Neni 8 

Punësimi i shtetaseve të huaj 

  

Shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi në 

Republikën e Kosovës themelojnë  

marrëdhënie pune sipas këtij Ligji, nën 

kushtet dhe kriteret e përcaktuara me ligj të 

veçantë për punësimin e shtetasve të huaj 

4. Maloletnici između starosti 12 i 15 godine 

,mogu obavljati lakše poslove do maksimuma 6 

časova nedeljno  i kojima se ne oštećuje 

njihova sigurnost ,školovanje i njihovo 

razvijanje pod uslovom pismene saglasnosti od 

roditelja ili njihovog Zakonskog  staratelja. 

 

 

5. U slučaju angaţovanja maloletnih u radu 

prema stavu 4 ovog člana , poslodavac je duţan 

obavestiti Inspektorijat Rada. 

 

 

6. Za plaćanje doprinosa i drugih zakonskih  

obaveza ,poslodavac je duţan da zaposlenog 

prijavi u Poreskoj Upravi Kosova u drugim 

Institucijama koja menadţiraju i upravljaju 

obavezujuče penzionalne i druge šeme. 

 

 

 

7.  Sistem lakših i zabranjenih  poslova sa stava 

2 i 4 ovog člana za osobe ispod 18 godišnje 

doba starosti ,reguliše se podzakonskim aktom 

donetog sa Ministarstva . 

                                     

 

Član 8 

Zapošljavanje stranih drţavljana 

 

Zapošljavanje stranih drţavljana i licima bez 

drţ u Republici Kosova ostvaruju radni odnos 

prema  ovom Zakonu pod posebnim uslovima i 

kriterima za zapošljavanje stranih 

drţavljana i međunarodnim konvencijama .        

4. Minors between the age of 12 and 15 years 

of age may undertake light work to a maximum 

of 6 hours per week that does not expose them 

to undue physical, mental or moral strain and 

does not interfere with their schooling and 

development, conditional upon written 

permission from parents or legal guardians. 

 

5. An employer who employs a minor under 

paragraph 4 of the present Article, is obliged to 

inform the Labor Inspection. 

 

 

6. For the due payment of contributions and 

other legal duties, the employer is oblige to 

report the employee to the Tax Administration 

of Kosova and other institutions which manage 

and administer the obligatory pension schemes 

and other obligatory shemes.  

  

 

7. Classification of easy and prohibited labour, 

under paragraph 2 and 4 of the present Article, 

for persons under 18 years of age, shall be 

defined by secondary legislation to be issued by 

the Ministry.  

 

Article 8  

Employment of Foreigners   
  

Foreign and stateless persons inside the 

Republic of Kosovo shall establish employment 

relationship on the basis of the present law, 

under the terms and criteria defined with a 

special law on the employment of foreigners 
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dhe sipas konventave ndërkombëtare. 

 

 

Neni 9  

Kontrata  e  Punës 

 

1. Kontrata e Punës mund të lidhet në formë  

të shkruar apo verbale, nëse për të pajtohen i 

punësuarit dhe punëdhënësi. 

 

2. Përveç rasteve kur kontrata lidhet për një 

periudhë më të shkurtër se një (1) muaj ose 

kur i punësuari është anëtar i familjes së 

ngushtë të punëdhënësit, punëdhënësi duhet 

t‟i ofrojë të punësuarit, brenda një (1) muaji 

nga lidhja e kontratës, një deklaratë me 

shkrim për kushtet e kontratës, e cila duhet të 

përfshijë elementet e përcaktuar sipas nenin 

10 të këtij Ligji.                                                              

 

3.  Në rastet kur këto elemente të punësimit 

nuk parashihen në formë të shkruar, në 

përputhje me paragrafin (2) të këtij neni, i 

punësuari mund të pranojë; 

 

     3.1. Çdo kusht të punësimit të miratuar  

     verbalisht ose të nënkuptuar, të cilat  

     janë në të mirë të tij,               

 

3.2. Punëdhënësi nuk mun të aplikojë 

asnjë kusht të punësimit të miratuar 

verbalisht ose të nënkuptuar, e që shkon 

në dëm të të punësuarit,  

 

3.3. Kontrata e Punës duhet të 

 

                            

 

Član 9 

Ugovor o radu   

                       

1. Radni ugovor moţe se osnovati   pismenoj 

formi ili verbalnoj, ako se za to sporazumeju 

poslodavac i zaposlenih. 

 

2.  Osim  u  slučaju kada se ugovor zasniva za 

jedan period kraći od jednog meseca (1) ili kad 

zaposleni  je  član uţe porodice poslodavca 

,poslodavac treba pruţiti zaposlenom ,unutar 

jednog meseca (1)od dana sklapanja ugovora 

jednu pismenu deklaraciju o uslovima ugovora 

koja treba obuhvatati navedene elemente prema 

članu 10 ovoga Zakona. 

 

 

3. U slučaju kada se ovi elementi zaposlenosti 

ne predviđaju u pismenoj  formi ,u saglasnosti 

sa stavom dva(2)ovog člana zaposleni moţe 

prihvatiti : 

 

3.1. Svaki  uslov zapošljavanja usvojenog 

verbalnog ili razumljivog ,koji su 

najpovolnjiji za njega ; 

 

3.2. Poslodavac ne moze aplicirati nijedan 

uslov zaposlenja usvojenog verbalno ili 

razumljivog ,koji će ići na štetu radnika .  

 

 

3.3. Radni Ugovor treba se smatrati kao 

and on the basis of international conventions.  

 

 

Article 9 

Labour Contract   

 

1. A contract of employment may be written or 

oral form, in accordance with employee and 

employer . 

 

2. Unless the contract is concluded for a period  

of less than one month or the employee is a 

member of the immediate family of the 

employer, the employer shall provide the 

employee, within one month of the conclusion 

of the contract with a written statement of the 

terms of the contract, which shall include the 

particulars as listed in Article 10 of this Law. 

 

 

3. Where these particulars of employment are 

not provided in writing in accordance with 

paragraph (2) of this article : 

 

 

3.1. The employee may nevertheless enforce 

any terms or conditions of employment 

agreed orally or implied, which are for the 

benefit of the employee; 

3.2. The employer can not enforce any terms 

or conditions of employment agreed orally or 

implied which are to the detriment of the 

employee; 

 

3.3.  The contract of employment shall be 
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konsiderohet si kontratë për një periudhë 

të pacaktuar, përveç nëse punëdhënësi 

dëshmon se është arritur pëlqimi për një 

periudhë ose detyrë specifike në kohë të 

caktuar; 

 

4. Kontrata e Punës mund të lidhet për:     

     

4.1. një periudhë të pacaktuar, 

4.2. një periudhë të caktuar, dhe 

4.3. për punë dhe  detyra specifike; 

 

5. Kontrata e punës që nuk përmban kurrfarë 

hollësish për kohëzgjatjen e vet, duhet të 

konsiderohet si kontratë në periudhë të 

pacaktuar.    

 

6.  Kontrata për periudhë të caktuar nuk 

mund të lidhet për një periudhë më të gjatë 

se 10 vite.   

 

7.  Kontrata për një periudhë të caktuar që 

ripërtërihet në mënyrë të qartë ose të 

vetëkuptueshme për një periudhë të 

punësimit më të gjatë se 10 vite,  

konsiderohet si kontratë për një periudhë të 

pacaktuar kohore. 

 

8.  Kontrata për një detyrë specifike, nuk 

mund të jetë më e gjatë se 120  ditë brenda 

një viti. 

 

9. Personi që ka lidhur kontratë të punës për 

një afat të caktuar ose për një detyrë 

specifike, i ka të gjitha të drejtat dhe 

ugovor za jedan neodređeni  period ,osim ako 

poslodavac dokaţe da je postignut saglasnost 

za jedan period ili određeni zadatak na 

određeno vreme. 

 

 

4. Radni Ugovor moţe se sklopiti za : 

 

4.1. Neodređeno vreme  

4.2.Na određeno vreme i  

4.3. Za posebne poslove i zadatke 

 

5. Radni Ugovor koji ne sadrţi nikakve detalje 

za njgovo trajanja treba smatrati kao ugovor na 

neodređeno vreme. 

 

 

6. Ugovor za određeno vreme ne  moţe se 

zaključiti za jedan period duţe od 10 godina. 

 

 

7. Ugovor za jedan određeni period koja se 

zasniva na jasan način ili samorazumljiv za 

jedan period duţeg  od 10godine, zaposlenja 

smatra se kao ugovor za neodređeno vreme. 

 

 

 

8. Ugovor za poseban zadatak ne moţe biti 

duţe od 120 dana tokom jedne godine. 

 

 

9. Osoba koja je sklopila ugovor za jedno 

određeno vreme ili za jedan poseban zadatak 

ima sva prava i odgovornosti predviđenih ovim 

deemed to be a contract for an unspecified 

period, unless the employer proves that it 

was agreed to be for a specified period or 

task. 

 

 

4. An employment contract may be concluded 

for: 

4.1. an indefinite period 

4.2. a fixed period 

4.3. a specified task. 

 

5. A contract of employment which contains no 

indication of its duration shall be deemed to be 

for an unspecified period of time. 

 

 

6. A contract for a fixed period may not be 

concluded for a cumulative period of more than 

10 years. 

 

7. A contract for a fixed period of time that is 

expressly or tacitly renewed for a continuous 

period of employment of more than 10 years 

shall be deemed to be a contract for an 

indefinite period of time. 

 

 

8. A contract for a specified task may not be 

longer than 120 days within a year. 

 

 

9. A person who has concluded an employment 

contract for a fixed term or a specified task has 

all the rights and duties stipulated in this law, 
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detyrimet e parapara me këtë Ligj, përveç 

nëse është paraparë ndryshe me Ligj. 

 

10. Të punësuarit  për një punë specifike, 

nuk i takon e drejta në pushim vjetor,  

pushim mjekësor dhe të drejtat e tjera të 

përcaktuara me Kontratë Kolektive dhe 

Kontratën e Punës. 

 

11. Me Kontratën Kolektive, Aktin e 

Brendshëm të Punëdhënësit, përcaktohet 

koha në rastet kur me të punësuarin mund të 

themelohet marrëdhënia e punës në kohë të 

caktuar dhe punë specifike, në pajtim me 

këtë Ligj. 

   

Neni 10 

Përmbajtja e Kontratës së Punës 

                   

1.  Kontrata e Punës përmban; 

 

 

1.1. Të dhënat për punëdhënësin 

(emërtimi, selia dhe numrin e regjistrimit 

të biznesit);  

 

1.2. Të dhënat për të punësuarin (emri, 

mbiemri, kualifikimi dhe vendbanimi); 

 

1.3. Emërtimin, natyrën, llojin e punës, 

llojin shërbimeve dhe përshkrimin e  

detyrave të punës; 

 

1.4. Vendin e punës dhe njoftimin që puna 

do të kryhet në lokacione të ndryshme, 

zakonor,osim ako je dugačije predviđeno sa 

Zakonom. 

 

10. Zaposlenom sa radnim ugovorom na  jedan 

poseban posao ,ne sleđuje mu pravo na godišnji 

odmor i druga prava utvrđenih sa Kolektivnim 

Ugovorom i Radnim Ugovorom. 

 

 

11.  Kolektivnim Ugovorom, Internim Aktom 

Poslodavca,određuje se vreme kada sa 

zaposlenim moţe se  osnivati radni odnos na 

određeno vreme, u skladu sa ovim Zakonom 

 

 

 

Član 10 

Sadrţaj ugovora o radu 

 

1. Ugovor za rad sadrţi; 

 

 

1.1.Podatke za poslodavaoca (Naziv,sedište i    

broj registarskog subjekta); 

 

 

1.2. Podaci za zaposlenog  (ime i    

prezime, kvalifikacija i prebivalište); 

 

1.3. Naziv,  vrstu   i   prirodu    rada,     

usluga i  opis  radnih  zadataka; 

 

 

1.4. Radno mesto, i obaveštenje da posao če      

se zbaviti u raznim lokacijama ; 

except where otherwise stated.  

 

 

10. A person who has concluded an 

employment contract for specified task does 

not enjoy the right to annual leave, sick leave 

and other rights stipulated in the Collective 

Contract and Employment Contract. 

 

11. The Collective Agreement and the 

Employers Internal Act define the cases of 

establishment of employment relationship with 

the employee for definite period of time in 

accordance with this Law. 

 

 

Article 10 

The Content of a Labour Contract 
          

1. A labour contract shall include, the 

following;  

 

1.1. Data on the employer (designation, 

residence and business register number);     

 

 

1.2. Data on the employee (name, surname, 

qualification and dwelling);   

 

1.3. Designation, nature and the form of 

labour and/or services and the job 

description;  

 

1.4. The place of work or a statement that 

work is performed at various locations;  
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1.5. Orët  dhe orarin e punës; 

 

1.6. Datën e fillimit të punës; 

 

1.7. Kohëzgjatjen e Kontratës së Punës; 

 

 

1.8. Lartësinë e pagës bazë, si dhe ndonjë 

shtesë ose të ardhur tjetër, 

 

1.9. Kohëzgjatjen e pushimeve; 

 

    1.10. Përfundimin e marrëdhënies së   

     Punës;   

 

1.11. Të dhëna të tjera për të cilat 

punëdhënësi dhe punëmarrësi i vlerësojnë 

të rëndësishme për rregullimin e 

marrëdhënis së punës; 

 

1.12. Kontrata e Punës mund të përmbajë 

të drejta dhe detyra të tjera të parashikuara 

me këtë Ligj; 

 

1.13. Të drejtat dhe detyrimet të cilat nuk 

janë të përcaktuara me Kontratën e Punës, 

rregullohen me dispozitat e këtij Ligji, 

Kontratën Kolektive dhe Aktin e 

Brendshëm të Punëdhënësit; 

 

2. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 

për nevojat e punëdhësve do të përgatisë 

mostra të kontratave të punës sipas 

standardeve minimale, për periudhë të 

pacaktuar, të caktuar dhe për punë specifike. 

1.5. Radne   časove  i   radni   raspored; 

 

1.6. Datum početka rada; 

 

1.7. Vreme trajanja ugovora za rad; 

 

 

    1.8. Visinu osnovne plate, te neki dodatak ili  

    drugi prihod; 

 

     1.9. Trajanje odmora; 

 

    1.10. Zavrsenje radnog odnosa; 

 

 

    1.11. Druge podatke koje poslodavac i  

    posloprimaoc ocene značajnim za  

    regulisanje radnog odnosa; 

 

 

    1.12.Ugovor o radu moţe da sadrţi i druga    

     prava i  obaveze, predviđenim ovim     

     Zakonom; 

 

     1.13. Za prava i obaveze, koja nisu određen  

      radnim ugovorom, sprovešċe  se zakonske   

     odredbe ovog Zakona, Kolektivnog ugovora 

      i odredbe internih  akata poslodavca ; 

 

    

 2. Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite za 

potrebe poslodavaca pripremiće uzorke radnih 

ugovora prema minimalnim standardima ,za 

neodređeno vreme ,određeno i za specifičan 

rad. 

1.5. Working hours and working schedule;  

 

1.6. The date of commencement of work;  

 

1.7. The duration of the Labour Contract;  

 

 

1.8. The basic salary and any other 

allowance or income;   

 

1.9. The period of vacations;  

 

     1.10. Termination of employment  

      relationship;  

 

1.11. Other data that the employer and 

employee deem important for the regulation 

of employment relationship;             

 

 

1.12. A labour contract may include other 

rights and duties provided for by the present 

law;    

 

1.13. The rights and duties not defined with 

a labour contract shall be regulated by the 

provisions of the present law, Collective 

Contract and Employer‟s Internal Act;      

 

 

2. The Ministry of Labour and Social Welfare 

shall issue templates for a minimum standard 

labour contract for an indefinite period, fixed 

period and specified task.  
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Neni  11 

Vazhdimi i punësimit 

 

 

1. Vazhdimi i punësimit të të punësuarit, nuk 

konsiderohet si ndërprerje e marrëdhënies së 

punës, si në rastet e mëposhtme: 

 

  1.1. pas shfrytëzimt të pushimit vjetor,    

  pushimit mjekësor, pushimit të lehonisë     

  ose çfarëdo pushimi tjetër të marrë në       

  përputhje me Ligjin, 

 

  1.2. pas suspendimit të tij nga vendi i     

  punës  me ose pa pagesë,  në përputhje     

  me këtë Ligj, 

 

  1.3. ndërmjet ndërprerëjes të kontratës së  

  punës së tij dhe datës së rikthimit efektiv    

  sipas vendimit të gjykatës ose organit të    

  ngjashëm në përputhje me këtë Ligj, 

 

  1.4. me pëlqimin e punëdhënësit; 

 

2. Vazhdimi i punësimit nga i punësuari nuk  

konsiderohet si i ndërprerë nga inetervali 

kohor prej përfundimit të punësimit deri me 

rifillimin e sërishëm të punësimit që nuk 

kalon intervalin kohor më shumë se 45 ditë 

pune.   

    

Neni 12 

Të drejtat e të punësuarit me rastin e 

ndërrimit të punëdhënësit 

 

Član 11 

Produţenje zapošljavanja 

 

 

1. Produţenje zapošlavanja zaposlenom ne  

smatra se kao prekid radnog odnosa ,kao u dole 

navedenim slučajevima : 

 

1.1. nakon korišćenja godišnjeg odmora, 

lekarskog odmora ,porodiljskog odmora ili 

bilo kakvom korišćenom odmoru u 

saglasnosti sa  Zakonom; 

 

 1.2. nakon njegovog suspendiranja sa  

      radnog mesta sa ili bez naknade ,u  

      saglasnosti sa ovim Zakonom; 

 

     1.3. između anuliranja  njegovog  radnog  

      ugovora i datuma efektivnog povračaja  

      prema Sudskom Rešenju ili sličnog organa  

      u skladu sa ovim Zakonom; 

 

     1.4. sa odobrenjem poslodavaca; 

 

2. Produţenje zapošljavanja od strane 

zaposlenog ne smatra se kao prekidanje od 

vremenskog intervala od završetka zaposlenja 

do ponovnog obnovljenja zaposlenja ne preći 

više od 45 dana. 

  

 

Član 12 

Prava zaposlenog slučajem promene 

poslodavca 

 

Article 11 

Continuity of employment 

 

 

1. The continuity of an employee's employment 

shall not be deemed to be interrupted by the 

employee's absence from work - 

 

1.1. on annual leave, sick leave or 

maternity leave or any other leave taken in 

accordance with this law; 

 

1.2. due to his or her suspension from 

employment, with or without pay, in 

accordance with this law; 

 

 

1.3. between the termination of his or her 

employment contract and the date of 

effective reinstatement as decided by a 

court or similar body in accordance with 

this law; 

1.4.with the agreement of the employer. 

 

2. The continuity of an employee's employment 

shall not be deemed to have been interrupted by 

an interval between contracts of employment 

not exceeding 45 working days.  

   

 

 

Article 12 

The Rights of an Employee after the change 

of the Employer 
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1. Në rast të ndërrimit statusor, përkatësisht 

të ndërrimit të punëdhënësit, punëdhënësi i 

ardhshëm nga punëdhënësi paraprak në 

përputhje me Kontratën Kolektive dhe 

kontratat e punës, i merr përsipër të gjitha  

detyrimet dhe përgjegjësitë nga marrëdhënia 

e punës të cilat janë të aplikueshme në ditën 

e ndërrimit të punëdhënësit. 

 

2. Punëdhënësi paraprak është i obliguar që 

punëdhënësin e ardhshëm ta informojë drejtë 

dhe plotësisht për të drejtat dhe detyrimet 

nga Kontrata Kolektive dhe Kontrata e Punës 

të cilat barten te punëdhënësi i ardhshëm.  

 

3. Punëdhënësi paraprak është i obliguar që 

në formë të shkruar t‟i informojë të gjithë të 

punësuarit për bartjen e detyrimeve dhe 

përgjegjësive tek punëdhënësi i ardhshëm. 

   

4. Nëse i punësuari refuzon bartjen e 

kontratës së punës apo nuk deklarohet në 

afatin prej pesë (5) ditësh nga dita e marrjes 

së njoftimit sipas paragrafit 3 të këtij neni, 

punëdhënësi paraprak mund t‟ia shkëpusë 

kontratën e punës të punësuarit. 

 

Neni 13 

Fillimi i punës 

 

1. I punësuari e fillon punën ditën e 

përcaktuar me Kontratën e Punës. 

 

2.  Në qoftë se i punësuari nuk e fillon punën 

në ditën e caktuar me  Kontratën e Punës, do 

1.U slučaju promene statusnog stanja, odnosno 

promene poslodavca ,buduči poslodavac od 

predhodnog poslodavca, u skladu sa 

kolektivnim ugovorom i radnim ugovorima , 

preuzima na sebe  sve obaveze i odgovornosti 

iz radnog  odnosa koje su primenjive na dan 

promene poslodavca.  

 

 

2. Prethodni  poslodavac je duţan obavestiti 

potpuno i pravo budučeg poslodavca   na prava 

i obaveze iz  i kolektivnog  ugovora i  ugovora 

o radu koja se prenose na budučeg poslodavca. 

 

 

3. Prethodni  poslodavac je duţan u pismenom 

načinu o tome obavestiti sve zapošlene  za 

prenos duţnosti i odgovornosti na sledećeg 

poslodavca. 

4. Ako zapošleni odbije da prenosi ugovor o 

radu ili  se ne izjavljuje u roku od pet (5) dana 

od dana prijema obaveštenja  iz stava 3. ovoga 

člana, prethodni poslodavac moţe, onda 

raskidati ugovor o zapošljavanju zapošlenom.  

                  

Član 13 

      Početak rada 

 

1.  Zaposleni počinje sa radom dana kada je to 

utvrđeno  ugovorom o radu. 

 

2. Ako   zaposleni      ne počne sa radom na dan    

određenim   Ugovorom za Rad, smatraċe se    

1. In cases of statutory change, change of 

employer, respectively, the employer taking 

over from the previous one shall take over all 

obligations and responsibilities of the 

employment relationship that were applicable 

on the day of the change of the employer, in 

compliance with the Collective Contract and 

labour contract.  

 

2. The previous employer is obliged to inform 

properly and fully the future employer as well 

as on obligations of Collective Contract and 

labour contract to be transferred to the future 

employer.            

 

3. The previous employer is obliged to inform, 

in writing, all employees for the transfer of 

obligations and responsibilities to the future 

employer.           

  

4. If the employee refuses the transfer of the 

labour contract or does not declare within five 

(5) days from the day the announcement, under 

paragraph 3 of the present Article, was 

received, the previous employer may terminate 

the labour contract to the employee.  

 

Article 13 

Commencement of Work 
 

1. An employee shall commence working on 

the day defined by the labour contract.  

 

2. If the employee does not commence working 

on the day defined by labour contract, it shall 
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të konsiderohet se nuk ka themeluar 

marrëdhënie pune, përveç në qoftë se është 

penguar të fillojë punën për shkaqe të 

arsyeshme, ose në qoftë se punëdhënësi dhe i 

punësuari merren vesh ndryshe. 

 

 

   Neni 14 

Puna provuese 

 

1. Puna provuese përcaktohet me Kontratën e 

Punës. 

 

2. Puna Provuese  mund të zgjasë, më së 

shumti gjashtë (6) muaj në pajtim me këtë 

Ligj,  Kontratën Kolektive dhe Aktin e 

Brendshëm të Punëdhënësit. 

 

3. Gjatë periudhës provuese të punës, 

punëdhënësi dhe të punësuarit, mund ta 

ndërpresin marrëdhënien e punës me njoftim 

paraprak prej dy (2) ditësh. 

 

 

Neni 15 

Praktikantët 

 

1. Punëdhënësi mund të lidhë Kontratë Pune 

me praktikantin. 

 

2.  I punësuari në cilësinë e praktikantit  i cili 

ka lidhur kontratë pune me punëdhënësin, i 

realizon të gjitha të drejtat dhe detyrimet nga 

marrëdhënia e punës sikurse të punësuarit e 

tjerë. 

da    to    lice       nije    zasnivao radni odnos,   

izuzev    ako je bio opravdano sprečen da      

počne rad, ili ako se poslodavac i zaposleni   

drugačije   dogovore. 

 

 

 

Član 14 

  Probni rad 

 

1.Probni rad određiva se za  ugovorom o radu. 

 

 

2.  Probni Rad moţe trajati najviše šest (6) 

meseci u skladu sa ovim Zakonom 

,Kolektivnim Ugovorom i Internim Aktom 

Poslodavaca. 

 

3. Za vreme probnog rada poslodavac i 

zaposleni mogu predhodnim najavljivanjem 

prekinuti radni odnos u roku od dva (2 ) dana . 

 

 

 

Član 15 

                             Pripravnici  

              

1. Poslodavac moţe sklopiti  Ugovor o Radu sa 

pripravnikom . 

         

2. Zaposleni u svojstvu pripravnika koji je 

sklopio radni  ugovor sa poslodavcem  

ostvaruje sva prava i obaveze iz radnog 

odnosa,kao i ostali zaposleni . 

    

be considered that the employment relationship 

has not been concluded, unless the employee 

was hindered on reasonable causes or if the 

employer and employee agree otherwise.       

 

 

  

 Article 14 

                      Trial Period  

 

1. The period of trial work shall be defined in 

the Labour Contract.  

 

2. The trial period cannot last more than six (6) 

months in compliance with the present law, 

Collective Contract and Employer‟s Internal 

Act.   

 

3. During the trial period, the employer and 

employee may terminate the employment 

relationship through a previous notice in a term 

of two (2) days.            

 

 

Article 15 

Interns   
 

1. An employer may conclude a labour contract 

with an intern.  

 

2.  An employee, in the capacity of the intern, 

who has signed a contract with the employer, 

shall accomplish all rights and obligations from 

employment relationship the same as the other 

definite or indefinite employees;   
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3. Punëdhënësi i cili pranon praktikant në 

ndërmarrjen e tij, është i detyruar që të ofrojë 

mbrojtje dhe siguri  në punë duke u bazuar 

në Ligji Nr. 2003/19 për siguri në punë, 

mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe 

mbrojtjen e ambientit të punës. 

 

4.  Puna praktike e praktikantit me përgatitje 

pasuniversitare, universitare dhe të lartë  

mund të zgjasë  më së shumti një (1) vit, 

ndërsa puna praktike e praktikantit me 

shkollim të mesëm mund të zgjasë më së 

shumti gjashtë (6) muaj. 

 

5. Punëdhënësi në marrëveshje me personin 

e interesuar mund  të angazhojë praktikant pa 

ndonjë kompensim të pagës dhe të drejtave 

të tjera nga marrëdhënia e punës, përveç që 

duhet të ofrojë mbrojtje dhe siguri në vendin 

e punës sipas Ligjit. 

 

6. Me Kontratën Kolektive, Aktin e 

Brendshëm të Punëdhënësit, përcaktohet 

mënyra e aftësimit profesional dhe 

kohëzgjatja e stazhit të praktikanitit. 

 

 

KAPITULLI  III 
 

 

SISTEMIMI I TË PUNËSUARIT  NË 

VENDIN E PUNËS 

 

 

 

3. Poslodavac koji prima jednog pripravnika u 

svom preduzeču je duţan pruţiti zaštitu i 

osiguranje na radu bazirajuči se u Zakonu 

Br.2003/19 o Osiguranja na Radu, Zdravje, i 

Zastitu na okolinu. 

 

 

4. Praktični rad pripravnika  sa    

postuniverzitetskom,univerzitetskom i višom 

stručnom spremom  moţe trajati najviše(1) 

godinu dana,dok praktični rad pripravnika sa 

srednjom kvalifikacijom moţe trajati najviše 

test (6) meseci. 

 

5. Poslodavac u dogovoru sa dotičnom osobom  

moţe angaţovati pripravnika bez neke 

naknadne plate i drugih prava sa radnog odnosa 

,osim što treba pruţiti zaštitu i osiguranje na 

radnom mestu prema Zakonu . 

 

 

6. Kolektivnim ugovorom i Internim Aktom 

Poslodavca, određuje se  način stručnog 

osposobljavanja, trajanje pripravničkog staţa, 

 

 

 

POGLAVLJE  III 
 

 

RASPOREÐIVANJE ZAPOSLENOG NA 

RADNO MESTO 

 

 

 

3. The employer who engages an intern in their 

enterprise shall offer occupational protection 

and safety based on the Law on Occupational 

Safety,Health and the Working Environment 

No. 2003/19. 

  

 

4. The practical work of an intern with higher, 

university and post-graduate qualification shall 

not last more than one (1) year, whereas the 

practical work of an intern with secondary 

education shall last no more than six (6) 

months.  

 

5. The employer, in agreement with interested 

parties, may engage interns without pay or any 

other rights emerging from the employment 

relation, apart from being obliged to offer 

occupational safety and protection according to 

the law. 

 

6. Collective Contract and Employer‟s Internal 

Act shall define the form of professional 

capacity building, the duration of internship 

and procedures for passing the professional 

exam.         

 

CHAPTER III 

 
 

SYSTEMATIZATION OF EMPLOYEES 

IN WORKING POSTS 
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Neni 16 

Caktimi  i të punësuarit në vendin e punës 

 

 

1.  I punësuari caktohet  në vendin e punës, 

për të cilën ka lidhur Kontratë Pune. 

 

2. Në rast të nevojës për ristrukturim apo 

organizim të ri të punës, i punësuari në 

pajtim me Kontratën e Punës  mund të 

sistemohet në vend tjetër të punës që i 

përgjigjet përgatitjes profesionale, aftësisë së 

tij dhe nivelit të njëjtë të pagës, në pajtim me 

Kontratën e Punës. 

 

3. I punësuari sipas nevojës mund të 

sistemohet në punë nga një vend në një vend 

tjetër, tek i njëjti punëdhënës në pajtim me 

Kontratën e Punës, Aktin e Brendshëm të 

Punëdhënësit dhe Kontratën Kolektive. 

 

4. E punësuara gjatë  kohës së shtatzënisë, 

pushimit të lehonisë, e punësuara me fëmijë 

deri në moshën tri (3) vjeçare, prindi i vetëm 

me fëmijë nën moshën pesë (5) vjeçare, 

prindi i punësuar me fëmijë me pengesa të 

rënda në zhvillim, i punësuari nën moshën 

18 vjeç si dhe i punësuari me aftësi të 

kufizuara, nuk duhet të sistemohen jashtë 

vendbanimit të tyre, pa pëlqimin e tyre.  

 

 

Neni 17  

Sistemimi i përkohshëm 

 

Član 16 

RasporeĎivanje zaposlenog na radno mesto  

 

 

1.  Zaposleni se određuje  na radno mesto za 

koje je sklopio ugovor. 

 

2. U slučaju  potrebe ri istrukturiranja  ili  

novog  organizovanja procesa rada, zaposleni 

se moţe rasporediti na drugo radno mesto u 

skladu sa Ugovorom o Radu , koje odgovara 

stručnoj spremi i stepenu sposobnosti i istom 

nivou . 

 

 

3. Zaposleni se moţe odrediti prema  

potrebama  na poslovima kod istog poslodavca, 

sa jednog na drugo radno mesto,u skladu sa 

Ugovorom o Radu, Internim Aktom 

Poslodavaoca i Kolektivnim Ugovorom. 

 

4. Zaposlena tokom trudničkog perioda, 

porodiljskog odmora , zaposlena sa decom do 

tri (3) godina starosti, roditelj  samac sa decom 

ispod pet (5)godina starosti,zaposleni roditelj 

sa decom sa teškim smetnjama u 

razvoju,zaposleni ispod 18 godina starosti,kao i 

zaposleni sa ograničenim sposobnostima, ne 

treba se rasporediti van vjegove prebaliste, bez 

njihove saglasnost.. 

 

                          

Član 17 

Privremeno rasporeĎivanje 

 

Article 16 

Commissioning employees in working posts  

 

 

1. An employee shall be commissioned to the 

post for which the labour contract was 

concluded.  

2. In cases of restructuring or new labour 

organisation, an employee, in compliance with 

the labour contract may be reassigned to 

another post appropriate for employee‟s 

professional qualification, competence and 

same level of salary as defined in the labour 

contract.  

 

3. An employee may also be transferred from a 

post to another, within the same employer, in 

compliance with the labour contract, 

Employer‟s Internal Act and Collective 

Contract.             

 

4. A woman employee during pregnancy, 

maternity leave, with a child up to three (3) 

years of age, a single parent with a child under 

five (5) years of age, an employed parent with a 

child with severe development problems, an 

employee under 18 years of age as well as an 

employee with disabilities, shall not be 

reassigned to other to habitation, without their 

consent.          

 

 

Article 17 

Temporary Reassignment 
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1. I punësuari mund të sistemohet 

përkohësisht në punë dhe detyra tjera, pa 

pëlqimin paraprak,  kryerja e  të cilave 

kërkon përgatitje më të ulët profesionale nga 

përgatitja të cilin e posedon,  në këto  raste: 

 

1.1. kur është krijuar gjendje e 

jashtëzakonshme si pasojë e termetit, 

zjarrit, vërshimeve ose fatkeqësive tjera 

natyrore elementare; 

 

1.2. kur ekziston nevoja që të 

zëvendësohet i punësuari i cili mungon 

nga puna ; 

 

1.3. kur ka rritje të menjëhershme të 

vëllimit të punës, për kohën sa zgjatë 

vëllimi i punëve; 

 

1.4. në raste tjera të caktuara me 

Kontratë Kolektive. 

 

2. I punësuari është i detyruar t‟i kryejë 

punët nga paragrafi 1, nënparagrafi 1.1 i këtij 

neni derisa të ekzistojnë këto rrethana, 

ndërsa sipas nënparagrafit 1.2 kur 

zëvendësohet  punëtori i cili mungon, më së 

shumti 30 ditë pune. 

 

3. Të punësuari i cili është sistemuar, në 

kuptim të paragrafit 1 të këtij neni, i takon e 

drejta në diferencë të pagës të cilin e kishte 

në vendin paraprak të punës, nëse është më e 

volitshme për të punësuarit e sistemuar. 

 

1.   Zaposleni  se moţe privremeno rasporediti 

na poslovima i radnim zadacima,bez prethodne 

saglasnosti , čije obavljanje zahteva niţu  

stručnu spremu od one koju on ima, u ovim 

slučajevima: 

      

1.1. Vanredno stanje koje je stvoreno kao 

posledica zemljotresa, poţara , poplave ili      

     drugih prirodnih  elementarnih nepogoda; 

 

 

1.2. kada postoji potreba za zamenom 

odsutnog radnika od rada;  

 

 

     1.3. kad ima odjednom povećanje obima  

     posla,  za onoliko vreme koliko traje zbim  

     rada; 

 

   1.4. i druge slucaju koju si odredjivane sa     

    Kolektivnom Ugovorom. 

 

2. Zaposleni je obavezan da vrši poslove iz 

stava 1, pod stavom 1.1 ovog člana , dok 

postoje ove okolnosti, dok na osnovu podstava 

1.2, u slučaju zamene odsutnog radnika, 

najviše 30 radnih dana. 

 

 

3.  Zaposlenom koji je raspoređen , na osnovu 

stava 1 ovog člana,pripada pravo na razliku 

dohodka koji je imao na prethodnim poslovima 

,ako je to povoljnije za zaposlenog. 

 

                                            

1. An employee may be reassigned temporarily 

for other duties and tasks, without previous 

consent, the performance of which requires low 

professional qualification from the qualification 

that the employee possesses, on the following 

cases:  

1.1. if there is an extraordinary state as a 

consequence of an earthquake, fire, flooding 

or other natural catastrophes‟;     

 

 

1.2. if there is a need to replace an absent 

employee from work;      

 

 

1.3. in case of sudden increase in workload, 

how long time the volume of works 

 
 

   1.4. and other casea which  are defined by the      

   Colective Agreement.     

 

2. An employee is obliged to perform tasks 

under paragraph 1, sub-paragraph 1.1 of the 

present Article, until these conditions prevail, 

whereas under sub-paragraph 1.2 when an 

employee is absent for a maximum of 30 

working days.  

 

3. A reassigned employee, under terms defined 

in paragraph 1 of the present Article, is entitled 

to the same difference of the salary from the 

previous post, if that is more favourable for the 

reassigned employee.      
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Neni  18  

Sistemimi i të punësuarit me pëlqimin e tij 

 

 

1. I punësuari, me pëlqimin e tij mund të 

sistemohet përkohësisht, në punë te 

punëdhënësi tjetër, në bazë të marrëveshjes 

të të dy punëdhënësve, në vendin e punës i 

cili i përgjigjet përgatitjes profesionale dhe 

kulifikimit të tij, në rastet kur: 

 

1.1.është konstatuar se ka pushuar 

nevoja për punën e të punësuarit; 

 

1.2. ka ardhur deri te ndërprerja e 

përkohshme e punës ose zvoglimi i 

vëllimit të punës; 

 

1.3. hapësirat e punës, respektivisht 

mjetet e punës iu janë dhënë me qira 

përkohësisht, punëdhënësit tjetër; 

 

2. Punëdhësi tek i cili i punësuari është 

sistemuar përkohësisht, lidh kontratë pune 

me të punësuarin. 

 

3. I punësuari i cili është i sistemuar, në 

kuptim të paragrafit 1 të këtij neni, i 

pushojnë të drejtat dhe obligimet te 

punëdhënësi paraprak. 

 

 4.  I punësuari nga paragrafi 1 pika 1 i këtij 

neni, ka të drejtë të kthehet në punë, tek 

punëdhënësi i mëparshëm ose ti sigurohet 

njëra nga të drejtat e caktuara me këtë Ligj. 

Član 18 

RasporeĎvanje zaposlenog uz njegovu 

saglasnost 

 

1. Zaposleni,  uz njegovu  saglasnost moţe se 

rasporediti privremeno na posao kod drugog 

poslodavaoca ,na osnovu sporazuma oba 

poslodavaoca na radno mesto koje odgovara  

njegovoj  stručnoj spremi i kvalifikaciji u 

uslovima kada: 

 

      1.1. je konstatovano da je prestala potreba  

       za radom zaposlenog; 

 

      1.2. došlo je do privremenog prekida rada  

       ili  smanjenja obima poslova; 

 

 

       1.3. radne prostorije,odnosno sredstva rada         

       date su privremeno pod kirijom drugom  

       poslodavcu; 

 

2.  Poslodavac kod koga je privremeno 

raspoređen radnik, potpisuje Ugovor o Radu sa 

zaposlenim. 

 

3. Zaposleni koji je sistemiran po smislu stava  

1 ovog člana ,prestaju prava i obaveze kod 

prethodnog poslodavca. 

 

 

 4. Zaposleni,po stavu 1 tačka 1 ovog  

člana,ima pravo da se vrati na posao kod 

ranijeg poslodavca ili da mu se obezbedi jedno 

od prava utvrđenih ovim Zakonom. 

Article 18 

Reassigning an Employee with Consent     
 

 

1. An employee may be reassigned temporarily 

with consent, to another employer, on the basis 

of an agreement between two employers, to a 

post that corresponds with the professional 

qualification in cases when:                  

 

 

1.1. it was ascertained that there is no need 

for the work of the employee;  

 

1.2. the post is temporarily terminated or 

there is a decrease in the volume of work;  

 

1.3. working space, working tools 

respectively are rented temporarily to 

another employer.            

 

 

2.   An employer receiving a temporarily 

reassigned employee shall conclude a labour 

contract with the employee.  

 

3. A reassigned employee, in the terms of 

paragraph 1 of the present Article, shall cease 

all rights and obligations with the previous 

employer.  

 

 4. An employee from paragraph 1, item 1 of 

the present Article, is entitled to return to the 

previous employer and to one of the rights 

defined by the present law.   
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5.  I punësuari nga paragrafi 1 pika 2 dhe 3 të 

këtij neni ka të drejtë që pas skadimit të 

kohës së sistemimit të përkohshëm, të 

kthehet në punë te punëdhënësi i mëparshëm 

në të njëjtin vend ose në vend tjetër pune, i 

cili i përgjigjet përgatitjes profesionale dhe 

kualifikimit të tij.  

 

 

KAPITULLI   IV 
 

 

ORARI PUNËS 

 

Neni 19  

Përcaktimi i orarit të  punës 

                                    

1.  Orari  i  punës  nënkupton  periudhën 

kohore, gjatë së cilës i punësuari kryen punë 

ose shërbime në të mirë të punëdhënësit.  

 

2. Orari i plotë i punës zgjat dyzet (40) orë 

në javë, nëse me këtë Ligj nuk është 

përcaktuar ndryshe. 

 

3. Orari i plotë i punës për të punësuarin, i 

cili është më i ri se 18 vjeç, nuk mund të jetë 

më shumë se 35 orë në javë. 

 

 

Neni 20  

Orari jo i plotë i punës 

 

1.  Orari  jo  i  plotë i punës, është orar pune 

më  i  shkurtër sesa orari i plotë i  punës. 

5. Zaposleni, po stavu 1 tačka 2 i 3 ovog 

člana,ima pravo da se, nakon isteka vremena 

privremenog  sistemiranja, vrati  kod ranijeg  

poslodavca,na  istom  ili drugom radnom mestu  

koje odgovara njegovoj stručnoj spremi  ili  

kvalifikaciji. 

 

 

 

POGLAVLJE IV 
  

                      

                    RADNO VREME 

 

Član 19 

OdreĎivanje rasporeda rada     

                              
1.Raspored rada podrazumeva vremenski 

period, kada zaposleni završava poslove ili 

usluge za dobrobit poslodavca.  
 

2. Puni radni raspored  traje  40 (četrdeset) 

časova u nedelji, ako ovim Zakonom nije 

drugačije određeno. 

 

3. Puni radni raspored za zaposlenog, koji je 

mlađi od 18 godina, ne moţe se odrediti više 

od  35 (tridesetipet)  časova u nedelji.  

 

 

                              Član 20 

                       Nepuno radno vreme 

 

1. Nepuno radno vreme, je radno vreme kraċe 

od punog radnog vremena. 

5. An employee, under paragraph 1, items 2 

and 3 of the present Article, after the 

termination of the temporary reassigned period, 

is entitled to return to work to the previous 

employer in the same post or some other post, 

which corresponds to the professional 

qualification.  

 

 

CHAPTER IV 

 
 

WORKING HOURS 

 

Article 19  

Setting Working Hours    

                   

 1. Working hours means a period of time, 

during which, the employee performs labour or 

services for the benefit of the employer;  

 

2. Full time working hours shall be forty (40) 

hours per week, unless otherwise provided for 

by the present law.  

 

3. Full time working hours for an employee, 

under 18 years of age, shall not exceed 35 

hours per week.           

 

 

Article 20 

Part-time Working Hours   

 

1. Part-time working hours‟ means shorter 

working hours than the full-time working 
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2.  Marrëdhënia e punës mund të themelohet 

me orar jo të plotë pune, në kohë të caktuar 

dhe të pacaktuar. 

 

3.  I punësuari i cili punon me orar jo të plotë 

pune, i gëzon të gjitha të drejtat dhe 

detyrimet që rrjedhin nga marrëdhënia e 

punës sikurse i punësuari me orar të plotë 

pune, në proporcion me orët e punës që ka 

punuar  i punësuari. 

 

 

Neni 21  

Orari i shkurtuar i punës 

 

1.  Orari i shkurtuar i punës caktohet për 

punët dhe detyrat e punës, për  të cilat edhe 

përkundër aplikimit të masave mbrojtëse, 

punëtori nuk mund të mbrohet nga ndikimet 

e dëmshme për shëndetin e tij. 

 

2. Orari i punës shkurtohet në përpjesëtim 

me rrezikshmërinë për shëndetin dhe aftësinë 

punuese të punëtorit. 

 

3. Orari i shkurtuar i punës mund të 

reduktohet më së shumti deri në 36 orë në 

javë, për punët me shkallë të lartë të 

rrezikshmërisë. 

 

4.  Punët dhe detyrat e punës nga paragrafi 1 

i këtij neni përcaktohen në bazë të analizës 

profesionale nga organi kompetent, në pajtim 

me këtë Ligj, Kontratën Kolektive dhe me 

 

2. Radni odnos se moţe zasnovati za nepuno 

radno vreme, na određeno i neodređeno vreme. 

  

 

3. Zaposleni koji radi sa nepunim radnim 

vremenom ,uţiva  sva prava i obaveze koja 

protiču sa radnog odnosa sa punim radnim 

vremenom ,razmerno sa radnim časovima koje 

je odradio zaposleni. 

 

 

 

Član 21 

Skraċeni radni raspored 

 

1. Skraċeni radni raspored se određuje za rad i 

radne zadatke, za koje, i pored primene 

zaštitnih mera, ne moţe da se zaštiti radnik od 

štetnih uticaja za njegovo zdravlje. 

 

 

2. Radni raspored se uskraċuje srazmerno sa 

opasnošċu za zdravlje i radne sposobnosti 

radnika. 

 

3. Skraćeno radno  vreme moţe se smanjiti 

najviše do 36 časova nedeljno ,za poslove sa 

visokom stepenu opasnosti. 

 

 

4. Radovi i radni zadaci iz stava 1 ovog clana, 

odredjuju se na osnovu profesionalne analize, 

od nadleţnog organa skladu sa ovim Zakonom, 

Kolektivnim Ugovorom i  Unutrašnjim Aktom 

hours.  

2. Employment relationship for part-time 

working hours may be definite or indefinite.  

        

  

3. An employee working part-time is entitled to 

all the rights deriving from the employment 

relationship on the same basis as a full-time 

employee and in proportion to the number of 

hours worked. 

 

 

 

Article 21 

Reduced Working Hours 

 

1. Reduced working hours shall be approved to 

jobs and duties which, despite the application 

of protective measures, the employee is 

exposed to harmful impacts for health.              

 

 

2. The working hours shall be reduced in 

proportion with the hazardousness to health and 

employees working competency.  

 

3. Working hours may be reduced to no less 

than 36 hours per week for jobs with high level 

of hazard. 

 

 

4. Tasks and duties from paragraph 1 of the 

present Article shall be defined on the basis of 

professional analysis by a competent body in 

compliance with the present law, Collective 
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Aktin e Brendshëm të Punëdhënësi. 

 

5. Ministria në bashkëpunim me Ministrinë e 

Shëndetësisë, në afat prej gjashtë (6) muajsh  

pas hyrjes në fuqi të këtij Ligji, do të nxjerrë 

akt nënligjor për klasifikimin dhe sisteminin 

e punëve të rrezikshme për të punësuarit të 

cilat dëmtojnë rëndë shëndetin e tyre. 

 

6. I punësuari i cili punon në punët dhe 

detyrat e punës nga paragrafi 1 i këtij neni, 

nuk mund të punojë në punë dhe detyra të 

njëjta jashtë orarit të punës. 

 

7. I punësuari i cili punon me orar të 

shkurtuar të punës, sipas paragrafit 1 të këtij 

neni, i gëzon të gjitha të drejtat, sikurse të 

kishte punuar me orar të plotë të punës. 

 

 

Neni 22  

Puna më e gjatë se orari i plotë i punës 

  

1.  Në raste të jashtëzakonshme, me rritjen e 

vëllimit të punëve dhe në raste të tjera të 

domosdoshme, me kërkesën e punëdhënësit, 

punëtori duhet të punojë me gjatë se orari i 

punës (puna jashtë orarit), më së shumti deri 

në tetë (8) orë në javë.  

 

2.  Puna më e gjatë se orari i plotë i punës, në 

pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, mund të 

 

 zgjasë vetëm për aq kohë sa është e 

domosdoshme.   

Poslodavca. 

 

5. Ministarstvo, u saradnju sa Ministarstvom 

Zdravstva,u roku od šest meseci nakon 

stupanja na snagu ovog Zakona,doneċe 

podzakonski akt o klasificiranju i sistemiranju 

opasnih poslova za zaposlene,koji teško 

ošteċuju zdravlje zaposlenih. 

 

6. Zaposleni koji radi na poslovima i radnim  

zadacima iz stava 1 ovog člana, ne moţe da 

radi na istom radu i istim radnim zadacima van 

radnog vremena. 

 

7. Zaposleni koji radi skraċenim radnim 

rasporedom, prema stavu 1 ovog člana uţiva 

sva prava,  kao da je radio puno radno vreme.   

 

 

 

Član 22 

      Rad duţi od punog radnog rasporeda 

 

1. U vanrednim slučajevima, sa porastom 

volumena poslova i u drugim neophodnim 

slučajevima, na zahtev poslodavca, radnik 

treba da radi duţe nego radni raspored ( 

prekovremeni rad), najviše do osam (8) časova 

nedeljno. 

 

2. Rad duţi od punog radnog rasporeda, u 

skladu sa stavom 1 ovog člana, moţe da traje 

 

 samo koliko je neophodno.  

 

Contract and the Employer‟s Internal Act.  

 

5. The Ministry, in cooperation with Ministry 

of Health, within six months from the day the 

present law enters into force, shall issue 

secondary legislation on the classification and 

systematization of hazardous labour for 

employees, which severely damages their 

health.  

6.  An employee, performing the tasks and 

duties under paragraph 1 of the present article, 

shall not perform the same tasks after working 

hours.  

 

7. An employee working with reduced working 

hours, according to paragraph 1 of the present 

article, shall enjoy all the rights as full time 

employees.              

 

 

Article 22 

Extended Working Hours – Overtime      
  

1. In extraordinary cases, with the increase of 

volume of works and other necessary cases, on 

request of the employer, an employee shall 

work extended working hours (overtime) for a 

maximum of eight (8) hours per week.          

 

 

2. Extended working hours, in compliance with 

paragraph 1 of the present article, may only last 

 

 as long as it is necessary;     
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3. Puna që e tejkalon kufirin e përcaktuar 

sipas paragrafit 1 të këtij neni  mund të bëhet 

edhe në rastet emergjente për parandalimin e 

aksidenteve ose forcave madhore të 

paparashikuara. 

 

4. Përveç punës shtesë të detyrueshme nga 

paragrafi 1 i këtij neni, i punësuari mund të 

bëjë punë shtesë vullnetare në marrëveshje 

me punëdhënësin, me kompensim page sipas 

nenit 55 të këtij Ligji. 

  

5. Ndalohet puna jashtë orarit për të 

punësuarit nën moshën 18 vjeçare. 

 

6.  I punësuari i cili punon me orar të 

shkurtuar të punës nuk mund të punojë  më 

gjatë se orari i plotë i punës. 

 

7. Punëdhënësi është i obliguar të mbajë të 

dhëna të sakta për punët jashtë orarit dhe t‟i 

prezantojë ato sipas kërkesës së Inspektoratit 

të Punës.       

       

8. Inspektori i Punës ndalon punën jashtë 

orarit, nëse ajo ndikon dëmshëm në 

shëndetin dhe aftësinë punuese të të 

punësuarit.  

 

 

Neni 23  

Ndarja dhe ndryshimi i orarit të punës 

 

 

1.Ndarjen e orarit të punës në kuadër të javës 

3. Posao koji prelazi određenu granicu prema 

stavu jedan(1)ovog člana moţe se učiniti i u 

emergentnim slučajevima za sprečavanje 

aksidenata ili  velikih nepredviđenih sila. 

 

 

4.Osim dodatnog obaveznog rada sa stava 1 

ovog člana ,zaposleni moţe uraditi dobrovoljne 

poslove u dogovoru sa poslodavcem,sa 

naknadom plate prema članu 55 ovog Zakona. 

 

 

5. Zabranjuje se rad van radnog vremena 

zaposlenih maloletnika ispod 18 godina. 

 

6. Zaposleni koji radi sa skraćenim radnim 

vremenom , nemoţe raditi duţe od punog  

radnog vremena. 

 

7. Poslodavac je obavezan odrţavati tačne 

podatke za poslove van radnog vremena i 

predstavljati ih prema zahtevu Inspektorata 

Rada. 

 

8. Inspektor Rada treba da zabrani rad posle 

radnog rasporeda, ako to štetno utiče na 

zdravlje i radnu sposobnost radnika. 

  

 

 

Član 23 

Podela i sistematizacija radnog 

vremena 

 

1. Podelu radnog vremena  u okviru radne 

3. Work in excess of the stipulated limit from 

section (1) above may only be performed in 

case of urgencies to prevent accidents and other 

force majeure. 

 

 

4. In addition to compulsory overtime from 

section 1 of this article, employees may 

perform paid voluntary overtime in agreement 

of with the employer and according to article 

55 of the present Law. 

 

5. Extended working hours are prohibited for 

employees under 18 years of age;  

 

6. An employee working on reduced or part-

time working hours cannot work more than the 

full time working hours in cases of extension;  

 

7. An employer is obliged to keep a full record 

of overtime performed and to produce it upon 

request to the Labour Inspection 

  

 

8. Labour Inspection shall prohibit overtime, if 

it represents a harmful effect to the health and 

the competency of an employee.  

 

 

 

Article 23 

Division and Modification of Working Hours 

 

 

1. The division of working hours during the 
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së punës e përcakton punëdhënësi. 

 

2. Java e punës mund të organizohet ndryshe, 

në rast se punëdhënësi e organizon punën me 

ndërrime, gjatë natës ose kur natyra e punës 

e kërkon një gjë të tillë. 

 

3. Punëdhënësi, është i obliguar që t‟a 

informojë të punësuarin për ndarjen dhe 

ndryshimin e orarit të punës, së paku shtatë 

(7) ditë  para fillimit të punës. 

 

 

Neni  24  

Ndryshimi i orarit të punës 

 

1. Punëdhënësi, mund ta ndryshojë orarin e 

punës kur e kërkon natyra e punës, si: 

organizimi i punës, shfrytëzimi racional i 

mjeteve të punës, shfrytëzimi racional i orarit 

të punës dhe kryerja e ndonjë pune të caktuar 

dhe të parashikuar me afat. 

 

 2. Në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, 

ndryshimi i orarit të punës bëhet në atë 

mënyrë që orari i punës i të punësuarit gjatë 

vitit kalendarik, të mos jetë më i gjatë se 

orari i plotë i punës. 

 

 

Neni 25  

Ndalimi i zgjatjes së orarit të punës 

 

 

1.  Ndalohet zgjatja e orarit të punës për të 

nedelje odredjuje poslodavac 

 

2.  Radna nedelja moţe se organizovati 

drugačije,ukoliko poslodavac organizuje rad u 

smenama, noċu ili kada priroda posla to 

zahteva. 

       

3. Poslodavac je obavezan da obavesti         

zaposlenog o sistematizaciji i promeni radnog 

rasporeda,najmanje sedam(7) dana pre početka 

rada. 

 

 

Član 24 

        Promena radnog rasporeda 

 

1. Poslodavac moţe da promeni sistematizaciju 

radnog rasporeda, kada to zahteva priroda rada, 

organizacija rada, racionalno korišċenje radnih 

sredstava, racionalno korisšenje radnog 

vremena i obavljanje nekog odredjenog posla 

sa predvidjenim rokom. 

 

2. U slučajevima iz stava 1 ovog člana, 

ponovna promena radnog rasporeda, vrši se 

tako da kompletan raspored radnog vremena 

zaposlenih za vreme kalendarske godine,  ne 

bude duţi od punog radnog vremena. 

 

 

Član 25 

Zabrana produţenja radnog rasporeda 
 

 
          

1. Zabranjeno je da se izvrši produţenje radnog  

week shall be defined by the employer;  

 

2. A working week may be organized 

differently in cases when an employer 

organizes the work in shifts, during the night or 

when the nature of work requires it;  

 

3. An employer is obliged to inform the 

employee on the division and modification of 

working hours at least seven (7) days prior to 

the commencement of work.  

 

 

Article 24 

Modification of Working Hours 

 

1. An employer may modify working hours in 

the following cases: organisation of work, 

rational use of means of labour, rational use of 

working hours and the performance of a certain 

task for a definite period of time.    

 

 

 2. In cases under paragraph 1 of the present 

article, the modification of working hours may 

be scheduled in an order that the entire calendar 

year does not exceed the total of full-time 

working hours.  

 

 

Article 25 

Prohibition on the Extension of Working 

Hours 

 

1. The extension of working hours (overtime) 
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punësuarin i cili është më i ri se 18 vjeç. 

 

 

2.  Punëdhënësi  nuk  mund  të  bëjë zgjatjen 

e orarit të punës për të punësuarën gjatë 

kohës së shtatëzanisë, dhe prindin 

vetushqyes me fëmijë më të ri se tri (3) vjeç, 

ose me fëmijë të hendikepuar. 

 

Neni 26 

Puna e natës  

 

1.  Orët e punës ndërmjet orës 22:00 dhe 

6:00 numërohen si punë nate.  

 

2.  Në qoftë se puna është e organizuar me  

ndërrime, është e domosdoshme që të 

sigurohen ndërrime të atilla që i punësuari të 

mos punojë natën pa ndërprerë më gjatë se  

një (1) javë të punës. 

 

3. Ndalohet puna e natës për personat nën 

moshën 18 vjeçare dhe të punësuarat  

shtatëzëna. Ndërrimet e natës mund të 

kryhen nga prindërit e vetëm dhe gratë me 

fëmijë më të rinj se tri (3) vjeç, ose me 

fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme, 

vetëm me pëlqimin e tyre. 

 

 

4. Në qoftë se të punësuarit gjatë  punës së 

natës, për shkak të punës së bërë sipas 

vlerësimit të organit kompetent shëndetësor, 

i përkeqësohet gjendja shëndetësore,  

punëdhënësi është i detyruar ta caktojë në 

rasporeda za zaposlenog koji je mladji od  18 

godina. 

 

2. Poslodavac ne moţe da izvrši produţenje 

radnog rasporeda za zaposlenu ţenu za vreme 

trudnoče, za ţene i samohrane roditelje ako ima 

dete mlađeg od 3 (tri) godine, ili hendikepirano 

dete. 

 

Član 26 

                          Noċni rad 

 

1. Radni časovi izmedju  22:00 i 6:00 časova 

računaju se noċni rad. 

 

2. Ako je rad organizovan u smenama, 

neophodno je da se obezbede takve smene, da 

radnik ne radi neprekidno noću duţe od jedne  

(1)radne nedelje. 

 

 

3.  Zabranjuje se noċni rad za lica ispod 18 

godina i za zaposlene trudnice.Nočne smene 

mogu se obavljati od roditelja samaca ili ţena 

sa decom ispod tri (3)godine ,ili sa decom sa 

trajnim ograničenim sposobnostima,samo uz 

njihov pristanak. 

 

 

4.  Zaposlenom ako tokom noćnog rada,  zbog 

obavljenog posla, prema proceni nadleţnog 

zdravstvenog organa,  pogoršava mu se 

zdravstveno stanje, poslodavac je duţan ga 

odrediti na odgovarajuće radno mesto tokom 

shall be prohibited for employees under 18 

years of age;  

 

2. An employer shall not extend working hours 

for an employee during pregnancy, a single 

parent with a child under three (3) years old or 

with a child with disabilities.            

 

 

Article 26 

Night Shifts  
 

1. Working hours between 22:00 and 6:00 shall 

be considered as night shifts.  

 

2. If the labour is organised in shifts, it is 

necessary to organize shifts in such a form in 

order to prevent an employee from working a 

consecutive one (1) week in night shifts 

without a day off.  

 

3. Night shifts shall be prohibited for persons 

under 18 years of age and pregnant employees. 

Night shifts may be performed by single 

parents and women with children younger than 

three years of age or with children with 

permanent disabilities only with their consent.      

 

 

 

4. If the health condition of an employee 

working on night shifts worsens as a result of 

the labour performed, after the assessment of a 

competent health body, the employer is obliged 

to find an appropriate job for that employee 
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punë të përshtatshme gjatë orarit të ditës. 

 

 

KAPITULLI  V 

 

 

PUSHIMET DHE MUNGESAT 

 

 

Neni 27  

Pushimi gjatë orarit të punës 

 

1.  I punësuari ka të drejtë për pushim gjatë 

ditës së punës, me orar të plotë të 

pandërprerë të punës, në kohëzgjatje më së 

paku prej 30 minutash, i cili nuk mund të 

caktohet në fillim apo në mbarim  të kohës së 

punës. 

 

2.  I punësuari i cili punon më gjatë se 4 orë, 

dhe më pak se 6 orë në ditë, ka të drejtë për 

pushim gjatë punës në kohëzgjatje prej 15 

minutash. 

 

3. I punësuari nën moshën 18 vjeçare i cili 

punon më së paku 4 orë e 30 minuta, ka të 

drejtë në pushim ditor në kohëzgjatje prej 30 

minutash. 

 

4. Koha e pushimit nga paragrafi 1 dhe 2 i 

këtij neni, konsiderohet si kohë e kaluar në 

punë. 

 

 

 

radnog vremena.  

 

PODGLAVLJE  V 
 

 

ODMORI I IZOSTANCI 

 

 

Član27 

Odmor za vreme radnog  rasporeda 

 

 1. Zaposleni ima pravo na dnevni odmor za 

vreme punog neprekidnog radnog vremena u 

trajanju najmanje od 30 (trideset) minuta, a koji 

se ne moţe odrediti na početku ili na završetku 

radnog vremena. 

 

 

2. Zaposleni koji radi duţe od  4 sata, i manje 

od  6 sata na dan, ima pravo na odmor u 

trajanju od  15 minuta. 

 

3. Zapošleni  mlađi od 18 godina koji radi sa 

najmanje četiri sata i trideset minuta, ima pravo  

na dnevni odmor  u trajanju od 30 minuta.  

 

4. Vreme odmora iz stava  1 i 2 ovog člana, 

 smatra se kao vreme provedeno na radu.  

 

 

 

 

during the day.  

 

 

CHAPTER V 

 
 

BREAKS AND ABSENCES 

 

 

Article 27 

Break during Working Hours   

 

1. An employee working full-time working 

hours is entitled to a break, during the days, of 

at least 30 minutes, which cannot be taken at 

the beginning or at the end of working hours.               

 

 

 

2. An employee working longer than 4 hours 

and less than 6 hours a day, is entitled to a daily 

break of 15 minutes.              

 

 

3. An employee under 18 years of age, working 

at least four hours and thirty minutes, is entitled 

to a daily break for 30 minutes.             

 

 

4. Break times under paragraph 1 and 2 of the 

present article shall be considered as work.      
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Neni 28  

Përshtatja e pushimit me procesin e 

punës 

1.   Në qoftë se natyra e punës nuk lejon që 

puna të ndërpritet, organizimi i pushimit 

gjatë ditës së punës bëhet në mënyrë që të 

mos shkaktohet ndërprerja e procesit të 

punës. 

 

2. Vendimin për kohën e shfrytëzimit të 

pushimit gjatë ditës së punës e nxjerr 

punëdhënësi. 

 

Neni 29  

Pushimi ditor 

 

1.  I  punësuari  ka  të  drejtë  në pushim  

ditor midis 2 ditëve  të njëpasnjëshme të 

punës në kohëzgjatje prej së paku 12 orë pa 

ndërprerë. 

 

2. Gjatë kohës së punës, në punët stinore, 

punëtori ka të drejtë pushimi nga paragrafi 1 

i këtij neni, në kohëzgjatje prej së paku 11 

orësh pandërprerë. 

 

 

Neni 30  

Pushimi javor 

 

1. I punësuari ka të drejtë në pushim javor në 

kohëzgjatje prej së paku 24 orë pandërprerë. 

 

 

2. I punësuari nën moshën 18 vjeçare ka të 

                               Član 28 

PrilagoĎavanje odmora u radnom procesu 

 

1. Ako priroda posla ne dozvoljava da se 

prekida rad, organizacija odmora za vreme 

radnog dana vrši se na taj način da se ne 

prekida radni proces. 

 

 

2. Odluku o vremenu korišċenja odmora za 

vreme radnog vremena donosi poslodavac. 

 

 

Član 29 

Dnevni Odmor 

 

1. Zaposleni ima pravo na dnevni odmor 

između dva uzastopna radna dana u vreme 

trajanja od najmanje  12 (dvanaest) neprekidnih 

časova. 

 

2. Za vreme radnog vremena, na sezonskim 

poslovima, radnik ima pravo na odmor,  stav 1 

ovog člana, u  trajanju od najmanje 11 

(jedanaest) neprekidnih časova. 

 

 

                               Član 30 

Nedeljni odmor 

 

1. Zaposleni ima pravo na nedeljni odmor u 

vreme trajanja od najmanje  24 

(dvadesetičetiri) neprekidnih časova .  

2. Zaposleni mlađi od 18 godina ima pravo na 

Article 28  

Adopting the Break to the Labour Process 

 

1.  If the nature of work does not allow for 

interruption, the organisation of daily break 

shall be done in a form not to cause the 

interruption of the labour process.              

 

 

2. The decision on the time for the use of the 

daily break shall be made by the employer.  

 

 

Article 29  

Daily Rest   

 

1. An employee is entitled to a day of rest after 

two continuous days of labour lasting for at 

least twelve (12) non-stop hours.               

 

 

2. During working hours, in seasonal labour, an 

employee is entitled to rest as stated in 

paragraph 1 of the present Article, for at least 

11 continuous hours.  

 

 

Article 30 

Weekly Rest  

 

1. An employee is entitled to a weekly rest for 

at least twenty four (24) continuous hours.        

 

 

2. An employee under 18 years of age is 
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drejtë në pushim javor në kohëzgjatje prej së 

paku 36 orë pandreprerë. 

 

3.  Nëse të punësuarit i duhet të punojë në 

ditën e pushimit javor, atij duhet t‟i sigurohet 

një ditë pushimi  gjatë javës së ardhshme. 

                        

 

Neni 31  

Pushimi vjetor 

 

1.  I punësuari gjatë çdo viti kalendarik ka të 

drejtë për pushim vjetor të paguar në një 

kohëzgjatje prej së paku 20 ditë pune. 

 

 

2. Zgjatja e pushimit vjetor përcaktohet 

varësisht  nga  stazhi i punës, ku për çdo 5 

vite të përvojës së punës, shtohet një ditë 

pune. 

 

3. I punësuari i cili punon në punët dhe 

detyrat e punës për të cilat përkundër 

aplikimimit të masave mbrojtëse nuk mund 

të mbrohet nga ndikimet e dëmshme, ka të 

drejtë në pushim vjetor në kohëzgjatje së 

paku prej 30 ditësh pune, për vitin 

kalendarik. 

 

4.   Nënat me fëmijë deri në tri (3) vjeç si 

dhe prindi vetushqyes dhe personat me aftësi 

të kufizuara kanë të drejtë në pushim vjetor 

edhe për 2 ditë pune shtesë. 

 

5. Ditët e pashfrytëzuara të pushimit vjetor 

nedeljni odmor od najmanje trideset i šest  (36) 

sati neprekidno . 

3. Ako je neophodno da zaposleni radi na dan 

nedeljnog odmora, onda se istom određuje dan 

odmora u sledeċoj  nedelji. 

 

 

Član 31 

                         Godišnji odmor 

 

1. Zaposleni ima pravo na plaċeni godišnji 

odmor za svaku kalendarsku godinu u trajanju 

od najmanje četiri (4) nedelje, odnosno 20 

(dvadeset) radnih dana. 

 

2. Produţenje godišnjeg odmora se određuje 

zavisno od radnog staţa,  gde za svakih 5 

godina radnog staţa, dodaje se još jedan radni 

dan. 

 

 3. Zaposleni koji radi na poslovima i radnim 

zadacima, za koje i pored primene zaštitnih 

mera, ne moţe da se zaštiti od štetnih uticaja, 

svake kalendarske godine ima pravo na 

godišnji odmor u trajanju od 30 dana.  

 

 

  

4. Majke sa detetom do 3 godina i samohrani 

roditelj i osobe sa ograničenim sposobnostima 

imaju pravo još za dva dadatnih dana.  

 

5. Neiskorišćeni  dani godišnjeg odmora ne 

entitled to a weekly rest for a period of at least 

thirty six (36) continuous hours.      

 

3. If an employee must work on the day of 

weekly rest, than a day off shall be given to 

than employee in the following week.  

             

 

Article 31 

Annual Leave   
 

1. An employee is entitled to a paid annual 

leave for at least twenty (20) working days 

during a calendar year.          

 

 

2. The extension of annual leave shall be 

defined on the basis of work experience, 

whereby one day shall be added for every five 

years of service.  

 

3. An employee performing tasks and duties 

which despite the application of protective 

measures contain their harmful effect, is 

entitled to an annual leave of at least 30 

working days for a calendar year.    

 

 

 

4.  Mothers with children up to three (3) years 

of age and single parents as well as persons 

with disabilities are entitled to additional 2 days 

off.  

 

5. Unused annual leave shall not be 
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nuk mund të kompensohen me para, 

përjashtimisht kjo mund të bëhet kur 

marrëdhënia e punës i skadon të punësuarit. 

 

6.  Punët dhe detyrat e punës sipas paragrafit 

3 të këtij neni, do të përcaktohen me akt 

nënligjor të nxjerrë nga MPMS-ja. 

 

 

Neni 32  

Pushimi vjetor për punëtorët e arsimit 

 

 

1. Pushimi vjetor i arsimtarëve të të gjitha 

niveleve, edukatorëve dhe personelit tjetër 

arsimor dhe administrativ nëpër shkolla dhe 

në institucionet e tjera edukativo-arsimore, 

shfrytëzohet në kohën e pushimeve verore të 

shkollave dhe mund të zgjasë deri sa të 

zgjasë pushimi nëpër institucionet edukativo-

arsimore. 

 

2.  Kur arsimtarët dhe edukatorët në kohën e 

pushimeve verore shkollore thirren në kurse 

për aftësim profesional për kryerjen e punëve 

tjera në lidhje me përgatitjen për fillimin e 

vitit shkollor, si dhe për kryerjen e 

aktiviteteve edukativo-arsimore të cilat i 

organizojnë institucionet edukative-arsimore, 

kohëzgjatja e pushimeve verore caktohet në 

pajtim me këtë Ligj dhe Kontratën 

Kolektive.     

       

 

 

moţe se  nadoknaditi novcem, to moţe biti 

isključivo kada  zapošlenom istekne radni 

odnos . 

 6. Rad i radni zadaci u skladu sa stavom 3 

utvrdiċe se podzakonskim aktom MRSZ-a  

 

                                                    

 

Član 32 

Godišnji odmor za radnike koji rade u 

prosveti 

 

1. Godišnji odmor nastavnika od svih nivela, 

vaspitača i drugog obrazovnog i 

administrativnog personela u školama i 

Institucijama Vaspitno –Obrazovnim koristi se 

za vreme letnjeg školskog odmora i moţe 

trajati koliko traje odmor po Vaspitno-

Obrazovnim Institucijama. 

 

 

2.  Kada se nastavno i vaspitno osoblje za 

vreme letnjeg školskog raspusta poziva  na 

kurseve za stručno usavršavanje ili radi 

obavlanja drugih poslova  u vezi sa 

pripremama za početak školske godine, kao i 

radi vršenja nastavno-vaspitnih aktivnosti koje 

škola, odnosno vaspitno-obrazovna ustanova 

organizuje, vreme trajanja godišnjeg odmora 

utvrđuje se u skladu sa  ovim zakonom i 

kolektivnim ugovorom.  

 

 

 

compensated in money, unless the employment 

relationship of an employee is about to expire.            

 

 

6. Tasks and duties, under paragraph 3 of the 

present article, shall be defined through 

secondary legislation to be issued by MLSW.  

 

 

Article 32 

Annual Leave for Education Sector 

Employees 

 

1. The annual leave of teachers, educators and 

other educational and administrative staff in 

schools and other educational institutions shall 

be used in the time of summer vacations for 

schools and may last as long as the leave of 

educational institution lasts.                  

 

 

 

2. If teachers and educators are convened 

during the break for capacity building courses 

for the performance of other tasks related to the 

preparation for the commencement of school 

year and the performance of educational 

activities organised by educational institutions, 

the duration of the leave shall be defined on the 

basis of the present law and Collective 

Contract.           
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Neni 33  

Pushimi vjetor në ditën e festave 

zyrtare 

 

1.  Festat zyrtare që bien në ditë pune, sipas  

Ligjit për Festat Zyrtare në Republikën e 

Kosovës, nuk llogariten ditë të pushimit 

vjetor. 

 

2. Nëse i punësuari gjatë kohës së 

shfrytëzimit të pushimit vjetor sëmuret, koha 

e pushimit të lejuar mjekësor, nuk llogaritet 

në pushim vjetor.  

   

 

Neni 34  

Pushimi vjetor për herë të parë 

 

1. I punësuari i cili për herë të parë themelon 

marrëdhënie pune ose i cili nuk ka ndërprerje 

më tepër se 5 ditë pune, fiton të drejtën për 

shfrytëzimin e pushimit vjetor pas 6 muajsh 

të punës së pandërprerë, në proporcion me 

muajt e punuar. 

 

2. Paaftësia e përkohshme për punë sipas 

dispozitave për sigurimin shëndetësor dhe 

mungesa me pagesë nga puna, si dhe në rast 

të mungesës së arsyeshme nga puna, nuk  

konsiderohen ndërprerje në punë, sipas 

paragrafit 1 të këtij neni. 

 

3.  I punësuari nuk mund të heqë dorë nga e 

drejta e shfrytëzimit të pushimit vjetor.  

 

Član 33 
Godišnji odmor za vreme zvaničnih 

praznika 

 

1. Zvanični praznici koji spadaju u radne 

danove, prema Zakonu o Zvaničim Praznicima  

u Republici Kosova ,ne računaju se kao danovi  

godišnjeg odmora. 

 

2. Ako se zaposleni za vreme korisčenja 

godišnjeg odmora razboli , vreme odobrenog  

lekarskog odmora ne računa se u godišnji 

odmor . 

                           

 

Član 34 

Korišċenje godišnjeg odmora po prvi put 

 

1. Zaposleni    koji    po prvi put zasniva radni 

odnos, ili koji nema prekid  na radu, više od  5 

(pet) radnih dana, dobija pravo na korišćenje 

godišnjeg odmora nakon šest(6) meseci   

neprekidnog rada, u proporciji sa odrađenim 

mesecima . 

 

2. Privremena nesposobnost  za rad prema 

odredbama  za zdravstveno osiguranje i u 

slučaju  opravdanog odsutva    sa posla, ne 

smatra se kao prekid sa posla ,prema stavu 1 

ovog člana. 

 

 

3. Zaposleni ne moţe da odustane od prava 

korisčenja godišnjeg odmora.  

                                 

Article 33 

Annual Leave on the Day of Official 

Holidays 

 

1. Official holidays that coincide in working 

days shall not be counted as annual leave days 

according to the Law on Official Holidays in 

Republic of Kosovo.  

 

2. If an employee during the use of annual 

leave gets sick, the sick leave shall not 

compensate for annual leave.                   

  

 

 

Article 34 

First-Time Annual Leave      
 

1. An employee establishing employment 

relationship for the first time or after a 

termination that has not lasted more than 5 

working days, shall be entitled to annual leave 

after six (6) consecutive months of labour in 

proportion to the months worked.         

 

2. Temporary incompetence for labour, 

according to provisions of health insurance and 

paid absence from work as well as in cases of 

justified absence from work, shall not be 

considered as a termination of relationship 

under paragraph 1 of the present article.  

 

3. An employee cannot revoke the right to the 

use of annual leave.   
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Neni 35  

Pjesa e pushimit vjetor në përpjesëtim me      

kohën e kaluar në punë 

 

1.  I punësuari ka të drejtë, së paku një ditë e 

gjysmë (1.5) të pushimit, për çdo muaj 

kalendarik të kaluar në punë, nëse: 

 

1.1.  në   vitin    kalendarik   në të cilin 

për herë të parë ka themeluar 

marrëdhënie pune, nuk i ka 6 muaj të 

punës së pandërprerë; 

 

      1.2. në vitin kalendarik nuk e ka fituar të    

      drejtën për shfrytëzimin e pushimit vjetor  

       për shkak të ndërprerjes së marrëdhënies  

      së punës. 

                        

Neni 36  

Orari i shrytëzimit të pushimit vjetor 

 

1.  Orarin e shfrytëzimit të pushimit vjetor e 

përcakton punëdhënësi në marrëveshje me 

punëtorin, në pajtim me këtë Ligj, Aktin e 

Brendshëm të Punëdhënësit dhe Kontratën e 

Punës. 

  

2. Me rastin e caktimit të orarit për 

shfrytëzimint e pushimit vjetor, punëdhënësi 

mund të marrë parasysh kërkesën dhe 

vullnetin e aryseshëm të punëtorit. 

 

3. Për intervalin kohor të shfrytëzimit të 

pushimit vjetor, i punësuari duhet ta njoftojë 

punëdhënësin  më së paku 15 ditë para 

Član 35 

Deo godišnjeg odmora, proporcionalan 

vremenu provedenom na poslu 

 

1.  Zaposleni ima pravo najmanje na  1.5 (jedan 

dan i pol) dan odmora za svaki kalendarski 

mesec, proveden na poslu: 

 

1.1.    Ako   u   kalendarskoj     godini,    u     

kojoj je po    prvi    put zasnovao radni 

odnos, nema 6  (šest) uzastopnih meseci . 

 

 

1.2. Ako u kalendarskoj godini nije dobio 

pravo za koriščenje godišnjeg odmora, zbog 

prestanka radnog odnosa. 

 

                               

                                  Član 36 

       Raspored korišcenja godišnjeg odmora 

 

 1. Raspored korišċenja godišnjeg odmora 

određuje poslodavac uz konsultaciju sa 

zaposlenim, u skladu sa ovim 

Zakonom,Internim Aktom poslodavaoaca   i 

Ugovorom o Radu .  

 

2. Prilikom određivanja rasporeda korišċenja 

godišnjeg odmora, poslodavac moţe uzeti u 

obziru zahtev i opravdanu volju radnika . 

 

 

 3. Zaposleni treba obavestiti poslodavca 

najmanje  15 (petnaest) dana pre koriščenja 

godišnjeg odmora. 

Article 35 

Part of Annual Leave in Proportion with the 

Time Spent at Work   

 

1. An employee is entitled to at least one and a 

half (1.5) days of rest for each calendar month 

spent at work, if:   

 

1.1. in the first calendar year, since the 

establishment of employment relationship, an 

employee did not work for consecutive 6 

months;  

 

1.2. during the calendar year an employee did 

not gain the right to use the annual leave 

because of the termination of employment 

relationship.  

  

Article 36 

The Schedule for the Use of Annual Leave 

 

1. The schedule for the use of annual leave 

shall be defined by the employer in agreement 

with the employee in compliance with the 

present law, Employer‟s Internal Act and 

labour contract.  

  

2. When setting the schedule for the use of 

annual leaves, the employer may take into 

account the reasonable request and will of the 

employee.       

 

3. For the period of use of the annual leave, an 

employee shall inform the employer at least 15 

days prior to the commencement of the use of 
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fillimit të shfrytëzimit të pushimit vjetor. 

 

4. I punësuari informohet në formë të 

shkruar nga punëdhënësi,  për orarin dhe 

kohëzgjatjen e pushimit vjetor më së paku 5 

ditë para fillimit të shfrytëzimit të pushimit 

vjetor.  

 

5. Pushimi vjetor mund të shfrytëzohet në dy 

apo më shumë pjesë, në  marrëveshje me 

punëdhënësin. 

 

6. Në qoftë se i punësuari e shfrytëzon në dy 

apo me shume pjesë pushimin vjetor, pjesa 

kryesore duhet të shfrytezohet për së paku 10 

ditë pune të pandërprera gjatë një vitit 

kalendarik. Pjesa tjetër e pushimit të 

pashfrytëzuar duhet të shfrytëzohet jo më 

vonë se  30 qershor të vitit të ardhshëm 

kalendarik. 

 

Neni 37  

Kompensimi për mosshfrytëzimin e 

pushimit vjetor 

 

 

1. Të punësuarit nuk mund t‟i mohohet e 

drejta në shfrytëzimin e pushimit vjetor . 

 

2. I punësuari i cili nuk e ka shfrytëzuar 

pushimin vjetor apo një pjesë të pushimit me 

fajin e punëdhënësit, ka të drejtë në 

kompensim në para. 

 

3. Lartësia e kompensimit nga paragrafi 2 i 

 

 

4. Zaposleni se,od strane poslodavca,pismenim 

putem obaveštava o rasporedu i trajanju 

godišnjeg odmora, najmanje pet(5) dana pre 

korišċenja godišnjeg odmora. 

 

 

5. Godišnji odmor se moţe koristiti u dva ili 

više delova ,u dogovoru sa poslodavcem. 

 

 

6. Ako zaposlen koristi u dva i više delova 

godišnji odmor, prvi deo treba se iskoristiti za 

najmanje deset(10) neprekidnih radnih dana 

tokom jedne kalendarske godine. 

Drugi deo neiskoriščenog odmora treba se 

koristit ne dalje od 30 juna naredne 

kalendarske godine. 

 

 

Član  37  

Naknada e za neiskorišċavanje  Godišnjeg 

Odmora  

                                  

 

1. Zaposlenom se ne moţe negirati pravo na 

korišċenje godišnjeg odmora. 

  

2. Zaposleni koji ,krivicom poslodavca,nije 

koristio godišnji odmor ili deo godišnjeg 

odmora, ima pravo na nadoknadu novca. 

 

 

 3. Visina nadoknade iz stava 2 ovog 

annual leave.            

 

4. An employee shall be informed by the 

employer for the schedule and length of the 

annual leave at least five (5) days prior to the 

commencement of the use of annual leave.       

 

 

5. Annual leave may be used in two or more 

parts, in agreement with the employer.     

 

 

6. If an employee uses annual leave in two or 

more parts, the main part shall be for at least 

ten (10) uninterrupted days during a calendar 

year, and all vacation shall be used no later 

than by 30 June of the following calendar. 

 

 

 

 

Article 37  

Compensation if the Annual Leave is Not 

Used 

 

 

1. An employee shall neither be denied the 

right to the use of annual leave . 

 

2. An employee that has not used the annual 

leave or a part of the leave on request of the 

employer is entitled to paid compensation .  

 

 

3. The amount of compensation from paragraph 
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këtij neni, caktohet varësisht nga kohëzgjatja 

e pushimit vjetor të pashfrytëzuar sipas të 

ardhurave të cilat i punësuari i realizon për 

muajin kur kompensohet .  

 

Neni 38  

Mungesa me pagesë 

 

1. I punësuari ka të drejtë të mungojë nga 

puna:  

 

1.1.dy (2) ditë  në rast të martesës së tij; 

 

1.2. tri (3) ditë në rast të vdekjes së 

anëtarit të ngushtë të familjes, si dhe 

 

1.3. në rastet e tjera të përcaktuara me 

Kontratën Kolektive, Aktin e Brendshëm 

dhe Kontratën e Punës. 

 

 

Neni 39  

Mungesa pa pagesë 

 

1. Në bazë të kërkesës së të punësuarit, 

punëdhënësi mund të lejojë që i punësuari të 

mungojë nga puna pa kompensim të pagës. 

 

2. Për kohën e mungesës në punë pa 

kompensim të  pagës  nga paragrafi 1 i  këtij 

neni,  të  punësuarit  i   pushojnë   të drejtat 

dhe detyrat  nga   marrëdhënia  e   punës,    

përveç të drejtave të cilat burojnë nga pagesa 

e detyrueshme e kontributeve nga ana e të 

punësuarit. 

člana,određuje se zavisno od trajanja 

neiskorišċenog godišnjeg odmora,prema 

primanjima koje zaposleni ostvaruje za mesec 

za koji se nadoknađuje.    

 

Član 38 

Odsustvo sa plaćanjem 

 

1.Zaposleni ima pravo izostati sa posla zbog 

ovih dole navedenih slučaja: 

 

1.1. dva (2) dana prilikom njegove/njene  

ţenidbe/udaje . 

1.2. tri (3) dana prilikom smrti uţeg člana 

porodice. 

 

1.3. kao i u drugim slučajevima utvrđenim sa 

Kolektivnim Ugovorom,Internim Aktom i 

Radnim Ugovorom. 

 

                      

Član 39 

  Neplaċeno odsustvo 

  

1. Poslodavac, na osnovu zahteva zaposlenog 

moţe da dozvoli da zaposleni izostaje sa posla  

bez naknade plate. 

 

2.  Za vreme   izostajanja   sa   posla bez 

naknade, iz stava 1 ovog člana,  zaposlenom 

miruju    prava   i obaveze radnog odnosa, 

izuzev  prava iz zdravstvenog osiguranja, prava 

koja protiču od obaveznih  isplačenih 

doprinosa sa strane zaposlenog. 

 

2 of the present article, shall be set depending 

from the length of unused annual leave and the 

level of income realised by the employee.  

 

 

Article 38  

Paid Absence    

 

1. An employee is entitled to a paid absence 

from work up to:  

 

1.1. two (2) days in case of his/her marriage; 

 

1.2.  there (3) days in case of the death of a 

close member of family; 

 

1.3.  in other cases defined with Employer‟s 

Internal Act or labour contract or collective 

agreement. 

 

 

Article 39  

Unpaid Leave    
 

1. An employer, based on the request by the 

employee, may approve an unpaid leave.    

 

2. In the period of unpaid leave under 

paragraph 1 of the present article, the employee 

shall cease all its rights and duties from 

employment relationship, apart from the rights 

deriving from due payment of contributions by 

the employee. 
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Neni  40  

Pezullimi i përkohshëm i të drejtave dhe 

detyrave nga marrëdhënia e punës 

 

1. Të punësuarit i pushojnë të drejtat dhe 

detyrat nga puna dhe marrëdhënia e punës 

për kohë të caktuar, përveç të drejtave dhe 

detyrave për të cilat me këtë Ligj, Aktin e 

Brendshëm të Punëdhënësit dhe me 

Kontratën e Punës është përcaktuar ndryshe, 

në qoftë se mungon në punë, për këto raste: 

 

1.1. Kur i punësuari është dërguar në 

punë jashtë vendit për përfaqësimin e 

interesave të vendit, 

 

1.2. Kur zgjidhet apo emërohet në 

funksione publike, 

 

1.3. Deri në marrjen e vendimit të 

formës së prerë nga Gjykata në 

kohëzgjatje deri në 6 muaj; 

 

2. Pas pushimit të të drejtave të punës sipas 

paragrafit 1 të këtij neni, i punësuari ka të 

drejtë të kthehet te punëdhënësi brenda afatit 

prej  5 ditësh. 

 

 

KAPITULLI   VI 

 

 

 

MBROJTJA DHE SIGURIA NË PUNË 

 

                                   Član 40 

Privremeno obustavljanje prava i zadataka 

iz radnog odnosa 

 

1.   Zaposlenom prestaju prava,  radne obaveze 

i radni odnos na određeno vreme, izuzev prava     

i obaveza, za  koje je ovim  Zakonom, internim   

Aktom Poslodavca i Ugovorom za Rad      

određeno    drugačije, ako  izostaje sa posla  u 

ovim slučajevima: 

 

 

1.1. Kada je zaposleni  upuċen na rad van 

zemlje u cilju zastupanja interesa zemlje; 

 

 

1.2. Kada se zaposleni  izabere ili imenuje  

u javnim funkcijama;  

 

1.3. Do preuzimanja donošenja izrečene 

Sudske Odluke u trajanju od šest 

(6)meseci. 

 

2. Nakon mirovanja prava na rad, u  smislu 

stava 1 ovog člana , zaposleni ima pravo da se 

vrati kod poslodavca u roku od  5 (pet) dana. 

 

 

 

POGLAVLJE VI 

 

 
 

ZAŠTITA I BEZBEDNOST NA RADU 

 

Article 40 

Temporary Suspension of Rights and Duties 

deriving from Employment Relationship 

 

1. Employees rights and duties from labour and 

employment relationship shall cease for a 

certain period, apart from the rights and duties 

defined otherwise by the present law, 

employer‟s internal act and labour contract, if 

absent from work in the following cases:  

 

 

    1.1. when an employee is sent abroad for the  

     representation of country‟s interests,       

 

 

    1.2. when selected or appointed in public  

     functions,  

 

1.3. when sentenced to imprisonment, or 

under protective and educative measure, until 

a final court decision is reached, for up to six 

(6) months;  

2. After the cessation of labour rights under 

paragraph 1 of the present article, an employee 

is entitled to return to the employer within five 

(5) days.      

 

 

CHAPTER VI   

 

 
 

OCCUPATIONAL PROTECTION AND 

SAFETY 
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Neni 41  

Mbrojtja e përgjithshme në punë 

 

1. I punësuari ka të drejtë në sigurinë në 

punë, mbrojtje të shëndetit dhe në ambientin 

e përshtatshëm të punës,  në përputhje me 

këtë Ligj dhe Ligjin për siguri në punë, 

mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe 

mbrojtjen e ambientit të punës. 

 

2. Punëdhënësi është i detyruar të sigurojë 

kushtet e nevojshme për mbrojtje në punë, 

me të cilat sigurohet mbrojtja e jetës dhe e 

shëndetit të të punësuarve në pajtim me 

Ligjin. 

 

3. Punëdhënësi detyrohet ta informojë 

punëtorin me shkrim para angazhimit të tij, 

për rreziqet në punë dhe për masat mbrojtëse 

të cilat obligohet t‟i marrë. 

 

4. Punëdhënësi obligohet të japë udhëzime 

që tregojnë rreziqet në punë dhe masat 

mbrojtëse të cilat duhet të merren në 

përputhje me udhëzimet e lëshuara nga 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. 

 

5.  Punëdhënësi është i detyruar t‟i zbatojë 

rregullat dhe procedurat e përgjithshme për 

mbrojtjen dhe sigurinë në punë, që janë të 

përcaktuara me Ligjin për Siguri në Punë, 

Mbrojtje të Shëndetit të të Punësuarëve dhe 

Mbrojtjen  e  Ambientit  të Punës. 

 

6. I punësuari është i detyruar t‟i përmbahet 

Član 41 

Opšta zaštita na radu 

 

 1. Zaposleni ima pravo zaštite na radu, zaštitu 

zdravlja i na radnom ambijentu u skladu sa 

ovim Zakonom i Zakonom za Sigurnost na 

Radu, Zaštitu Zdravlja  zaposlenih i  zaštitu  

Radne Sredine.  

 

 

2. Poslodavaoc je obavezan obezbediti 

potrebne uslove za  zaštitu na radu sa kojima se   

osigurava zaštita ţivota i  zdravlja zaposlenih u 

skladu sa Zakonom. 

 

 

 3. Poslodavac obavezuje se da obavesti svog 

radnika pismeno, pre njegovog angaţovanja, o 

opasnostima  na poslu, i za zaštitne mere koje 

se obavezuje preduzeti ih. 

 

4. Poslodavac obavezuje se davati uputstva , 

koja pokazuju opasnost na radu, i zaštitne mere 

koje treba preduzeti, u skladu sa izdatih  

uputstvima od  Ministarstva Rada i Socijalne 

Zaštite. 

 

5. Poslodavac je obavezan da sprovodi  pravila 

i opšte procedure za zaštitu i sigurnost na poslu 

koja su uređivana Zakonom za Sigurnost na 

Radu, Zaštitu Zdravlja  zaposlenih i  zaštitu  

Radne Sredine.  

              

 

6. Zaposleni je obavezan odrţavati se 

Article 41 

General Occupational Protection 
 

1. An employee is entitled to occupational 

safety, protection of health and appropriate 

labour environment in compliance with the 

present Law and the Law on Occupational 

Safety, Protection of Health of Employees and 

Protection of Labour Environment.      

 

2. An employer is obliged to ensure the 

necessary conditions for occupational safety in 

order to protect the life and health of 

employees in compliance with the present law.  

 

 

3. An employer is obliged to inform, in writing, 

before its engagement for occupational hazards 

and protective measures obliged to be 

undertaken.     

 

4. An employer is obliged to issue instructions 

showing occupational hazard and protection 

measures to be undertaken in compliance with 

instructions issued by Ministry of Labour and 

Social Welfare.  

 

5. An employer os obliged to implement the 

general rules and procedures for occupational 

safety and protection as defined by the Law on 

Occupational Safety, Protection of Health of 

Employees and Protection of Labour 

Environment.      

 

6. An employer is obliged to comply with the 
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rregullave për sigurinë dhe mbrojtjen e 

shëndetit në punë, në mënyrë që mos të 

rrezikojë shëndetin dhe sigurinë e vet, si dhe 

sigurinë dhe shëndetin e  punëtorëve të tjerë.   

 

 

Neni 42 

Caktimi i të punësuarit në punët që janë 

me rrezik të shtuar 

 

1. I punësuari nuk mund të caktohet që të 

punojë më gjatë se orari i plotë i punës apo 

në punë nate, nëse në bazë të konstatimit të 

organit kompetent për vlerësimin e gjendjes 

shëndetësore, një punë e tillë mund ta 

përkeqësojë gjendjen e tij shëndetësore. 

 

 

 2. Në punët dhe detyrat e punës në të cilat 

ekziston rreziku i shtuar i lëndimit, 

sëmundjes profesionale ose i sëmundjeve 

tjera, mund të caktohet i punësuari, i cili i 

plotëson kushtet e veçanta për punë, në bazë 

të: 

2.1.  aftësive shëndetësore;  

2.2.  kualifikimit profesional;  

      2.3.  përvojës së fituar në punë, dhe 

      2.4.  moshës. 

 

 

Neni 43 

Mbrojtja e të rinjve,  femrave dhe e 

personave me aftësi të kufizuara 

 

 

propisima za osiguravanje i zaštite na radu na 

načinu da ne bi rizikovao njegovo zdravlje i 

osiguranje ,kao i osiguranje i zdravlje drugih 

radnika. 

 

                           

Član 42  

Rasporedjivanje zaposlenog u  poslovima sa 

povečanim rizikom 

 

1.Zaposleni ne moze se odredjivati raditi duze 

od radnog vremena .ili na nocnom radu na 

osnovu konstatirnja nadleznog organa za 

procenjivanje njegovog dravstvenog stanja 

prema odredbama za zdravstveno osiguranje 

jedan takav posao moţe prouzrokovati   

njegovo zdravstvenog stanja . 

 

2. Na radu i radnim zadacima, gde postoji 

poveċani rizik  povrede, profesionalne bolesti, 

ili drugih bolesti, moţe da se odredi zaposleni , 

koji ispunjava posebne uslove rada, na osnovu: 

 

 

    2.1.      Zdravstvenih spobnosti; 

    2.2.      Profesionalne kvalifikacije ; 

    2.3.      Stečenog radnog iskustva; 

    2.4.    Doba, starosti. 

 

 

Član 43 

Zaštita   omladine,ţenski,i osoba sa 

ograničenim sposobnostima 

 

 

rules on occupational safety and health 

protection in order not to risk the health and 

safety of the employer and the employees.  

 

 

 

Article 42 

Commissioning an Employee for Hazardous 

Tasks        

 

1. An employee shall not be commissioned to 

work longer than the full-time working hours or 

night shifts, if a competent body for the 

assessment of health condition, on the basis of 

health insurance, concludes that such a task 

may worsen employees health condition.  

 

 

 2. In tasks and duties with an increased hazard 

of injury, professional illness or other illness, 

an employee that satisfies the special 

conditions for labour shall be commissioned on 

the basis of:        

 

2.1. health condition;    

2.2. professional qualification;  

      2.3. experience gained at work; and  

      2.4. age.      

 

 

Article 43 

Protection of Youth, Women and Persons 

with Disabilities        
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1. Femra e punësuar, i punësuari nën moshën 

18 vjeç dhe personi me aftësi të kufizuara, 

gëzojnë mbrojtje të  veçantë në përputhje me 

këtë Ligj. 

 

 

Neni 44 

Mbrojtja e të rinjve 

 

1.   I punësuari nën moshën 18 vjeçare nuk 

mund të punojë në punët të cilat për nga 

natyra apo rrethanat nën të cilat kryhen,  

mund të dëmtojnë shëndetin, sigurinë apo 

moralin e tij. 

 

2. Punëdhënësi është i obliguar që të 

adoptojë masat e nevojshme për mbrojtjen e 

sigurisë dhe shëndetit të të rinjve, duke 

specifikuar rreziqet në procesin e punës. 

 

3. Punëdhënësi duhet t‟i implementojë masat 

e përcaktuara në paragrafin 2 të këtij neni, në 

bazë të vlerësimit të rrezikshmërisë për 

vendet e punës së të rinjve. 

 

4. Për mbrojtjen e plotë të të rinjve në punë, 

punëdhënësi duhet ta bëjë vlerësimin 

paraprak të rrezikshmërisë për vende të 

punës, para se i riu t‟ia fillojë punës. 

 

5. I punësuari nën moshën 18 vjeçare nuk 

mund të punojë në punët e rrezikshme, si në 

vijim: 

 

5.1. Në nëntokë, nën ujë, në lartësi të 

1. Zaposlena ţenska, zaposlen ispod 18 godina 

starosti ,i osoba sa ograničenim sposobnostima, 

imaju posebnu zaštitu u skladu sa ovim 

zakonom. 

 

 

Član 44  

                      Zaštita  omladine 

 

1. Zaposleni ispod  18 godine starosti , ne moţe 

raditi na poslovima , kojima prema prirodi i 

uslovima pod kojim se obavlja , moţe štetiti 

njegovo zdravlje sigurnost i moral. 

 

 

2. Pslodavac je duţan doneti potrebne mere za 

zaštitu sigurnosti i zdravlja mladih na taj način, 

specifirajuči rezike u procecu rada.  

                                

                     

 3.  Poslodavac je duţan sprovoditi navedene  

mere u stavu dva (2) ovog člana na osnovu 

procjene rizika radnih mesta za mlade.  

  

 

4.  Za potpunu zaštitu mladih ljudi na poslu,  

poslodavac mora obaviti predhodno 

procenjivanje  rizika za radno mesto pre  nego 

što mladič počinje sa radom. 

 

5. Zaposleni iznad 18 godine ne moţe raditi na 

rizična posla kao u navedenim: 

 

 

5.1.  Rad na podzemlje, ispod vode, na 

1. An employed woman, an employee under 18 

years of age and an employee with disabilities 

shall enjoy special protection in compliance 

with the present law.  

 

 

Article 44 

Protection of Youth  

 

1.  An employee under 18 years of age shall not 

work under conditions, which under their 

nature or circumstance performed, may damage 

the health, safety or the moral of the employee.  

 

 

2. An employer is obliged to adopt the 

necessary measures for occupational safety and 

health protection of youth by specifying the 

risks of the labour process.   

 

3. An employer shall implement the measures 

defined in paragraph 2 of the present article on 

the basis of risk assessment for posts for youth.          

 

 

4. An employer shall conduct a previous 

assessment on the risks from the labour before 

the young employee commences working in 

order to protect the health of youth at work.  

 

5. An employee under 18 years of age shall not 

conduct the following dangerous labour:    

 

 

5.1. Underground, under water, dangerous 
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rrëzikshme apo në vende të mbyllura,  

 

5.2. Me makineri të rrezikshme, në 

pajisjet dhe veglat, të cilat duhen 

shfrytëzuar, dhe në transportimin e 

ngarkesave të rënda; 

 

5.3.  Në mjedis jo të shëndoshë, i cili për 

shembull i ekspozon të rinjtë në 

substancat e rrezikshme, faktorëve ose 

proceseve, temperaturave, zhurmave dhe 

dridhjeve që dëmtojnë shëndetin e tyre; 

 

5.4.  Nën kushte posaçërisht të vështira 

siç është puna me orar të gjatë, apo në 

rrethana të caktuara gjatë natës, puna në 

mjedis të mbyllur. 

 

6. Dispozitat që zbatohen për listën e llojeve 

të punëve  të rrezikshme, duhet të  

shqyrtohen çdo vit, nga organi përkatëse i 

përfaqësuesit e tyre të cilët janë  Ministria e 

Punës dhe Mirëqenies Sociale, ministritë e 

tjera përkatëse të Qeverisë, organizatat e 

punëdhënësve dhe organizatat të të 

punësuarëve (sindikatat). 

 

7. Për zbatimin e drejtë dhe të plotë të  këtij 

neni, MPMS-ja do të nxjerrë akte nënligjore 

në afatin e përcaktuar me Ligj. 

 

 

Neni 45 

Mbrojtja e femrave të punësuara 

 

rizičnim visinama ili na zatvorenim 

mestima;  

5.2. Rad sa opasnom mašinerijom, 

sredstva i alat, koje treba koristiti za 

transport teškog utovara; 

 

 

5.3. Rad u nezdravim sredinama, koji  

izlaţu mlade na opasne substance, faktore i 

procese, ili temperature , galamu ili 

potrese koje ugroţavaju njihovo zdravlje; 
 

 

5.4. Rad pod posebno teškim uslovima, 

kao što je rad sa produţenim vremenom, 

ili pod odredjenim uslovima noċni rad, rad 

u zatvorenim prostorijama.  

 

6.  Odredbe koje se primenjuju za spisak vrsta 

rizicnih poslova treba razmotriti svake godine 

od odgovarajučih organa, gde njihove 

predstavnike imaju MnistarstvoRada i 

Socijalne Zastite ,druga odgovarajuča 

Ministarstva Vlade, organizacije poslodavaca i 

poslo primalaca (Sindikate).          
 

 

 7. Za potpuno i pravilno primenjivanje ovoga 

člana, MRSZ če doneti zakonska i 

podzakonska akta, koja su utvrđena sa 

Zakonom. 
 

 

Clan 45 

Zaštita  zaposlenih   ţena 

 

heights or closed premises;     

 

5.2. Dangerous machinery, equipment and 

tools used in the labour process and in the 

transportation of heave shipments;      

 

 

5.3. Unhealthy environment, which 

exposes youth to dangerous substances, 

factors or processes, temperatures, noise or 

quake that may be harmful to health;  

 

 

5.4. Under especially difficult conditions, 

such as extended working hours or certain 

circumstances during the night, or closed 

environment.  

 

6. Provisions to be implemented for the list of 

forms of hazardous labour shall be reviewed 

each year by respective bodies, comprised of 

representatives of Ministry of Labour and 

Social Welfare, other line ministries, 

organisations of employers and organisations of 

employees (labour-unions).        

 

 

7. For a proper and full implementation of the 

present article, MLSW shall issue secondary 

legislation in the timeline defined by law.  

 

 

Article 45 

Protection of Women Employees   
 



 42 

1. Femra e punësuar, femra shtatëzënë dhe 

gjidhënëse, ndalohet të bëjë punë e cila është 

e caktuar si e dëmshme për shëndetin e nënës 

apo të fëmijës. 

 

2. Femra e punësuar, femra shtatëzënë dhe 

gjidhënëse, ndalohet të punojë në vendet e 

punës ku paraqiten punë veçanërisht të rënda 

fizike, punë që i ekspozohen  faktorëve 

biologjikë, kimikë apo fizikë të cilët 

paraqesin rrezik për shëndetin riprodhues 

dhe rastet e tjera specifike. 

   

3.   Për sistemimin e punëve të rënda dhe të 

rrezikshme të cilat mund të dëmtojnë 

shëndetin e femrave shtatëzëna dhe 

gjidhënëse, Ministria nxjerr  akt nënligjor;  

 

2. Ndalimi i punëve në  nëntokë, nuk vlen  

për femra të cilat nuk janë shtatëzëna e që 

kryejnë punë udhëheqëse, për personel 

shëndetësor dhe studente gjatë punës 

praktike. 

 

 

Neni 46 

Mbrojtja e personave me aftësi të 

kufizuara 

 

1.  I punësuari tek i cili paraqitet aftësia e   

kufizuar, ka  të drejtë të  punojë  në  punën e 

tij  ose sipas përshrkimit të punës ose punë 

tjera përkatëse, nëse sipas aftësisë së mbetur 

për punë mund ta kryejë atë punë pa 

rehabilitim profesional. 

1. Zaposlena ţenska ,trudna ţena   ili doilja , 

zabranjuje se obavljati    posao , koji je određen 

kao  štetno za zdravlje majke ili deteta.  

 

 

2.  Zaposlena  ţenska u drugom stanju i doilja , 

zabranjuje  se raditi  na radnom mestu gde se 

predstavljaju posebni fizički  poslovi ,koji se 

eksponiraju biološkim,hemičnim ili fizičkim 

faktorima koji predstavljaju opasnost za 

reproduktivno zdravlje i druga specifična 

slučajeva. 

 

3.  Za sistemiranje teških i rizičnih poslova,koji 

mogu da štete zdravlje  ţena u drugom stanju i 

ţena   koje   doje, Ministarstvo donosi 

podzakonski akt. 

 

 4. Zabrana rada na podzemlju ne vaţi za 

ţenske koje obavljaju rukovodeċe poslove, ako 

nisu trudne, te za zdravstvenu ekipu i studente 

na praktičnom radu. 

                              

 

 

Član 46 

Zaštita  lica sa ograničenim sposobnostima 

 

 

1. Zapošleni, kod kojeg se pojavljuje 

ograničena sposobnsot, , ima pravo da radi svoj 

posao ili druge određene poslove, ako prema 

ostaloj sposobnosti za rad,  moţe da radi na tim 

poslovima bez profesionalne rehabilitacije. 

 

1.Women employed, pregnant and 

breastfeeding shall be prohibited from labour 

that is classified as harmful for the health of the 

mother or the child.  

 

2. Pregnant and breastfeeding employed 

women shall be prohibited from labour with 

hard physical work, labour exposed to 

biological, chemical or physical factors that 

may risk the reproductive health as well as 

other specific cases.                

  

 

3.  The Ministry shall issue secondary 

legislation for the classification of hard and 

dangerous forms of labour that may damage the 

health of pregnant and breastfeeding women;  

 

4. Prohibition of underground labour shall not 

be applicable for women who are not pregnant 

in leading posts, for health employees and 

student interns.         

 

 

 

Article 46 

Protection of Persons with Disabilities   
 

 

1. An employee that suffers a disability  shall 

be entitled to work his posts or other relevant 

tasks, if the remaining ability for labour enables 

the performance of those duties without the 

need for professional rehabilitation.  
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2. I punësuari të cilit i është zvogëluar aftësia 

shëndetësore për punë pas rehabilitimit 

profesional është aftësuar të kryejë punë të 

caktuara, konsiderohet i aftë për kryerjen e 

atyre punëve; 

 

2.1. Në rastet si në paragrafin 2 të këtij 

neni, punëdhënësi ka për detyrë që të 

punësuarit t‟ia sigurojë atë lloj pune për të 

cilën është aftësuar pas rehabilitimit 

profesional; 

 

3. Në qoftë se i punësuari  refuzon t‟i pranojë 

punët sipas këtij neni, punëdhënësi me 

paralajmërim  mund t‟ia shkëpusë kontratën 

e punës të punësuarit. 

 

 

Neni 47 

Mbrojtja e ligjore 

 

1. Femra e punësuar gjatë kohës së 

shtatëzënisë,  nëna me fëmijë nën moshën 3 

vjeçare, nuk mund të obligohet  të punojë më 

gjatë se orari i rregullt i  punës, dhe punë 

gjatë  natës. 

 

2.   Prindi vetushqyes, me fëmijë të moshës 

deri 3 vjeçare dhe me fëmijë me  invaliditet 

të rëndë, nuk mund të obigohet  të punojë më 

gjatë se orari i rregullt i punës dhe punë gjatë 

natës.  

 

3.  Të drejtat nga paragrafi 1 i këtij neni, 

mund t‟i shfrytëzojë edhe adoptuesi i 

 2. Zaposleni, kome je smanjena zdravstvena 

sposobnost, posle profesionalne rehabilitacije  

osposobljen za obavljanje određenih poslova , 

smatra se sposobnim za obavljanje tih postova ; 

 

 

2.1. U slučaju iz stava  2 ovog člana, 

poslodavac ima obavezu da zaposlenom 

obezbedi tu vrstu posla za koju je 

osposobljen profesionalnom 

rehabilitacijom. 

 

3. Ukoliko zaposleni odbije da radi na osnovu 

ovog člana ,poslodavac, nakon obaveštavanja 

moţe da otkaţe ugovor o radu. 

 

 

 

                                Član 47 

PravnaZaštita   

 

1. Zaposlena ţena ,tokom trudnoċe, majka i 

koja ima dete mlađe od (3)godine ,ne moţe da 

se odredi da radi duţe  od  redovnog rednog 

radnog vremena na radu. 

 

 

2. Samohrani roditelj, sa detetom ispod tri (3) 

godine sa teškim invaliditetom,ne moţe da se 

odredi da radi duţe od redovnog radnog 

rasporeda, odnosno noċu.  

 

 

3. Prava iz ovog člana moţe koristiti i usvojilac 

deteta, odnosno drugo lice koje brine o detetu, 

2. An employee whose health ability for labour 

is decreased after the professional rehabilitation 

becomes competent to perform special tasks, 

shall be considered as competent for the 

performance of those tasks.  

 

2.1. In cases under paragraph 2 of the present 

article, an employer is obliged to ensure the 

type of labour for an employee after the 

recovery from professional rehabilitation.  

 

 

3. If an employee refuses to accept the tasks 

under this article, the employer, after a notice, 

may terminate the labour contract with the 

employee.  

 

 

Article 47  

Legal Protecting y   

 

1. An employed woman during pregnancy, a 

mother with a child under 3 years of age, shall 

not be obliged to work longer than the full-time 

working hours and no night shifts.  

 

 

2.  Single parent, with a child under the age of 

3, and/or a child with serious disability, shall 

not be obliged to work longer than full-time 

working hours and no nights shifts.   

 

 

3. The rights under paragraph 1 of the present 

article, may be used by an adopting parent, 
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fëmijës, përkatësisht personi tjetër që 

kujdeset për fëmijën, në rast të vdekjes së dy 

prindërve të fëmijës ose nëse prindi  e braktis 

atë. 

 

Neni 48 

Pushimi i lehonisë 

 

1. Femra e punësuar gëzon të drejtën për 12 

javë të pushimit të paguar të lehonisë. Kjo 

periudhë përfshin 6 javë të pushimit të 

detyrueshëm nga dita e lindjes së fëmijës. 

 

2. Me prezentimin e certifikatës mjekësore 

femra e punësuar mund ta fillojë pushimin e 

lehonisë deri në 45 ditë para datës kur pritet 

të lindë. Në periudhën prej 28 ditëve para 

datës kur pritet të lindë, punëdhënësi me 

pëlqimin e femrës shtatëzënë, mund të 

kërkojë që ajo ta fillojë pushimin e lehonisë, 

nëse punëdhënësi mendon se femra e 

punësuar nuk është në gjendje t‟i kryejë 

detyrat e saj. 

 

3. Me prezentimin e certifikatës mjekësore e 

cila vërteton sëmundjen ose komplikimet që 

kanë rezultuar nga shtatzënia ose nga lindja e 

fëmijës, femra e punësuar mund ta zgjatë 

pushimin e saj të lehonisë para dhe pas 

lindjes me pagesë deri  në 4 javë. Pushimi i 

lehonisë mbi baza mjekësore nuk do t‟i 

zbritet nga të drejtat e saj për pushimin 

mjekësor vjetor. 

 

 

u slučaju smrti oba roditelja deteta ili ako 

roditelj napušta dete. 

 

 

 

Član  48 

Porodiljski odmor 

 

1. Zaposlena ţenska ima pravo na 12 nedelje 

plaćenog porodiljskog odmora .Ovaj period 

obuhvata 6 nedelje obaveznog odmora od dana 

rođenja deteta. 

 

2. Sa prezentriranjem lekarskog uverenja 

zaposlena ţenska moţe otpočeti sa 

porodiljskim odmorom do 45 dana pre datuma  

terminskog porođaja. U periodu od 28 dana pre 

datuma terminskog porođaja, poslodavac  u 

saglasnosti sa trudnicom, moţe zatraţiti da ona 

otpočinje porodiljski odmor,ako poslodavac 

misli da zaposlena ţenska nije u stanju 

obavljati njene duţnosti. 

 

 

3. Sa prezentiranjem lekarskog uverenja, koja 

potvrđuje bolest ili komplikacije koja su sledile 

od trudnoće ili od porođaja ,zaposlena ţenska 

moţe produţiti njen porodiljski odmor pre i 

nakon porođaja sa naknadom do 4 nedelje. 

Porodiljski odmor nad lekarskih osnova neće 

joj se smanjiti od njenih prava za godišnji 

odmor.  

 

 

 

another persons looking after a child, 

respectively, in cases of the death of both 

parents of the child or if parents abandon it.  

 

 

Article 48  

Maternity Leave   
 

1. An employed woman is entitled to 12 weeks 

of paid maternity leave. This period shall 

include a period of 6 weeks compulsory leave 

from the day of childbirth. 

 

2. On production of a medical certificate the 

woman may commence the maternity leave up 

to 45 days before the expected date of birth. In 

the period from 28 days before expected 

childbirth, the employer with accord of 

pregnant women may request that she begins 

her maternity leave if the employer finds that 

the woman is not able to perform her functions. 

 

 

 

3. Upon production of a medical certificate 

indicating illness or complications arising from 

pregnancy or childbirth, the woman may extend 

her paid pre- or post-natal maternity leave up 

with 4 weeks. Maternity leave extended on 

medical bases shall not be deducted from the 

woman‟s annual sick leave. 
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4. Femra e punësuar ka të drejtë që ta zgjasë 

pushimin e saj të lehonisë edhe për 12 javë të 

tjera pa pagesë. Femra është e detyruar që ta 

njoftojë punëdhënësin lidhur me synimin e 

saj për ta shfrytëzuar pushimin pa pagesë jo 

më vonë se 15 ditë para përfundimit të 

pushimit të detyrueshëm me pagesë apo pas 

shfrytëzimit të pushimit prej 4 javësh.  

Dështimi për ta njoftuar punëdhënësin me 

kohë mund të rezultojë me reduktim 

proporcional të pushimit pas lindjes. 

 

5. Babai i fëmijës mund të marrë të drejtat e 

nënës, nëse nëna vdes ose e braktis fëmijën 

para se të përfundojë pushimi i lehonisë.  

 

6. Beneficionet e pushimit të lehonisë sipas 

paragrafit 1, 2 dhe 3 të këtij neni  përbëjnë 

70% të pagës së të punësuarës të realizuar në 

vitin e fundit.  

 

7. Pagesa e pushimit të lehonisë nën 

paragrafin 1, 2 dhe 3 bëhen nga punëdhënësi 

deri në momentin  e hyrjes në fuqi të 

dispozitave ligjore për sigurimet 

shëndetësore. 

 

 

Neni 49 

Të drejtat e të atit të fëmijës 

 

1.  Të drejtat e përcaktuara sipas nenint 48  

mund t‟i realizojë edhe i ati i fëmijës me 

rastin e sëmundjes së nënës, braktisjes së 

fëmijës  nga nëna dhe vdekjes së nënës; 

4. Zaposlena ţenska ima pravo produţiti njen 

porodiljski odmor i još za 12 drugih nedelja 

neplačeno.Ţenska je duţna da obavesti 

poslodavca vezano sa svojom namerom za 

koriščavanje neplaćenog odmora ne dalje od 15 

dana pre završetka prinudnog plačenog 

odsustva ili nakon koriščenja odmora od 4 

nedelje.Ako  pravovremeno  ne obavesti 

poslodavca moţe rezultirati sa proporcialnim 

smanjenjem posle porođajnog odmora. 

 

 

5. Otac deteta moţe preuzeti prava majke ,ako 

majka umire ili napusti dete pre završetka 

porodiljskog odmora. 

 

6. Beneficije porodiljskog odmora prema stavu 

1;2; i 3 ovoga člana sadrţavaju 70%od 

ostvarene  plate zaposlene tokom poslednjih 

godina. 

 

7. Plaćenje porodiljskog  odmora pod stavom 

1,2 i 3 obavljaju se od poslodavca do momenta 

stupanja  na snagu Zkonskih Odredaba za 

Zdravstveno Osiguranje. 

 

 

 

Član 49 

                       Prava  oca deteta  

 

1.Utvrđena prava prema članu 48 moţe 

ostvariti i otac deteta prilikom bolesti majke , 

napuštanja detet od strane majke  i smrti majke. 

 

4. The woman is entitled to extend her 

maternity leave with 12 weeks of unpaid 

absence from work. The woman is obliged to 

inform the employer of her intention to use the 

extend maternity leave not later than 15 days 

before the end of the mandatory paid leave or 

after using the leave of 4 weeks. Failure to 

notify the employer in due time may result in 

proportional reduction of the postnatal leave. 

 

 

 

5. The father of the child may assume the rights 

of the mother if the mother dies or abandons 

the child before the end of the maternity leave. 

 

6. Maternity leave benefits according to 

paragraphs 1, 2 and 3 of the present article 

constitute 70% of the gross salary of the 

employee in her latest year of employment. 

 

7. The payment of the maternity leave 

according to paragraphs 1, 2 and 3 of the 

present article falls on the employer until such 

a time that legal provisions for health insurance 

enter into force. 

 

 

Article 49 

The rights of father’s child  
 

1. The rights defined under article 48 may be 

exercised by the father of the child too, in cases 

of the mother getting sick, abandoning of the 

child by the mother and/or death of the mother.  
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2.  Babai i fëmijës ka të drejtën për:               

 

   2.1. dy  (2) ditë pushim me pagesë me    

   rastin e lindjes së fëmijës ose adoptimit  

    të fëmijës;  

 

2.2. dy  (2) javë pushim të papaguar pas  

 lindjes së fëmijës, ose adoptimit të fëmijës, 

në periudhën derisa fëmija ta ketë arritur 

moshën 3 vjeçare.  I punësuari duhet të 

informojë punëdhënësin për qëllimet e tij 

për ta marrë pushimin së paku 10 ditë më 

herët.  

 

3. Mbrojtjen, përkatësisht të drejtat nga 

paragrafi 1 i neni 48, mund t‟i shfrytëzojë 

edhe adoptuesi i fëmijës, përkatësisht 

kujdestari i  fëmijës, në rast të vdekjes së dy 

prindërve, ose nëse prindërit braktisin 

fëmijën. 

 

Neni 50 

Pushimi i lehonisë për humbjen e fëmijës  

 

 

 1.  Nëse femra e punësuar lind fëmijë të 

vdekur, ose nëse fëmija i vdes para skadimit 

të pushimit të lehonisë, ka të drejtë për 

pushim lehonie sipas konstatimit të mjekut, 

për sa kohë i nevojitet të këndellet nga lindja 

dhe nga gjendja psiqike e shkaktuar nga 

humbja e fëmijës, por jo më pak se 45 ditë, 

dhe për këtë kohë i takojnë të gjitha të drejtat 

mbi bazën e pushimit të lehonisë. 

 

2. Otac deteta ima pravo na : 

 

2.1. dva (2)dana  plaćenog odmora prilikom 

rođenja ili adopcije deteta; 

 

 

2.2. dve (2)nedelje neplaćenog odmora nakon 

rođenja deteta,ili adopcije deteta u vremenu 

dok dete dostigne doba od tri (3)godine 

starosti.Zaposleni treba obavestiti poslodavca 

za svoje namere da bi sledio odmor najmanje 

10 dana unapred. 

 

 

3. Zaštitu, odnosno prava iz 48, moţe koristiti i 

usvojilac deteta, odnosno staratelj deteta, u 

slučaju smrti oba roditelja , ili ako roditelji 

napuštaju dete. 

 

 

 

Član  50 

Porodiljski odmor za gubitak deteta 

 

 

1. Ako   zaposlena     ţena rodi  umrlo dete, ili 

ako dete umre pre završetka trudničkog 

odmora, ista   ima pravo na     trudničko 

bolovanje   za vreme koje konstatuje lekar, jer 

treba da ojača nakon porodjaja i psihičkog 

stanja prouzrokovano gubitkom deteta, ali ne 

manje  od 45 (četrdeset i pet )dana, za koje 

vreme joj pripadaju sva prava po osnovu 

porodiljskog bolovanja. 

 

2. The father of the child has the right to: 

 

2.1. Two(2) days paid leave at the birth or 

upon adoption of the child; 

 

 

2.2. Two (2) weeks unpaid leave after the 

birth or upon adoption of the child, at any 

time before the child reaches the age of 3. 

The employee must inform the employer of 

his intention to take leave at least 10 days in 

advance. 

 

 

3. Protection, the rights under paragraph 1 of 

article 48, respectively may be used by the 

adopter of the child, the one looking after the 

child, respectively in cases of the death of both 

parents or if parents abandon the child.  

 

 

Article 50 

Maternity Leave in the case of the Death of 

the Infant 

 

 1. If an employed woman gives birth to a dead 

infant or if the child dies before the expiry of 

maternity leave, she is entitled to maternity 

leave after doctor‟s recommendation, until the 

recovery from birth and the psychical condition 

caused with the loss of the infant for no less 

than forty five (45) days, during which period 

she shall be entitled to all entitlements under 

the maternity leave.  
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2. Femra e punësuar sipas paragrafit 1 të 

këtij neni, mund të kërkojë nga punëdhënësi 

që të kthehet në punë para skadimit të 

pushimit të lehonisë. 

 

3.  Në raste të fillimit të punës sipas 

paragrafit 2 të këtij neni, të punësuarës nuk i 

lejohet të shfrytëzojë pushimin e lehonisë 

sipas paragrafit  1, 2 dhe 3 të nenit 48 të këtij 

Ligji. 

 

 

 

Neni 51 

Mungesa nga puna  për përkujdesje 

të veçantë të fëmijës 

 

 1. Fëmija i cili domosdo ka nevojë për 

përkujdesje të veçantë për shkak të gjendjes 

së rëndë shëndetësore, respektivisht fëmija i 

cili është me aftësi të kufizuara të 

përhershme, njëri prej prindërve me 

skadimin e pushimit të lehonisë ka të drejtë,  

që të punojë me gjysmë orari të punës  derisa 

fëmija t‟i mbushë 2 vjeç. 

 

2. Mbrojtjen dhe të drejtat  nga  paragrafi 1 i  

këtij nenin, mund t‟i shfrytëzojë adoptuesi, 

përkatësisht kujdestari i fëmijës, në rast të 

vdekjes së të dy prindërve ose nëse prindërit 

e braktisin fëmijën. 

 

3. Mënyra dhe procedura e realizimit të të  

drejtave nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni, 

bëhet sipas dispozitave të Ligjit për 

2. Zaposlena ţenska prema stavu 1 ovog člana 

,moţe zatraţiti od strane poslodavca da se vrati 

na posao pre steka porodiljskog odmora. 

 

 

3. U slučaju početka  sa radom na osnovu stava 

2 ovog člana ,zaposlenoj  ne odobrava se da 

koristi porodiljski odmor prema stavu 1,2,3 

člana 48 ovog Zakona . 

 

                             

 

 

                             Član   51 

Izostanak sa posla zbog posebnog staranja 

prema detetu 

 

1. Dete koje ima potrebu za posebno 

zbrinjavanje, zbog njegovog teškog 

zdravstvenog stanja, odnosno dete koje je teško 

hendikepirano, jedan od roditelja, prestankom 

trudničkog bolovanja, ima pravo da radi pola 

radnog vremena dok dete ne napuni  2 (dve) 

godine. 

 

 

 2. Prava i zaštitu, na osnovu stava 1 ovog 

člana ,mogu koristiti i usvojilac ,staratelj u 

slučaju smrti oba roditelja ili, ukoliko je dete 

napušteno,  oba roditelja.  

 

 

3. Način i postupak ostvarivanja prava iz stava 

1 i 2 ovoga člana,vrši se na osnovu odredaba 

Zakona o  materijalnom staranju za porodice sa 

2. An employed woman according to paragraph 

1 of the present article may request the 

employer to return to work before the expiry of 

the maternity leave. 

 

3. In cases of commencement of work 

according to paragraph 2 of the present article, 

an employee shall not be permitted to use the 

maternity leave under paragraph 1, 2 and 3 of 

Article 48 of the present law.  

 

 

 

Article 51 

Absence from Work due to Special Care for 

the Child  

 

 1. A child that necessarily requires special care 

due to poor health conditions, a child with 

permanent disabilities in the context of 

provisions of health insurance, respectively, 

shall enable one of the parents to work part-

time, after the expiry of maternity leave, until 

the child becomes two years old.  

 

 

2. Protection and the rights under paragraph 1 

of the present article may be exercised by the 

caretaker of the child in the case of the death of 

both parents or if one of the parents abandon 

the child.    

 

3. The form and procedure of exercising the 

rights from paragraph 1 and 2 of the present 

article, shall be conducted according to 



 48 

Përkujdesje Materiale për Familjet me 

Fëmijë me Aftësi të Kufizuara. 

 

 

Neni 52 

Ndalimi i shkëputjes së kontratës 

 

Gjatë kohës së shtatzënisë, pushimit të 

lehonisë dhe mungesës në punë për shkak të 

përkujdesjes së veçantë ndaj fëmijës, 

punëdhënësi nuk mund t‟ia shkëpusë 

kontratën të punësuarit dhe t‟ia ndërrojë 

vendin  e punës, përveç në rastet e shkëputjes 

së  kontratës sipas nenit 75 të këtij Ligji.  

 

 

Neni 53  

Lajmërimi për paaftësinë e përkohshme 

për punë 

 

1. Në rast të sëmundjes ose paaftësisë së 

përkoshshme për punë, i punësuari është i 

obliguar të informojë punëdhënësin 

menjëherë ose më së largu gjatë ditës së 

mungesës nga puna; 

 

2. Në rast të sëmundjes ose lëndimit serioz 

që parandalon të punësuarin për ta informuar 

punëdhënësin sipas paragrafit 1, i punësuari 

duhet të bëjë përpjekje për të informuar 

punëdhënësin sa më shpejt që është e 

mundur; 

 

3. Nëse i punësuari nuk mund të dëshmojë se 

ka bërë përpjekje të arsyeshme për të 

decom sa ograničenom sposobnošċu. 

                              

                                                   

 

Član   52 

Zabrana prekida ugovora  

 

1. Za vreme trudnoċe, porodiljskog odmora i 

izostanka sa posla zbog posebnog zbrinjavanja 

deteta, poslodavac ne moţe da prekine ugovor 

zaposlenoj i određivati je na drugo radno mesto 

osim u slučaju prekida ugovora prema članu 75 

ovoga Zakona. 

 

                  

 

Član 53 

Obaveštenje za privremenu nesposobnost za 

rad 

  

1.U slučaju bolesti ili privremene 

nesposobnosti za rad,zaposleni je obavezan 

obavestiti poslodavca odmah, ili najdalje 

tokom tog radnog dana za izostanak sa rada  

 

 

2.U slučaju bolesti ili ozbiljne povrede koje  

sprečava zaposlenog za informisanje 

poslodavca prema stavu 1 zaposleni treba 

nastajati da što je pre moguće obavestiti  

poslodavca za izostanak sa posla. 

 

 

3.Ako zaposleni ne moţe svedočiti da je učinio 

razumne napore da bi obavestio poslodavca za 

provisions of the Law on Financial Care for 

Families and Children with Disabilities.  

 

 

Article 52 

Prohibition on Termination of Contract 
 

1. During pregnancy, maternity leave and 

absence from work due to special care for the 

child, the employer shall not terminate the 

contract with the employee and/or make a 

transfer to another post, except in cases of 

termination of the contract according to Article 

75  of this Law.          

 

 

Article 53 

Notice on Temporary Incompetency for 

Labour    

 

1. In case of illness or other temporary 

incapacity to work, an employee is obliged to 

inform the employer immediately and at the 

latest within the same day that the absence 

occurs. 

 

2. In case of serious illness or injury preventing 

the employee from informing the employer 

according to paragraph (1), the employee shall 

make efforts to inform the employer as soon as 

possible.  

 

 

3. If the employee cannot show that he/she has 

made reasonable efforts to inform the employer 
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informuar punëdhënësin për mungesën e tij 

për vonesa të paarsyeshme, punëdhënësi 

mund të thirret në shkelje të kontratës; 

 

4. Nëse mungesa e lajmëruar nga puna zgjat 

më shumë se 3 ditë, punëdhënësi ka të drejtë 

të kërkojë nga i punësuari certifikatën 

mjekësore që arsyeton mungesën nga puna.   

 

 

 

KAPITULLI  VII    
 

 

PAGA DHE BENEFICIONET E TË 

PUNËSUARVE 

 

 

Neni 54 

Paga,  kompensimi i pagës dhe të 

ardhurat e tjera 

 

1.  I punësuari ka të drejtë në pagë, e cila 

përcaktohet me Kontratën e Punës, në pajtim 

me këtë Ligj, Kontratën Kolektive, Aktin e 

Brendshëm të Punëdhënësit . 

 

2. Të drejtën për pagë, pagën shtesë, 

kompensimin në pagë dhe të ardhurat e tjera, 

i punësuari i realizon sipas marrëveshjes së 

arritur me punëdhënësin për punën e kryer 

dhe kohën e kaluar në punë, të përcaktuar me 

Kontratën e Punës. 

 

3.  Punëdhënësi duhet t‟i paguajë  femrave 

izostajanje za posla ,za neopravdana 

zakašnjenja ,poslodavac moţe se pozvati na 

kršenje ugovora. 

 

4.Ako se najavljeni izostanak sa rada traje više 

od tri (3) dana,poslodavac ima pravo zatraţiti 

od strane zaposlenog lekarsko uverenje koje 

opravdava izostajanje sa posla. 

 

 

 

POGLAVLJE VII 
 

 

PLATA I BENEFICIJE ZAPOSLENIH 

 

 

 

Član  54 

Plata,  kompenzacija plate i druga 

primanja 

 

1. Zaposleni ima pravo na platu, koja se 

odredjuje u skladu sa Ugovorom za rad 

Zakonom, Kolektivnim Ugovorom, 

Unutrašnjim Aktom Poslodavca . 

  

2. Pravo na platu  ,dodatnu platu  i 

kompenzaciju na platu i druge  dodatna druga 

prihoda ,zaposleni ostvaruje prema postignutog 

sporazuma sa poslodavaocem za završeni rad i 

provođeni vremenski rad sa Ugovorom o Radu. 

          

3. Poslodavac mora platiti kompenzaciju 

of his/her absence without undue delay, the 

employer may invoke that a breach of contract 

has occurred. 

 

4. If the notified absence from work last longer 

than 3 days, the employer is entitled to request 

the employee to provide a medical certificate 

justifying the absence of work. 

 

 

 

CHAPTER VII    
 

 

SALARY AND BENEFITS OF 

EMPLOYEES 

 

 

Article 54 

Salary, Salary Compensation and other 

Income    
 

 1.  An employee is entitled to a salary defined 

in compliance with the present law, Collective 

Contract, Employer‟s Internal Act and Labour 

Contract.        

 

2. The right to salary, overtime, salary 

compensation and other income, shall be 

exercised by the employee on the basis of the 

agreement reached with the employer for the 

work performed and time spent at work as 

defined in the labour contract.  

 

3. The employer shall pay men and women an 
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dhe meshkujve kompemsimin e njëjtë për 

punën e vlerës së njëjtë, kompensim i cili 

mbulon pagën  bazë dhe shtesat e tjera. 

 

4. Punëdhënësi duhet të nxjerrë një deklaratë  

për çdo  pagesë dhe çdo shtesë tjetër të 

paguar të të punësuarve. Pagat mund të 

paguhen përmes transferit bankar ose me 

para të gatshme me ç‟rast punëdhënësi duhet 

të mbajë regjistrin për pagesat e bëra.  

 

5.  Pagat në Kosovë paguhen sipas valutës 

zyrtare në  euro (€). 

 

6. Paga, paguhet në afatet e përcaktuara me 

Kontratë Kolektive, Aktin e Brendshëm të 

Punëdhënësit ose Kontratën e Punës, më së 

paku një herë në muaj. 

 

 

Neni 55 

Paga shtesë 

 

1.  Për punën më të gjatë se orari i plotë i 

punës, si dhe për punë në ditët e festave 

shtetërore dhe për punën e natës, i punësuari 

ka të drejtë në pagë shtesë, në pajtim me këtë 

Ligj, Kontratën Kolektive dhe Kontratën e 

Punës. 

 

2. Të punësuarit i takon paga shtesë në 

përqindje të pagës bazë, si më poshtë:  

 

2.1.  20 % në orë për kujdestari, 

 

ţenama  i muškarcima  za rad jednake 

vrednosti naknada koja pokriva osnovnu platu  

i drugih dodataka.  

 4. Poslodavac je duţan izdati jednu izjavu za 

svaku  isplatu isvaku  drugi  plaćeni dodatak 

zaposlenima .  Plate  mogu biti isplaćene putem 

bankarskog transvera ili gotovinskim novcem u 

kom slučaju poslodavac treba voditi registar za 

urađene isplate 

5. Plate na Kosovu isplaćuju se prema 

sluţbenoj valuti(€). 

 

6.Plata se isplaćuje u utvrđenim rokovima sa 

Kolektivnim Ugovorom,Intrenim Aktom ili 

Radnim Ugovorom,najmanje jednom mesečno. 

 

 

 

Član  56 

Dotatna plata 

 

1.   Za produţeni rad duţi od punog radnog 

vremena, za rad u danima drţavnih praznika i 

za noċni rad, zaposleni ima pravo na 

nadoknadu, u skladu sa ovim Zakonom, 

Kolektivnim Ugovorom, i Radni Ugovor 

 

 

2. Zaposlenom sleduje nadoknada,poveċana u 

procentima osnovne plate: 
  

2.1. 20 % po času za deţurstvo; 

 

equal remuneration for work of equal value 

covering base salary and any other allowances. 

 

 

4. The employer shall issue a salary statement 

for each salary payment and any other 

remuneration paid to the employee. Salary 

payments can be made through bank transfers 

or in cash payments for which the employer 

shall keep a register. 

 

5. Salaries in Kosovo shall be paid in the 

official currency Euro.  

 

6. Salary shall be executed in terms defined in 

the Collective Contract, Employer‟s Internal 

Act or Labour Contract, at least once per 

month.    

 

 

Article 55 

 Allowances  

 

1. For labour performed in extended working 

hours and during the days of national holidays 

as well as night shifts, an employee is entitled 

to allowances in compliance with the present 

law, Collective Contract and Labour Contract. 

  

 

2. An employee shall be entitled to allowances 

calculated in the following percentage of basic 

salary:  

2.1. 20 % per hour for extra shifts, 
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2.2.  30 % në orë për punë gjatë natës, 

 

2.3.  30 % në orë për punë jashtë orarit, 

 

2.4.  50 % në orë për punë gjatë ditëve të 

festave, dhe 

 

2.5.  50 % përqind në orë për punë gjatë 

fundjavës; 

 

3. Pagesa shtesë për punë gjatë fundjavës, 

festave dhe ditëve të lira sipas Ligjit e 

përjashtojnë njëra- tjetrën. 

 

4. I punësuari mund të kërkojë nga 

punëdhënësi që në vend të pagës shtesë nga 

paragrafi 2 i këtij neni, kompensimi t‟i bëhet 

me ditë pushimi; 

 

5. Punëdhënësi mund të vendosë që një pjesë 

të punës jashtë orarit të kompensohet me ditë 

pushimi, në përputhje me përqindjet e 

parapra në paragrafin 2. Kjo formë e 

kompemsimit duhet të parashihet në 

Kontratën e Punës ose në Aktin e Bredshëm 

të kompanisë. 

 

 

Neni 56 

Paga minimale 

 

1. Qeveria e Kosovës në fund të çdo viti 

kalanderik mund ta përcaktojë pagën 

minimale sipas propozimit të Këshilli 

Ekonomiko-Social.   

2.2. 30 % po času noċnog  rada; 

 

2.3. 30 % po času za preko radno vreme  

 

2.4.50 %  po času za rad tokom prazničnih 

dana; 

 

2.5.50 % po času za rad tokom vikenda 

 

 

3. Dodatna nadoknada za rad tokom 

vikenda,praznika i slobodnih dana, prema 

zakonu,  isključuju jedna drugu.  

 

4. Zaposleni moţe da traţi od poslodavca, 

umesto dodatne kompenzacije  iz stava 2 ovog 

člana, kompenzacija da se primenjuje u 

slobodne danove. 

 

5. Poslodavac moţe odlučiti da jedan deo 

prekokovremeni rad  se nadoknadi sa 

slobodnim danovima u saglasnosti sa 

predviđenim procentima  iz stava 2.Ovaj oblik 

kompenzacije treba se predvideti u radnom 

ugovoru ili u Internim Aktom kompanije. 

 

 

 

Član 56 

Minimalni dohodak 

 1. Vlada Kosova na kraju svake kalendarske  

godine moţe definirati minimalnu platu prema 

predlogu  Ekonomsko- Socijalnog Saveta.  

2.2. 30 % per hour for night shifts,  

 

2.3. 30 % per hour for extended working 

hours;  

2.4. 50 % per hour for work in national 

holidays, and  

 

2.5. 50 % percent per hour for work in 

weekends.   

 

3. Allowances for work in weekends, holidays 

and other days off based on the law shall 

exclude each other.    

 

4. An employee may ask from the employer to 

be compensated in days off instead of 

allowances from paragraph 2 of the present 

article. 

 

5. An employer may decide that part of accrued 

overtime is compensated by days off in 

proportion to the scale in paragraph 2. This 

form of compensation shall be stipulated in the 

labour contract at the time of employment or in 

the internal regulations of the company. 

 

 

 

Article 56  

Minimum Salary  
 

1. The Government of Kosovo may define a 

minimum wage at the end of every calendar 

based on the proposals from the Social- 

Economic Council. 
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 2.  Gjatë përcaktimit të pagës minimale 

duhet të merren parasysh këto faktorë:  

 

2.1. kostoja e shpenzimeve jetësore;  

 

2.2. përqindja e shkallës së papunësisë;  

 

2.3. gjendja e përgjithshme në tregun e 

punës, dhe   

 

2.4. shkalla e konkurrencës dhe 

produktivitetit  në vend. 

 

 

3. Paga minimale përcaktohet në bazë të 

orëve të punës, për periudhën një (1) vjeçare, 

e cila publikohet në Gazetën Zytrare të 

Republikës së Kosovës. 

 

4. Paga minimale mund të pëcaktohet me 

marrëveshje në nivel kombëtar, në nivel dege 

dhe në nivel të ndërmarrjes, por që nuk duhet 

të jetë më e ulët se paga minimale e paraparë 

në paragrafin 1 të këtij neni. 

 

 

Neni 57 

Kompensimi i pagës 

 

1.  I punësuari ka të drejtë për kompensim në 

pagë, në rastet si në vijim: 

 

1.1.  gjatë ditëve të festave në të cilat nuk 

punohet;  

1.2. gjatë kohës së shfrytëzimit të 

2. Prilikom određivanja minimalnog dohodka, 

uzimaju  se u obzir:  

 

       2. 1.  cena  ţivotnih troškova ; 

  

 2 2.procenat stepena nezaposlenosti ; 

 

 2.3 opšte stanje u trţištu rada  i 

 

 

       2.4 stepen konkurentnosti i produktivnosti  

      u zemlji. 

 

 

3. Minimalni dohodak se određuje na osnovu 

radnih  časova  ,za jedan (1)      godišnji period  

Koje  se objavljuje u Sluţbenom Listu 

Republike Kosova .              

                                         

 4.  Minimalna plata moţe se odrediti sa  

dogovorom na nacionalnom  nivou, na nivou 

grana i produzeća, ali da ne sme biti niţa od 

minimalne plate navedeno u stavu 1 ovog 

člana.  

 

 

Član 57 

Kompenzacija plate 

 

1.  Zaposleni    ima   pravo za nadoknadu plate:  

 

 

1.1. za dane praznika kada se ne radi;  

 

       1.2. za vreme korišċenja godišnjeg odmora   

 2. When defining the level of minimum salary, 

the following shall be taken into account: 

 

2.1. the cost of living expenses;   

 

2.2. the percentage of the level of 

unemployment;  

 

 

2.3. general state in the labour market; and     

 

2.4. general level of competitiveness and 

productivity of the country.  

 

3. Minimum salary shall be defined on the basis 

of working hours, for a one (1) year period, 

which shall be published in the Official Gazette 

of Republic of Kosovo.  

 

4. Minimum wages may be determined by 

collective agreements at national, branch and 

enterprise level, but shall not be less that any 

minimum wage determined according to 

paragraph 1 of the present Article. 

 

 

Article 57  

Compensation of Salary  

 

1. An employee is entitled to a compensation of 

salary in the following cases:  

 

1.1. official holidays;                

  

1.2. during the use of annual leave;         
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pushimit vjetor;  

1.3. gjatë aftësimit dhe përsosjes 

profesionale për të cilën është dërguar, 

dhe    

1.4. gjatë ushtrimit të funksioneve 

publike për të cilat nuk paguhet. 

                   

 

Neni 58 

Kompensimi i pushimit mjekësor 

 

1.  I  punësuari në rast të sëmundjes ka të 

drejtë në pushim mjekësor të rregullt mbi 

bazën, deri në 10 ditë pune brenda një viti   

me kompensim prej 70 % të pagës. 

    

2. I punësuari ka të drejtë në pushim 

mjekësor pa pagesë sipas nenit 39 të këtij 

Ligji. 

 

3. I punësuari ka të drejtë në kompensim të 

pushimit mjekësor që është si pasojë e 

lëndimit ose sëmundjes profesionale në punë 

e cila ndërlidhet me kryrjen e punëve dhe të 

shërbimeve për punëdhënësin me 

kompensim prej 70 % të pagës së tij.  

 

4. I punësuari ka të drejtë në kompensim të 

pushimit mjekësor sipas paragrafit 3 të këtij 

neni në kohëzgjatje prej 10 deri në 90 ditë 

pune.   

 

5. Pagesa për kompensimin e pushimit 

mjekësor bie mbi punëdhënësin. 

 

 

1.3. za vreme pohađanja  stručnih 

osposobljavanja  i  usavršavanja, za koje je    

  upućen. 

1.4. za vreme obavljanja javnih funkcija,  

za koje se ne plaċa.          

        

 

                           Član 58 

Kompenzacija lekarskog odmora/bolovanja 

 

 1. Zaposleni, prilikom razbolenja ima pravo na 

redoviti lekarski odmor na osnovu do 10 radnih 

dana u roku od jedne godine uz naknadu od 

70% plate. 

 

 2. Zaposleni ima pravo na neplaćeno  

bolovanje iz člana 39 ovoga Zakona.  

 

 

3.  Zaposleni ima pravo na naknadu lekarskog 

odmora koji je kao posledica povrede na radu 

ili  profesionalne bolesti koja je povezana s 

izvođenjem radova i usluga za poslodavca uz 

nadoknadu od 70% njegove plate.  

  

 

4.  Zaposleni ima pravo na naknadu za lekarski 

odmor iz stava 3. ovoga člana u vreme trajanja 

od 10 do 90 radnih dana. 

 

 5. Plaćanje za kompenzaciju lekarskog odmora 

odnosi se na poslodavca.  

 

 

 

1.3. during training and/or capacity building 

commissioned; and          

  

1.4. during the exercise of unpaid public 

functions.          

          

 

Article 58 

Compensation of Medical Leave 

 

1. An employee is entitled to compensation for 

ordinary sick leave up to 10 workdays in a year 

with 70% salary compensation. 

 

 

2. An employee is entitled to sick leave without 

payment in agreement with Article 39 of the 

present Law. 

 

3. An employee is entitled to compensation for 

sick leave as a result of documented 

occupational injury and related illness as a 

result of performing work or services for the 

employer at 70% salary compensation. 

 

 

4. An employee is entitled to compensation for 

sick leave according to paragraph 3 of this 

Article after 10 days of absence from work and 

up to a maximum 90 working days in a year. 

 

5. Payment for compensation for medical leave 

falls on the employer 
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6.  Të drejtat e përcaktuara sipas këtij neni 

mund të parashihen edhe me Kontratën 

Kolektive, Aktin e Brendshëm, por në asnjë 

rast nuk duhet të jenë më të ulta se sa të 

drejtat e parapara me këtë Ligj.  

 

7. Dispozitat e këtij neni do të jenë të 

aplikueshme deri në kohën e hyrjes në fuqi të 

legjislacionit për mbrojten dhe kujdesin 

shëndetësor . 

 

Neni 59 

Kompensimi i lëndimit në punë 

 

1. Punëdhënësi është i obliguar që në rast të 

lëndimeve dhe sëmundjeve profesionale të të 

punësuarit, të  marra gjatë kryerjes së punës, 

t‟ju ofrojë sigurimin për  kompensimin e 

shpenzimeve sipas këtij Ligji dhe ligjeve 

tjera të aplikueshme.   

    

2. Ministria mund të nxjerrë akt nënligjor për 

të përcaktuar shtrirjen e sigurimit dhe për të 

klasifikuar lëndimet dhe shkallën e 

kompensimit për lëndimt e shkaktuara në 

punë. 

 

Neni 60  

Mungesa në punë për shkak të pasigurisë 

dhe mbrojtjes së shendetit 

 

1.  Me vendim të organit të autorizuar 

shtetëror ose organit të autorizuar të 

punëdhënësit, për shkak të pasigurisë dhe 

mbrojtjes  së  shëndetit  në punë, i punësuari 

 6. Utvrđena prava prema ovog člana mogu se 

predvideti i sa Kolektivnim Ugovorom, 

Internim Aktom, ali ni u kojem slučaju ne treba 

biti niţa od  predviđenih prava sa ovim 

Zakonom . 

 7. Odredbe ovog clana vaze do dana stupanje 

na snazi zakonodastva za zdrastvenu zastitnu  . 

                            

 

Član 59 

 Naknada za povrede na radu 

 

 1. Poslodavac je duţan u slučaju povrede i 

stručne bolesti zaposlenih, oduzete tokom 

obavljanja poslova , pruţiti im osiguranje za 

naknadu troškova prema ovom Zakonu i 

drugim vaţećim zakonima.  

 

 

2. Ministarstvo moţe  izdati podzakonski akt 

da bi odredili stepen sigurnosti i da bi 

klasifikovali  povrede  i stepen  naknade za 

povrede prouzrokovane   na radu.  

 

 

Član  60 

Izostajanje sa posla zbog nesigurnosti i  

zaštite  zdravlja           

1. Odlukom drţavnog ovlašċenog organa, ili 

ovlašċenog organa poslodavca, zbog 

nesigurnosti i zdravstvene zaštite na radu, 

zaposleni ima pravo izostajanja sa posla,sa 

6. The above entitlements can be further 

determined by the employment contract, 

colletive agreement, or rule book, but in no 

case may they be less than stipulated in this 

law. 

 

7. The provisions of this article will be valid 

until in time of entery into force of the 

legislation for care and  protection health. 

 

 

Article 59 

Compensation for Occupational Injuries 

 

1. The employer is obliged to provide all 

employees covered by this law with insurance 

against injuries and related illnesses sustained 

in the course of performing work or services 

for the employer in compliance with this law, 

and other applicable laws. 

        

 2. The Ministry may issue secondary 

legislation to determine the extent of insurance 

coverage and to classify injuries and the level 

of compensation of injuries caused at work. 

 

 

Article 60 

Absence from Work due to Insecurity and 

Health Protection     

 

1. With the decision of authorized state body or 

authorized employers body, due to insecurity 

and protection of health in labour, an employee 

is entitled to justified absence from work.             
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ka të drejtën e mungesës me arsye nga puna.  

 

2.  Gjatë mungesës së përkohshme në punë 

për shkak të pasigurisë në vendin e punës, të 

punësuarit i takon e drejta e kompensimit të 

pagës të cilën do ta kishte realizuar sikur të 

kishte punuar, por jo më gjatë se 45 ditë në 

vitin kalendarik.  

 

Neni  61  

Kompensimi i shpenzimeve për udhëtim 

zyrtar  

 

I punësuari gjatë kohës së kaluar në udhëtim 

zyrtar jashtë vendit, ka të drejtë në 

kompensimin e shpenzimeve sipas kushteve, 

mënyrës dhe lartësisë së përcaktuar me Aktin  e 

Brendshëm të Punëdhënësit.  

 

 

Neni 62 

Kompensimi i dëmit nga i punësuari 

 

 

1. Nëse i punësuari në punë ose lidhur me 

punën, me qëllim ose me pakujdesi të plotë i 

ka shkaktuar dëm punëdhënësit, ai është i 

obliguar ta kompensojë dëmi. 

 

2. Nëse dëmi është  shkaktuar nga ana e më 

shumë të punësuarve, secili i punësuar është 

përgjegjës për pjesën e dëmit të cilin e ka 

shkaktuar. 

 

3. Në qoftë se për secilin të punësuar nga 

obrazloţenjem. 

 2. Tokom privremenog izostavanja na  radu 

zbog nesigurnosti na radnom mestu, 

zaposlenom sleduje pravo na kompenzaciju 

plate koju    bi realizovao ako bi radio, ali ne 

duţe    od 45  dana u kalendarskoj godini. 

 

Član  61  

Kompenzacija troškova za sluţbeno 

putovanje 

 

Zaposleni ima pravo na kompenzaciju troškova 

za provedeno vreme u sluţbenim putovanjima 

van zemlje, na način , uslove i visinu, 

određenim sa  Internim  Aktom Poslodavca. 

 

 

 

Član  62  

Kompenzacija štete od strane zaposleniog 

 

 

1. Ako je zaposleni na radu, ili u vezi sa radom, 

namerno ili potpunom nepaţnjom  naneo štetu 

poslodavcu , obavezan je da nadoknadi štetu. 

 

 

2. Ako je šteta prouzrokovana od strane veċeg 

broja zaposlenih, svaki zaposleni je odgovoran 

za deo učinjene štete. 

 

  

3. Ako se za svakog zaposlenog iz stava  2 

 

 

2. During the temporary absence from work, 

due to insecurity, the employee is entitled to the 

right of compensation of salary, which would 

have been realised if he/she would have worked 

for a maximum period of 45 days within a 

calendar year.  

 

Article 61  

Compensation of Expenses for Official Visits 

 

 

During the time spent abroad on an official 

visit, an employee is entitled to compensation 

of expenses on the basis of the terms, forms 

and amount defined in the Employer‟s Internal 

Act.        

 

 

Article 62  

Compensation of Damage by the Employee 

 

 

1. If an employed, or work-related employee, 

intentionally or deliberately caused harm to the 

employer, s/he is obliged to compensate the 

damage.   

 

2. If the damage is caused by many employees, 

each employee is responsible for the part of the 

damage caused.         

         

 

3. If the damage caused cannot be verified for 
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paragrafi 2 i këtij neni,  nuk mund të 

vërtetohet pjesa e dëmit të cilit ai e ka 

shkaktuar, konsiderohet se të njëjtit  kanë  

përgjegjësi të barabartë dhe dëmin e 

shkaktuar e kompensojnë në pjesë  

ekuivalente. 

 

Neni 63  

Kompensimi  proporcional  i dëmit  

 

1. Nëse disa të punësuar, me dashje ose me 

paramendim i kanë shkaktuar dëme 

punëdhënësit, për dëmin e shkaktuar do të 

përgjigjen në mënyrë të barabartë; 

 

2.  Ekzistimi i dëmit, lartësia e tij, rrethanat 

në të cilat është shkaktuar, kush e ka 

shkaktuar dhe si bëhet kompensimi i dëmit,  

përcaktohet në pajtim me këtë Ligj, 

Kontratën Kolektive  dhe Aktin e Brendshëm 

të Punëdhënësit. 

 

Neni 64 

Kompensimi i dëmit për punëdhënësin  

 

 

1. I punësuari i cili në punë ose lidhur me 

punën, me qëllim ose nga pakujdesia e plotë 

i ka shkaktuar dëm personit të tretë, të cilin e 

ka kompensuar punëdhënësi, është i obliguar 

që punëdhënësit t‟i kompensojë shumën e 

dëmit të paguar; 

 

2. Me Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit,  

mund të përcaktohen kushtet dhe mënyrat e 

ovog člana, nemoţe  utvrditi deo učinjene štete 

koju je on/ona  preuzrokovao/la, smatra se da 

isti imaju ravnopravnu odgovornost, i 

prouzrokovanu štetu  nadoknade na 

ekvivalentnim delovima. 

 

 

Član   63 

Proporcionalna kompenzacija  štete 

 

1. Ako  su  nekoliko zaposlenih, krivičnim 

delom sa voljom ili sa predumišljajem načinili 

štetu poslodavaocu ,za učinjenu štetu če 

odgovarati na  ravnopravan način. 

 

2. Postojanje štete, njenu visinu, okolnosti pod 

kojima se desila, ko je učinio i kako ċe se 

izvršiti kompenzacija štete, proceniče 

poslodavac, u skladu sa Zakonom, Kolektivnim 

Ugovorom i opštim aktom i ugovorom za rad.  

 

                          

Član 64 

           Kompezacija štete poslodavcu  

 

 

1. Zaposleni na radu ili u vezi sa radom, 

namerno   ili   zbog potpune nemarnosti, 

načinio štetu   treċem licu, štetu koju je 

kompenzirao   poslodavac, obavezan je 

zaposleni da poslodavcu nadoknadi plaċenu 

štetu. 

 

2. Unutrašnjim Aktom Poslodavca  mogu se 

odrediti uslovi i načini  smanjenja ili 

each employee under paragraph 2 of the present 

article, it shall be considered that all share an 

equal responsibility and shall compensate for 

the damage caused in an equal manner.              

 

 

 

Article 63 

Proportional Compensation of Damage 

 

1. If some employees, intentionally or 

deliberatively caused damage to the employer, 

they shall all be equally responsible for the 

damage caused.   

 

2. The existence of damage, its amount and 

circumstances under which it was caused, who 

caused it and how will the damage be 

compensated, shall be defined in compliance 

with the present law, Collective Contract and 

Employer‟s Internal Act.  

 

Article 64 

Compensation of Damage to the Employer 

 

 

1. An employed or work related employee that 

has, intentionally or through gross negligence 

caused damage to a third party, which has been 

compensated by the employer, is obliged to 

compensate the employer for the damage paid.          

 

 

2. Conditions and forms of decreasing or 

freeing the employee from the obligation to 
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zvogëlimit ose të lirimit të të punësuarit nga 

obligimi i kompensimit të dëmit. 

 

 

Neni  65  

Kompensimi sipas dispozitave tjera te 

aplikueshme 

 

 Për realizimin e të drejtave kur është në 

pyetje kompensini i dëmit sipas dispozitave 

të neneve  62, 63 dhe 64 do të zbatohen 

drejpërsëdrejti dispozitat e Ligjit për 

Detyrimet. 

 

 

 

KAPITULLI  VIII 
 

 

NDËRPRERJA E MARRËDHËNIES SË 

PUNËS 

 

 

Neni 66 

Ndërprerja e Kontratës së Punës sipas 

fuqisë ligjore 

 

 

1. Kontrata e Punës sipas fuqisë ligjore, 

ndërpritet:  

 

1.1. Me vdekjen e të punësuarit; 

 

1.2. Me vdekjen e punëdhënësit, kur 

puna e kryer apo shërbimet e ofruara nga 

oslobađanja  zaposlenog od obaveze      za   

nadoknadu   štete. 

 

 

 Član 65  

Kompenzacija prema druge odredbama 

 

 

Za ostvarivanje prava kada je u pitanju 

kompenzacija  štete prema odredbama 

odredbama člana 62, 63 i 64 direktno će se 

sprovoditi odredbe Zakona o Obavezama . 

 

 

 

 

POGLAVLJE  VIII 

 

 
PRESTANAK RADNOG ODNOSA  

  

 

 

Član 66 

Prestanak Ugovora o Radu prema 

Zakona na snagu 

 

 

1. Ugovor za rad  prema zakona na snagu se 

prekida: 

 

    1.1. Prilikom smrti zaposlenog;  

 

1.2. Prilikom  smrti poslodavca, kada 

završeni rad ili pruţene usluge od strane 

damage compensation may be defined in the 

Employer‟s Internal Act.       

 

 

Article 65 

Compensation according to the applicable 

provisions 

 

As per the entitlements related to compensation 

of damage according to Articles 62, 63 and 64 

the provisions of the Law on Obligations shall 

be directly observed. 

 

 

 

 

CHAPTER VIII 

 
 

TERMINATION OF EMPLOYMENT 

RELATIONSHIP 
 

 

 

Article 66 

Termination of Labour Contract on Legal 

Basis 
 

1. Labour contract, on legal basis, may be 

terminated, as follows: 

 

1.1. With the death of the employee;  

 

1.2. With the death of the employer when 

the work performed or services provided 
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punëtori janë të natyrës personale, 

atëherë kur kontrata nuk mund të 

vazhdohet me pasardhësit e 

punëdhënësit; 

 

1.3. Me skadimin e kohëzgjatjes së 

kontratës; 

 

1.4. Kur i punësuari e mbush moshën e 

pensionimit, prej gjashtëdhjetë e pesë 

(65) vjeç;  

 

1.5. Në ditën e dorëzimit të aktvendimit 

të plotfuqishëm për vërtetimin e 

humbjes së aftësive për  punë; 

 

1.6. Nëse i punësuari është dënuar me 

burg ose është liruar me kusht sipas 

aktgjykimit përfundimtar të gjykatës; 

 

      1.7. Me vendimin e gjykatës kompetente, 

      vendim që pason ndërprerjen e           

      marrëdhënies së  punës; 

 

1.8. Me falimentimin dhe likuidimin e 

ndërmarrjes; 

 

1.9. Rastet e tjera të përcaktuar sipas 

ligjeve në fuqi. 

 

 

Neni 67 

Ndërprerja e Kontratës së Punës me 

marrëveshje  
       

radnika su lične prirode, tako da ugovor ne 

moţe da se produţi sa sledbenikom 

poslodavca;   

 

 

    1.3.  Istekom vreme trajanja ugovora;  

 

 

1.4 Kada zaposleni navrši uzrast 

penzionisanja od  šesdesetipet  (65) god; 

  

 

1.5. Na dan predaje punosnaţnog rešenja o 

gubljenju radnih  sposobnosti; 

 

 

   1.6. Ako zaposleni je osuđen na zatvorsku          

   kaznu ili je uslovno  pušten do konačne        

    sudske presude.  

 

   1.7. Rešenjem nadleţnog suda ,rešenje koje      

    posleduje sa prestankom  radnog odnosa. 

 

 

    1.8. Sa stečajem i likvidiranjem preduzeča. 

 

 

   1.9.Drugih slučajeva određenih prema 

Zakonima na snagu .                 

 

 

Član 67 

Prekid radnog Radnog Ugovora sa 

sporazumom  

 

by the employee are of personal nature and 

the contract cannot be extended to the 

successors of employer;  

 

 

1.3. With the expiry of duration of 

contract;  

 

1.4. When an employee reaches the 

pension age, sixty five (65) years of age;     

 

 

1.5. On the day of the submission of 

plenipotentiary proof of the loss of labour 

competencies;         

 

1.6 If an employee is sentenced to 

imprisonment or a suspended sentence of 

imprisonmen based on the final verdict of a 

court; 

 

1.7. With the decision of the competent 

court, which leads to the termination of 

employment relationship;  

 

1.8. With the bankruptcy or liquidation of 

the enterprise;  

 

1.9. Other cases specified by legislation in 

force.      

 

Article 67 

Termination of Labour Contract with the 

Agreement  
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1. Kontrata e Punës mund të ndërpritet me 

marrëveshje ndërmjet punëdhënësit dhe të 

punësuarit. 

 

2. Marrëveshja nga paragrafi 1 i këtij neni 

bëhet në formë të shkruar.  

 

3. Në rast të ndërprerjes së Kontratës së 

Punës me marrëveshje, punëdhënësi është i 

obliguar t‟i paguajë të punësuarit pagën, për 

ditët e punës deri në ndërprerje.  

 

 

Neni 68 

Ndërprerja e marrëdhënies së punës nga i 

punësuari  
 

1.  I punësuari ka të drejtën e ndërprerjes së 

Kontratës së Punës në mënyrë të njëanshme; 

 

2.  I punësuari me kontratë në kohë të 

caktuar për ndërprerjen e kontratës së punës, 

duhet ta informojë punëdhënësin 

paraprakisht në formë të shkruar në afatin 

prej 15 ditësh, ndërsa i punësuari me 

kontratë në kohë të pacaktuar në afatin prej 

30 ditësh. 

 

3. I punësuari mund ta ndërpresë kontratën e 

punës pa njoftim paraprak në formë të 

shkruar të përcaktuar në paragrafin 1 të këtij 

neni, në rastet kur është fajtor për mos 

përmbushje të detyrimeve të cilat rrjedhin 

nga kontrata e punës. 

 

1. Ugovor O radu moze se prekinuti sa 

sporazumom između poslodavca i 

posloprimaoca  . 

 

2. Sporazum iz stava 1 ovog člana obavlja se 

na pismenom načinu . 

 

3. U slučaju  prekida radnog ugovora sa 

sporazumom poslodavac je obavezan da  

isplati platu zaposlenom ,za radne danove do 

dana prekida . 

                           

 

Član  68 

Jednostrani prekid radnog odnosa od strane 

zaposlenog 

 

1. Zaposleni ima pravo na prestanak Ugovora o 

Radu na jednostrani način . 

 

 2. Zaposleni sa radnim  ugovorom u 

udređenom vremenu za prestanak ugovora o 

radu, mora obavestiti predhodno  poslodavca 

na pismenom obliku u roku od 15 dana, dok 

zaposleni sa ugovorom na neodređeno vreme u 

roku od 30 dana.  

 

 

 3.  Zaposleni  moţe prekinuti ugovor o radu 

bez prethodnog  informisanja u pismenom 

obliku u smislu stava ovog člana, u slučajevima 

gdje je kriv za ne ispunjavanje  obaveza  koje 

proizlaze iz ugovora o radu.  

 

 

1. A labour contract may be terminated with the 

agreement of the employer and the employee.  

 
 

2. Agreement from paragraph 1 of the present 

article shall be conducted in writing.  

 

3. In cases of termination of labour contract 

with agreement, the employer is obliged to 

execute the salary to the employee for the days 

of the termination.  

 

 

Article 68 

Unilateral Termination of the Contract by 

the Employee           

 

1. An employee is entitled to the unilateral 

termination of the labour contract.       

 

2. An employee on a fixed term contract shall 

inform the employer in writing of his/her 

termination of the employment contract with 15 

calendar days notice, whereas an employee on 

an indefinite term contract within 30 calendar 

days. 

 

 

3. An employee may cancel his/her contract of 

employment without providing the period of 

notice required, where the employer is guilty a 

breach of obligations under the employment 

contract. 
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Neni 69  

Ndërprerja e Kontratës së Punës nga ana 

e punëdhënësit 

 

 

1. Punëdhënësi mund t‟ia ndërpresë 

kontratën e punës të punësuarit me një 

periudhë paralajmërimi, atëherë kur: 

 

   1.1. ndërprerja e  tillë arsyetohet për arsye  

   ekonomike, teknike ose organizative; 

 

 1.2. I punësuari nuk është më i aftë t‟i       

  kryejë detyrat e punës; 

 

   

 1.3. Punëdhënësi mund ta ndërpresë  

 kontratën e punës në rrethanat e përcaktuara   

në nënparagrafin 1.1 dhe 1.2, nëse është e 

papërshtatshme për punëdhënësin që ta 

transferojë të punësuarin në një vend pune 

tjetër, ta trajnojë a ta kualifikojë atë për ta 

kryer punën ose ndonjë punë tjetër;  

 

1.4. Punëdhënësi mund t‟ia ndërpresë 

kontratën e punës të të punësuarit pa 

periudhën e kërkuar të paralajmërimit të 

ndrëprejes, në rastet kur i punësuari është 

fajtor për sjellje jo serioze ose shkelje të 

detyrimeve që dalin nga kontrata e punës 

ose që lidhen me punën; 

 

     1.4.1. Punëdhënësi duhet ta njoftojë  

     të punësuarin për largimin e tij/saj  

     menjëherë pas rastit që shpie në  

 Član 69 

Ndërprerja e Kontratës së Punës nga ana e 

punëdhënësit Prestanak ugovora o radu od 

strane poslodavca 

 1. Poslodavac moţe raskinuti ugovor o radu 

zaposlenom  uz jedno vremensko upozorenje, 

kada:  

1.1.  Takva suspenzija je opravdana iz    

       ekonomskih tehničkih ili organizacijskih    

        razloga  ili kada  

1.2.  Zaposleni nije više sposoban obavljati        

      radne duţnosti.  
 

1.3. Poslodavac moţe raskinuti ugovor o 

radu zaposlenom pod navedenim 

okolnostima utvrđenim u podstavu 1.1 i 

1.2, ako je neprikladno  za poslodavca za 

prenos zaposlenog u drugi posao, treinirati 

ili kvalifikovati  njega za obavljanje posao  

ili neki drugi  posao. 

1.4. Poslodavac moţe ukinuti ugovor o 

radu zaposlenom bez predvidjenog 

vremenskog upozorenja o prekidu ugovora, 

u slučajevima kada je zaposleni kriv za loše 

ponašanje ili kršenje duţnosti koje proističu 

sa radnog ugovora ili se povezuju sa radom. 

 

1.4.1. Poslodavac mora informisati 

zaposlenog  za njegovo/no  udaljivanje  

odmah nakon slučaja koji dovodi do 

otkaza ili odmah čim poslodavac bude 

Article 69 

Termination of Labour Contract by the 

Employer     
 

 

1. An employer may terminate the employment 

contract of an employee with the prescribed 

period of notice of cancellation, when: 

 

   1.1. Such cancellation is justified for  

   economic, technical or organizational  

    reasons;  

1.2. The employee is no longer able to 

perform the job. 

 

 

1.3. The employer may cancel the 

employment contract in the circumstances 

specified in subparagraph 1.1 and 1.2 of this 

Article, if, it is impracticable for the 

employer to transfer the employee to other 

employment or to train or qualify the 

employee to perform the job or other jobs. 

 

1.4. An employer may cancel the 

employment contract of an employee without 

providing the period of notice of cancellation 

required, where the employee is guilty of 

serious misconduct or a breach of obligations 

under the employment contract or relating to 

the employment  

 

1.4.1. An employer shall notify the 

employee about his/her dismissal 

immediately after the event which leads to 



 61 

     largim, ose sapo punëdhënësi të jetë  

     vënë në dijeni të atij rasti; 

 

1.5. Punëdhënësi mund t‟ia ndërpresë 

kontratën e punës të punësuarit pa periudhën 

e kërkuar të paralajmërimit të ndërprerjes, 

atëherë kur: 

 

    1.5.1. i punësuari është fajtor për  

    përsëritjen e një keqsjelljeje më pak  

    serioze ose të shkeljes së  detyrimeve;     

  

    1.5.2. performanca e të punësuarit  

     mbetet e pakënaqshme përkundër  

    paralajmërimit me shkrim. 

 

2. Punëdhënësi mund ta ndrepresë kontratën 

e punës nën paragrafin 1.5.1 dhe 1.5.2 vetëm 

atëherë kur i punësuari ka marrë përshkrimin 

në formë të shkruar të performancës së 

pakënaqshme, një afat të përcaktuar kohor 

brenda të cilit i punësuari duhet ta 

përmirësojë performancën e vet, si dhe një 

deklaratë se dështimi për përmirësimin e 

performancës do të rezultojë me largim nga 

puna pa asnjë paralajmërim të mëtejmë me 

shkrim. 

 

3.  Punëdhënësi duhet që të mbajë takim me 

të punësuarin për t‟ia shpjeguar atij/asaj 

ndërprerjen e kontratës së punës ose me 

qëllim që t‟ia dorëzojë paralajmërimin, i 

punësuari ka të drejtë që të shoqërohet nga 

një përfaqësues sipas dëshirës së vet. 

 

saznao o tom slučaju. 

 

 

1.5. Poslodavac moţe da raskine ugovor o 

radu zaposlenom bez predhodnog 

predvidjenog upozorenja otkaza, tada kad: 

 

 

   1.5.1. zaposleni je kriv za ponavljanje lošeg     

    neozbiljnog  ponašanja ili kršenja obaveza   

    ; 

 

   1.5.2.performansa zaposlenog je       

   nezadovoljna i pored pismenog upozorenja . 

 

 

2. Poslodavac moţe raskinuti ugovor o radu 

pod stavom 1.5.1. i 1.5.2. samo tada ako je 

zaposleni primio opis na pismenoj  formi o 

nezadovoljavajučoj  performanci,na 

neodredjenom vremenskom periodu, u kojem 

zaposleni treba unaprediti sopstvenu 

performanciju  kao i jednu izjavu da učinak za 

njegovo poboljšanje će rezultirati sa otkazom 

sa posla bez ikakvog daljeg obaveštenja u 

pismenoj formi.  

 

                          

3. Poslodavac treba da odrţati susret sa 

zaposlenim da bi mu objasnio njemu/njoj ukid 

radnog ugovora ili sa  namerom da mu  

isporuči upozorenje ,zaposleni ima pravo biti 

uz društvo jednog predstavnika prema svojoj 

volji. 

 

this decision or as soon as the employer has 

become aware of it. 

 

1.5. An employer may cancel the 

employment contract of an employee without 

providing the period of notice of cancellation 

required, in the case when: 

 

1.5.1.the employee is guilty of repeating a 

less serious misconduct or breach of 

obligations,   

 

1.5.2.the employee‟s performance remains 

dissatisfactory in spite of the written 

warning. 

 

2. The employer may cancel the employment 

contract of an employee under subparagraphs 

1.5.1 and 1.5.2 only when after the employee 

has been issued previus written description of 

unsatisfactory performance with a specified 

period of time within which they must improve 

on their performance as well as a statement that 

failure to improve the performance shall result 

with dismissal from work without any other 

written notice. 

 

 

3. The employer should hold a meeting with the 

employee to explain termination of an 

employment contract or for the purpose of 

issuing a warning, the employee is entitled to 

be accompanied by a representative of his or 

her choice. 
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4. Marrëveshjet Kolektive ose Aktet e 

Brendshme të Punëdhënësit mund t‟i 

specifikojnë llojet e keqsjelljeve ose të 

shkeljeve të detyrimeve të cilat bëjnë që i 

punësuari t‟i nënshtrohet ndrëprerjes të 

kontratës së punës pa periudhë 

paralajmërimi, qoftë pas një rasti të vetëm 

dhe qoftë pas shkeljeve të përsëritura.  

 

 

 

Neni 70   

Koha e njoftimit: 

 

1. Punëdhënësi mund të ndërpresë kontratën 

e punës në  kohë të pacaktuar në bazë të 

nenit 69,  ne këto intervale kohore të 

njoftimit:       

 

1.1. prej 6 muaj deri në 2 vite punësim, 30 

ditë kalendarike; 

 

1.2. prej   2 deri neë10 vite punësimi,  45 

ditë kalendarike; 

 

1.3. mbi 10 vite punësim,  60 ditë 

kalendarike. 

 

2. Punëdhënësi mund të ndërpresë kontratën 

e punës për kohë të caktuar me njoftim prej 

30 ditësh kalendarike. Punëdhënësi i cili nuk  

ka për qëllim të ripërtërijë kontratën me 

periudhë të caktuar duhet të informojë 

punësuarin së paku 30 ditë para skadimit të 

kontratës. Dështimi për ta njoftuar  nga 

 4. Kolektivni ugovori ili Interni Akti 

Poslodavca  moţe specifikovati vrste 

uništavosti  (nevaljanosti)  ili   kršenja   

duţnosti koje  čine predmet ugovora zbog čega 

zaposleni  podleţe  raskidu  radnog  odnosa    

bez  predhodnog  upozorenja ,  bilo posle 

jedinog   slučaja   ili nakon ponovljenih 

kršenja.  

 

 

 

Član 70  

 Rok za otkaz 

 

 1. Poslodavac moţe prekinuti radni ugovor  na 

neodređeno vreme na osnovu člana 69 u ovim  

vremenskim  intervalima otkaza/najavljivanja:   

                 

 

1.1. od 6 meseci do 2-godine zaposlenja 30 

kalendarskih dana; 

 

1.2. od 2 do 10 godine zaposlenja ,45  

kalendarskih dana; 

 

1.3. Iznad 10 godine zaposlenja ,60 

kalendarskih dana. 

 

2. Poslodavac ima pravo da raskine Ugovor o  

radu na ograničeno vreme uz obaveštenje od 30 

kalendarskih dana, Poslodavac koji ne 

namerava obnoviti  ugovor za određeni period 

treba da informiše zaposlenog najmanje 30dana 

pre isteka ugovora .Neuspeh da nastupa na ovaj 

način će dati zaposlenom pravo da produţi 30 

4. Collective agreements or rule books may 

specify the types of misconduct or breaches of 

obligations that will make an employee liable 

to have his or her employment contract 

cancelled after a single occasion without a 

notification period,  after repetition on one or 

more occasions, with an appropriate warning. 

 

 

 

 

Article 70 

Notification period 

 

1. The employer may terminate an employment 

contract for an indefinite period according 

toarticle 69 with the following periods of 

notification: 

 

1.1. From 6 months - 2 years of employment:  

30 calendar days; 

 

    1.2. From 2-10 years of employment: 45  

     calendar days; 

 

    1.3. Above 10 years of employment: 60    

    calendar days. 

 

2. The employer may terminate an employment 

contract for a fixed term with 30 calendar days 

notice. The employer who does not intend to 

renew a fixed term contract must inform the 

employee at least 30 days before the expiry of 

the contract. Failure to do so entitles the 

employee to an extension of employment with 
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punëdhënësi, do t‟i japë të drejtën të 

punësuarit për zgjatjen e 30 ditëve 

kalendarike shtesë me pagë të plotë. 

 

 

Neni 71 

Procedura para ndërprerjes së Kontratës 

 

 

1.   Vendimi për të ndërprerë kontratën e 

punës duhet të bëhet me shkrim dhe duhet të 

përfshijë arsyetimin për ndërprerje. 

 

2. Vendimi, nga paragrafi 1 i këtij neni është 

përfundimtar ditën kur i dorëzohet të 

punësuarit. 

 

3. Punëdhënësi është i obliguar të bëjë 

pagesën e pagës dhe të ardhurave të tjera, 

deri në ditën e ndërprerjes së marrëdhënies 

së punës. 

 

4. Punëdhënësi mund t‟i ndalojë qasjen 

punonjësit në objektin e ndërmarrjes gjatë 

periudhës së njoftimit, përkatësisht para 

ndërprerjes së kontratës së punës.  

 

 

Neni 72 

Largimi i përkohshëm nga puna 

 

 1. I punësuari mund të largohet përkohësisht 

nga puna, kur: 

 

 

dodatnih kalendarskih dana uz isplatu pune 

plate.  

 

 

 

Član 71  

Procedura pre prekida ugovora  

 

 

1.Odluke da raskine Ugovor o radu mora se 

obaviti na pismenim obliku i treba obuhvatiti 

obrazloţenje za prekid . 

 

2. Rešenje iz stava  2 ovog člana je konačan 

danom dostavljanja zaposlenom. 

 

 

3 .Poslodavac je obavezan da izvrši isplatu 

ličnih i drugih dohodaka do dana prestanka 

radnog odnosa.  

 

 

4. Poslodavac ima pravo da zabrani pristup 

zaposlenima u objektu preduzeča tokom 

perioda obaveštenja/otkaza ,odnosno pre 

prestanka Ugovora o radu. 

 

 

 Član 72  

      Privremeno udaljavanje sa posla  

 

1. Zaposleni se moţe udaljavati privremeno sa 

posla  ako: 

 

 

full pay for 30 calendar days.  

 

 

 

 

Article 71 

Procedure Prior to the Termination of the 

Contract 
 

1. The decision to terminate a labour contract 

shall be issued in writing and shall include the 

grounds for the dismissal. 

 

2. Decision, under paragraph 1 of the present 

article, shall be final on the day of submission 

to the employee.  

 

3. Employer is obliged to execute the salary 

and other allowances up to day of the 

termination of employment relationship.     

    

 

4. The employer may deny the employee access 

to the premises of the enterprises during the 

period of notification, namely prior to 

cancelling the employment contract. 

 

 

Article 72 

Temporary Suspension from Work 
 

 1. An employee may be temporary suspended 

from work if:  
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1.1. ndaj tij kanë filluar procedurat 

penale për shkak të dyshimit të bazuar të 

veprës penale; 

 

1.2. i punësuari është në vuajtje të  

paraburgimit; 

    

1.3. kryen shkelje të  obligimit të punës 

të përcaktuara me këtë Ligj.  

 

 

Neni 73 

Kompensimi i pagës gjatë largimit të 

përkohshëm  

 

Gjatë kohës së largimit të përkohshëm nga 

puna,  sipas nenit 72 të këtij Ligji, të 

punësuarit i takon e drejta e kompensimit në 

pagë në lartësi  prej 50%.  

 

 

Neni 74 

Kohëzgjatja e largimit të përkohshëm  

 

 

Largimi i përkohshëm nga puna sipas nenit 

72 të këtij Ligji, mund të zgjasë më së 

shumti 6 muaj, periudhë në të cilën 

punëdhënësi është i obliguar që të 

punësuarin ta kthejë në punë ose t‟ia 

shkëpusë Kontratën e Punës.  

r  
 

 

 

1.1.Kad su   prema njemu počeli  krivični  

postupak zbog  osnovane  sumnje za  

krivično delo: 

 

1.2. Zaposleni je na leţanje pritvora. 

 

 

1.3.vrši prekršenje radnih odgovornosti 

utvrđenih ovim Zakonom.  

 

 

Član  73 

Kompenzacija Plate za vreme 

privremenog udaljenosti  sa posla 

 

Za vreme privremenog udaljenosti  sa posla, u 

smislu člana 72 ovog Zakona, zaposlenom 

pripada pravo  kompenzacije plate u visini od 

50 %. 

 

 

Član  74  

Vreme produţetka privremenog 

udaljenosti sa  posla 
 

Privremeno udaljenost sa posla, prema članu 

72 ovog zakona, moţe da traje najviše  6 (sest) 

meseci, period u kome je poslodavac bio duţan 

da zaposlenog vrati na posao ili da mu prekine 

Ugovor o radu. 

 

                                

 

 

 

      1.1. Against an employee criminal  

       procedures are initiated for alleged  

      criminal   offence of any kind; 

 

1.2. An employee is detained;             

   

1.3. An employee conducts a serious 

violation of work related obligations 

defined by the present law. 

 

 

Article 73 

Compensation of Salary during the 

Temporary Suspension  
 

During the temporary suspension from work, 

under article 72 of the present law, an 

employee is entitled to salary compensation in 

amount of 50%.         

 

 

Article 74 

Duration of Temporary Suspension   

 

 

Temporary suspension from work under article 

72 of the present law may not last more than 6 

months, during which period the employer shall 

either return the employee to work or shall 

terminate the labour contract.   
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Neni 75 

Largimet kolektive nga puna 

 

1. Ndërprerja e Kontratës së Punës sipas  

nënparagrafit  1.1. të paragrafit 1 të nenit 69, 

ku përfshihen së paku 10% të të punësuarëve 

por jo me pak se  20 të  punësuar, të larguar 

brenda intervalit kohor prej 6 muajsh, 

konsiderohet si largim kolektiv nga puna;  

 

2.  Në rastet e largimit të shkallës së gjerë 

nga puna, zbatohen dispozitat nga paragrafi 3 

i këtij neni. 

 

3. Para se t‟i zbatojë ndryshimet e tilla, 

punëdhënësi i njofton me shkrim një (1) 

muaj të punësuarit dhe sindikatën e të 

punësuarëve, nëse janë të anëtarësuar në 

sindikatë, lidhur me ndryshimet e 

planifikuara dhe me pasojat e tyre, duke 

përfshirë:  

 

3.1. numrin dhe kategorinë e të  

punësuarve që duhet të largohen nga  

puna; 

 

3.2. masat që duhet të ndërmarrë 

punëdhënësi, nëse ka të tilla, për ti zbutur 

pasojat e largimit kolektiv, përfshin: 
 

   3.2.1.  kufizimin ose ndërprerjen    

   e punësimit  të punëtorëve të rinj;  

 

   3.2.2. risistemimin e brendshëm  

    të   të punësuarve; 

                        Član 75  

          Kolektivna udaljenost sa rada 

 

1. Raskid Ugovora o radu prema podstavu1.1. 

stava 1 u članu 69,gde se obuhvata najmanje 

10% zaposlenih ali ne manje od 20 zaposlenih 

,udaljeni unutar vremenskog perioda od 6 

meseci ,smatra se kao kolektivni udaljenost sa 

posla. 

 

2. Uslučajevima udaljavanja  širokog  stepena 

sa posla , sprovode se  odredbe sa stava 3 ovog 

člana. 

 

3. Pre nego  što  se  sprovode takve izmene  

, poslodavac  upoznaje  ih  pismeno 

jedan(1)mesec unapred   zaposlene, i sindikatu  

/te zaposlenih  (ako  su  učlanjeni u sindikati)  

vezano sa planiranim  izmenama i njihovim 

posledicama ,obuhvatajuči: 

 

 

3.1. broj i kategoriju zaposlenih koje treba 

udaljivati sa posla; 

 

 

3.2. mere koje treba preduzeti poslodavac 

,ako ih ima takvih,da bi ublaţili posledice 

Kolektivnih udaljivanja obuhvataju : 

 

3.2.1.ograničenje ili prekid zaposlenja 

novih radnika; 

 

3.2.2.interno resistematizaciju zaposlenih; 

 

Article 75 

Collective Dismissals 

 

1. Cases where dismissals according to article 

69, paragraph 1, subparagraph 1.1, include at 

least 10% of the employees but not less than 20 

employees discharged within a 6 month period, 

shall be considered as collective dismissal. 

 

 

2. In the event of a large-scale layoff, 

provisions from paragraph 3 of the present 

article shall apply.  

 

3. Prior to introducing such changes, an 

employer shall notify its employees and, where 

applicable, the employees‟ union(s) one (1) 

month in advance in writing of the changes 

planned and their implications, including: 

  

 

 

     3.1. The number and type of employees to    

     be discharged;  

 

 

3.2. The measures to be taken by the 

employer, if any, to alleviate the 

consequences of such changes, including: 

 

3.2.1. limiting or stopping the hiring any 

new employees; 

 

3.2.2. internal reordering of the employees; 
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   3.3.3. kufizimin e punës jashtë orari; 

 

   3.3.4. zvogëlimin e orëve të punës;  

 

   3.3.5. ofrimin e riaftësimit profesional;  

   

 

  3.2.6. Të drejtat e të punësuarve të  

parashikuara me Kontratën Kolektive, 

Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit ose 

me  Kontratën e Punës. 

 

4. Me njoftimin e bërë sipas paragrafit 3 të 

këtij neni, punëdhënësi mund t‟ia ndërpresë 

kontratën e punës të punësuarve me një 

periudhë të paralajmërimit sipas nenit 70 të 

këtij Ligji. 

 

 5.   Punëdhënësi e njofton me shkrim Zyrën 

për Punësim, lidhur me largimin e të 

punësuarve nga puna, në mënyrë që ZP-ja të 

ketë mundësi t‟u  ofrojë ndihmë atyre për të 

gjetur punësim tjetër. 

 

6. I punësuari nuk mund të largohet nga 

puna, derisa punëdhënësi mos t‟i ketë paguar 

atij një kompensim të menjëhershëm në para.  

 

7. Kompensimi i menjëhershëm në para, u 

paguhet të punësuarve me kontratë me 

periudhë të pacaktuar në ditën e ndërprerjes 

së kontratës, sipas kësaj shkalle:  

 

      7.1. Nga  2 deri në 4 vite të shërbimit,          

     1 pagë mujore, 

3.2.3.ograničenje prekovremenog rada; 

 

3.2.4.smanjenje radnih časova; 

 

3.2.5. pruţanje profesionalnog 

reosposobljavanja;   

 

      3.2.6. Predviđenih prava zaposlenih sa  

      Kolektivnim Ugovorom ,Internim Aktom  

       Poslodavca ili sa Radnim Ugovorom. 

 

 

4. Sa obavljenjem obaštenja/otkaza prema 

stavu 3ovog člana ,poslodavac moţe prekinuti 

Ugovor o radu zaposlenima uz jedno vreme 

upozorenja prema članu 70 ovog Zakona. 

 

 

5.     Poslodavac pismeno obaveštava 

Kancelariju za  Zapošljavanje vezano za  

udaljivanje zaposlenih sa rada, na taj način da 

KZ-je ima mogučnost  da pruţi pomoċ da bi 

pronašli drugi posao. 
 

6 .     Zaposleni    ne mogu da    se udaljuju sa 

posla dok poslodavac ne isplati im jednokratnu 

novčanu nadoknadu . 

 

7. Jednokratna novčana  nadoknada 

zaposlenima sa Ugovorom na neodređeno 

vreme na dan prekida Ugovora o radu prema 

ovom stepenu: 
 

7.1. Od 2 do 4 godine sluţbe , jedna 1 

mesečna plata ; 

3.2.3. limiting the overtime working hours; 

 

3.2.4. reducing the working hours; 

 

3.2.5. offering professional retraining, and 

 

 

       3.2.6. The rights of its employees as set out  

       in the labour contract and, where  

       applicable, the collective agrement. 

 

 

4. With the notification provided according to 

paragraph 3 of the present Article, the 

employer may terminate the employment 

contract of the employees with a notification 

period according to Article 70 of this law. 

 
5. The employer shall notify in writing  the 

Employment Office about removing of 

employees from work, so EO be able  to 

provide assistance to them to find other 

employment. 

 

6. An employee may not be discharged until the 

employer provides a single severance payment 

to the employee.  

 

7. The severance payment shall be paid to the 

employees with indefinite period contract on 

the date of termination at the following scale: 

 

 

   7.1. From 2 to 4 years of service, 1 months‟  

    salary; 
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     7.2. Nga 2 deri në 9 vite të shërbimit,           

      2 paga mujore, 

 

     7.3. Nga 10 deri në 19 vite të shërbimit,       

    3 paga mujore,  

 

     7.4. Nga 20 deri në 29 vite të shërbimit,       

     4 paga mujore, dhe  

 

     7.5. Nga 30 vite të shërbimit ose më 

shumë, 5 paga mujore; 

 

 8. Nëse, brenda një periudhe prej 1 viti nga 

ndërprerja e kontratës së punës të të 

punësuarve në bazë të këtij neni, 

punëdhënësi ka nevojë për angazhimin e 

punësuarëve me kualifikime ose trajnime të 

njëjta, punëdhënësi nuk duhet të angazhojë 

persona të tjerë para se të ofrojë punën 

punonjësve të cilëve iu janë ndërprerë 

kontratat. 

 

9. Rastet kur të punësuarit e larguar nga puna 

për shkak të falimentimit dhe riorganizimit të 

administruar nga gjykata, nuk i nënshtrohen 

dispozitave të këtij Ligji.    

 

 

 

KAPITULLI  IX 

  

 

 

 

7.2. Od 2 do 9 godine sluţbe , dve  2 

mesečne plate; 
 

7.3. Od 10 do 19 godine sluţbe tri 3 

mesečne plate; 

 

7.4. Od 20do 29 godine sluţbe , četiri 4 

mesečne plate; 

 

7.5. Od 30 godine sluţbe ili i više pet 5 

mesečne plate; 

 

8. Ako, u roku od jedne godine od prestanka 

Ugovora o radu zaposlenima na osnovu ovog 

člana ,poslodavac je  nuţan za angaţovanje 

radnika sa istim kvalifikacijama ili 

treiniranjima ,poslodavac nema pravo 

angaţovati  druge osobe pre nego što im prvo 

nudi posao radnicima kojima  je ukinut Ugovor 

o radu. 
 

 

9. Slučajevi kada udaljeni radnici sa posla zbog 

bankrotiranja i reorganizacije, administracijom 

suda, ne podleţu odredbama ovog Zakona. 

 

 

 

 

POGLAVLJE  IX 
 

 

 

 

 

7.2. From 5 to 9 years of service, 2 months‟ 

salary; 

 

7.3. From 10 to 19 years of service, 3 

months‟ salary; 

 

7.4. From 20 to 29 years of service, 4 

months‟ salary; and 

 

7.5. From 30 years of service or more, 5 

months‟ salary; 

 

8. If, within a period of one year from the 

cancellation of the employment contracts of 

employees under this article, the employer hires 

employees with the same qualifications or 

training, the employer shall not hire other 

persons before offering to hire the employees 

whose contracts have been cancelled. 

 

 

 

9. Employees discharged as a result of 

bankruptcy and reorganization administered by 

a court shall not be governed by the provisions 

of the present law.   

 

 

 

CHAPTER IX 
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PROCEDUARAT PËR REALIZIMIN E 

TË DREJTAVE NGA  MARRËDHËNIA 

E PUNËS 

 

 

Neni 76 

Mbrojtja e të drejtave për të punësuarit   

 

 

 1. I punësuari i cili vlerëson se punëdhënësi  

ka shkelur të drejtën e marrëdhënies së 

punës, mund të paraqesë kërkesë te 

punëdhënësi apo organi përkatës i 

punëdhënësit nëse ekziston, për realizimin e 

të drejtave të shkelura. 

   

2. Punëdhënësi është i obliguar për të 

vendosur sipas  kërkesës së të  punësuarit, në 

afatin brenda 15 ditëve nga data e pranimit të 

kërkesës.  

 

 

Neni 77 

Mbrojtja e të punësuarit në Gjykatë   

 

1. Nëse të punësuarit nuk iu është realizuar 

kërkesa nga punëdhënësi i cili vlerëson së iu 

janë shkelur të drejtat e tij, ai mund të 

iniciojë kontest pune pranë Gjykatës 

Kompente.  

                  

 

 

 

 

PROCEDURE ZA REALIZACIJU PRAVA 

IZ  RADNOG ODNOSA 
 

                           

 

Član 76 

Zaštita prava zaposlenih 

 

 

1. Zaposleni koji procenjuje da poslodavac mu 

je povredio prava na rad ,ima pravo podneti 

zahtev poslodavcu ili Odgovarajučem organu 

poslodavca ako postoji ,za ostvarenje njegovih 

povređenih prava. 

 

 

2. Poslodavac je obavezan da odluči prema 

zahtevu zaposlenog ,u roku od petnaest (15) 

dana od  dana dostavljenja zahteva. 

 

     

 

 Član 77  

Zaštita zaposlenog  u Sudu 

 

1. Ako zaposleni ne ostvaruje zahtev kod 

poslodavca ili smatra da njemu su povređena 

prava on ili ona ima pravo pokrenuti spor kod 

Nadleţnog Suda . 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURES FOR THE EXERCISE OF 

RIGHTS DERIVING FROM 

EMPLOYMENT RELATIONSHIP 

 

 

Article 76 

Protection of Employees’ Eights      
 

 

1. An employee considering that the employer 

has violated labour rights may submit a request 

to the employer or relevant bodies of the 

employer, if they exist, for the exercise of 

rights violated.            

 

 

2. Employer is obliged to decide on the request 

of the employee within fifteen (15) days from 

the day the request was submitted.             

 

 

 

Article 77 

Protection of an Employee by the Court 

 

1. In cases when an employee does not resolve 

his/her request with the employer and believes 

that his or her rights have been violated, he or 

she may initiate a dispute or complaint with a 

competent court. 
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Neni 78  

Vendosja gjyqësore lidhur me 

ndërprerjen e kontratës së punës 

 

1.  Nëse gjykata konstaton se ndërprerja  e 

kontratës së punës nga ana e punëdhënësit 

është joligjore, në bazë të dispozitave të këtij 

Ligji, Kontratës Kolektive ose Kontratës së 

Punës, atëherë do të urdhërojë punëdhënësin 

që të ekzekutoj njërën prej këtyre 

dëmëshpërblimeve: 

 

1.1. T‟i paguajë të punësuarëve 

kompensimin, përveç shtesave dhe 

shumave tjera të cilat i takojnë punonjësit 

në bazë të këtij Ligji, Kontratës së Punës, 

Kontratës Kolektive ose Aktit të 

Brendshëm, në shuma të tilla që gjykata i 

konsideron të drejta dhe adekuate, por të 

cilat nuk duhet të jenë më pak se dyfishi i 

vlerës së çdo dëmshpërblimi që i takon 

punonjësit në kohën e shkarkimit; ose                                  

 

1.2. Nëse largimi nga puna vlerësohet si i 

paligjshëm sipas nenit 5 të këtij Ligji, 

Gjykata mund të rikthejë të punësuarin 

nëse vlerëson se është e përshtatshme ta 

bëjë këtë, duke ju nënshtruar kushteve 

dhe kompensimit që duhet paguar për 

pagat e humbura të shkaktuara të cilat 

gjykata i konstaton si të drejta dhe të 

përshtatshme. 

 

 

 

Član 78 

Sudsko Rešenje za prava radnika  

 

 

1. Ako  sud   utvrdi  da  prekid  Ugovora  o 

Radu  sa strane poslodavca je  nezakonita na  

osnovu odredbama ovog Zakona ,  Kolektivnog 

Ugovora ,tada će narediti poslodavcu  da izvrši  

jednu od ovih opcija : 

 

 

 

1.1. Isplatiti radniku naknadu ,izuzev  

dodataka i drugih  iznosa,  koji im sleduje 

radnicima na osnovu ovog Zakona ,Ugovora 

o radu Kolektivnog ugovora  ili Internim  

aktom, u takvim iznosima koje Sud smatra 

prava i adekvatna,ali koja ne treba biti ne 

manje od dva puta vrednosti od bilo koje 

naknade koji pripada radniku za vreme 

otpusta; ili   

 

 

1.2. Ako udaljivanje sa posla procenjuje se 

nezakonito prema članu 5 ovog Zakona,Sud 

moţe ponovno vratiti zaposlenog /nu ako 

procenjuje da je to pogodno podleţujući 

uslovima i  naknade  a koje treba isplatitii za 

izgubljene zarade za  koje Sud konstatuje da 

su prava i adekvatna. 

 

 

 

 

 

Article 78 

Court decision on Cancellation of 

Employment Contracts 

 

1. If the court finds that the employer's 

cancellation of the employment contract is 

unlawful according to the provisions of this 

law, the collective agreement or the labour 

contract, it shall order the employer to do one 

of the following: 

 

 

1.1. to pay the employee compensation, 

additional to any allowance and other 

amounts to which the employee may be 

entitled under this law, the employment 

contract, a collective agreement or the rule 

book, in such amount as the court considers 

just and equitable, but which shall not be less 

than twice the value of any severance 

payment to which the employee was entitled 

at the time of dismissal; or 

 

1.2. to reinstate the employee in his or her 

previous employment or in comparable 

employment in cases where the dismissal is 

deemed unlawful under Article 5 of this law 

and if the court deems it to be practicable to 

do so, subject to the conditions and the 

compensation that shall be paid for lost 

salary and other damages suffered that the 

court deems just and equitable. 
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Neni 79 

Mbrojtja e të drejtave përmes 

ndërmjetsimit 

 

1. I punësuari dhe punëdhënësi  mund ti 

zgjidhin mosmarrëveshjet nga puna dhe në 

bazë të punës përmes ndërmjetësimit.  

 

2. Rregullat dhe procedurat për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve nga puna përmes 

ndërmjetësimit përcaktohen me dispozitat e 

Ligjit për ndërmjetësim si dhe me dispozitat  

tjera ligjore të aplikueshme . 

 

Neni 80 

Mbrojtja e të  punësuarit nga Inspektorati 

i Punës 

 

1. I  punësuari në çdo kohë mund t‟ia 

dorëzojë ankesën Inspektoratit të Punës për 

çëshjte të cilat bien nën kompetencat e këtij 

organi. 

 

2. Inspektorati i Punës duhet të nxjerrë 

vendime lidhur me ankesën brenda 15 ditëve 

ose ta infromojë parashtruesin e ankesës 

lidhur me zgjatjen e afatit brenda të cilit 

duhet të merret vendimi; 

 

3. Nëse çështja e ankesës është lëndë e një 

procesi gjyqësor në shqyrtim, Inspektorati i 

Punës duhet ta pezullojë vendimin e vet 

derisa të jetë shpallur aktvendimi i Gjykatës, 

përveç nëse situatat urgjente kur pezullimi i 

metejmë mund të kërcënojë jetën, shëndetin, 

Član 79 

Zastita prava preko Posredovanju 

 

   

1. Zaposleni i poslodavac mogu rešiti radne 

nesporazume i na osnovu rada i samovoljno  

perko posredovanju. 

 

2. Pravila  i procedure za resavanje sporova iz 

oblasti rada preko posredovanje odredjiva se 

preko odredbama Zakona sa posredovanje i 

druge sporvodjenih zakonskih odredba.  

 

 

                    Član 80 

Zastita radnika od strane Inspektorat rada 

 

 

1. Zaposleni u bilo koje vreme ima pravo 

podneti ţalbu Inspektoratu rada  za pitanja koja 

spadaju pod  nadleţnosti  ovog  organa . 

 

 

2. Inspektorat rada treba doneti odluku o ţalbi 

u roku od petnaest 15 dana ili informisati 

podnosioca ţalbe vezano sa produţenjem roka 

u okviru kojeg treba se doneti rešenje. 

 

 

3.Ako pitanje ţalbe je predmet jednog sudskog 

postupka  na razmatranje ,Inspektorat  rada 

treba obustaviti njegovu olluku, dok bude 

proglašeno Sudsko rešenje ,osim ako 

emergentni slučajevi kad dalje obustavljenje 

ugroţava ţivot, zdravlje i dostojanstvo 

Article 79 

Protection of Rights through mediation 

 

 

1.  An employee and employer may resolve 

disputes deriving from work through an 

mediation 

 

2.  Rules and procedures for resolution of 

labour disputes through mediation are 

determined with the provisions of the Law on 

Mediation as well as with other applicable legal 

provisions. 

 

Article 80 

Protection of Employee by the Labour 

Inspection    

 

1. An employee may submit a request to the 

Labour Inspection at any time for issues falling 

under the competencies of this body.         

 

 

2. Labour Inspection is obliged to issue a 

decision on the proposal of the employee 

within fifteen (15) days from the day the 

request has been submitted or inform the 

presenter of the request on the date when the 

decision shall be reached.     

3. If the issue of the request is a case of an 

ongoing trial, the Labour Inspection shall 

suspend its decision until the Court verdict has 

been heard, except in urgent cases when further 

suspension might threaten the life, health, or 

dignity of the employee. In such cases, Labour 
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dinjitetin e të punësuarit. Në situatat e tilla, 

Inspektorati i Punës mund ta lëshojë një 

vendim të përkoshshëm për ta parandaluar 

çdo lëndim ose dëmtin të mundshëm; 

 

4.   Kundër vendimit nga paragrafi 3 i këtij 

neni nga  Inspektori i Punës, nuk mund të 

iniciohet procedurë administrative.  

                                 

 

Neni 81 

Masat ndëshkuese  

 

Shqiptmi i masave ndëshkuese lidhur me 

shkeljen e dispozitave të këtij Ligji nga 

punëdhënësi, Inspektorati i Punës do t‟i 

shqiptojë konform Ligjit për Inspektoratin e 

Punës.  

 

 

Neni 82  

Përgjegjësia e të punësuarit 

 

1. I punësuari është i detyruar që në vendin e 

punës t‟iu përmbahet detyrimeve të parapara 

me Ligj, Kontratën Kolektive dhe Kontratën 

e Punës; 

 

2. Nëse i  punësuari me fajin e tij nuk i 

përmbush detyrat e punës apo nuk e 

respekton vendimin të cilin e ka nxjerrë 

punëdhënësi, mban përgjegjësi për shkeljen e 

detyrave të punës, në pajtim me Ligjin, 

Kontratën Kolektive dhe Kontratën e Punës; 

 

zaposlenog .U takvim situacijama ,Inspektorat 

Rada ima pravo izdati jednu privremenu 

odluku da bi sprečilo svaku moguću povredu ili 

štetu . 

 

4. Protiv rešenja sa stava 3 ovoga člana, sa 

strane Inspektora rada ne moţe se pokrenutu 

upravni postupak. 

 

 

                              Član   81 

Kaznene mere  

                             

 Izricanje kaznenih mera  vezano sa kršenje 

odredba ovog Zakona od strane poslodavca , 

Inspektorat  Rada će izricati kaznene mere u 

skladu Zakonom za Inspektorat   Rada. 

 

 

 

Član 82 

Odgovornosti zaposlenog 

 

1.Zaposleni je duţan da na radnom mestu se 

pridrţava predviđenih odgovornosti sa 

Zakonom ,Kolektivnim Ugovorom i Ugovorom 

o Radu. 

 

2. Ako zaposleni sa svojom krivicom ne 

ispunjava radne zadace ili ne poštuje rešenje 

koje je doneo poslodavac, pridrţava 

odgovornost za prekršenje radnih obaveza ,u 

saglasnosti sa Zakonom, Kolektivnim 

Ugovorom  i Ugovorom o Radu. 

 

Inspection might issue a temporary decision to 

prevent any possible injury or damage. 

 

 

 

4. No administrative procedure may be initiated 

against the decision of the Labour Inspection 

under paragraph 3 of the present article.  

       

 

Article 81 

Disciplinary Measures  

 

The disciplinary measures related to the 

violation of the provisions of this Law by the 

employer, shall be issued by the Labour 

Inspection according to the Law on Labour 

Inspection. 

 

 

Article 82  

Employee’s Responsibility   
 

1. An employee is obliged to observe the 

obligations provided for by law, Collective 

Contract and labour contract while at work.          

 

 

2. If an employee due to her/his fault fails to 

accomplish duties or does not observe the 

decision issued by the employer, shall be held 

responsible for the violation of duties in 

compliance with the law, Collective Contract 

and labour contract.  
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3. Përgjegjësia Penale nuk e përjashton 

përgjegjësinë e  të punësuarit për të kryer 

obligimet e punës, në qoftë se veprimi 

përbën shkeljen e detyrave të punës. 
 

 

 

Neni 83 

Masat disiplinore për shkeljen e detyrave 

të punës  

 

1. Për shkeljen e detyrave të punës, të 

punësuarit do t‟i shqiptohet njëra nga këto 

masa ndëshkuese: 

 

1.1.Vërejte me gojë, 

 

    1.2.Vërejtje me shkrim,  

 

    1.3. Ulje – degradim në pozitë, 

 

1.4. Suspendim -Largim të përkohshëm, 

 

1.5. Ndërprerje të marrëdhënies së punës. 

 

2. Masat ndëshkuese, vrejtje me gojë, vrejtje 

me shkrim  dhe ulje – degradim të pozitës, 

do të shqiptohen për shkelje të lehta të 

detyrave të punës  në pajtim me Kontratën 

Kolektive, Aktin e Brendshëm të 

Punëdhënësit dhe  Kontratën e Punës. 

 

3. Masat ndëshkuese, suspendimi - largimi i 

përkohshëm dhe  ndërprerja e marrëdhënies 

së punës, do të shqiptohen për shkelje të 

3. Krivićna odgovornost ne isključuje 

odgovornost zaposlenog za izvršavanje radnih 

obaveza, ako ta radnja predstavlja kršenje 

radnih     zadataka.    

 

 

 

Član 83  

Disciplinske mere za prekršaj radnih 

zadataka  

 

1. Za kršenje radnih zadataka .zaposlenom če 

se izreči jedna od ovih kaznenih mera: 

 

 

   1.1. Usmena opomena ; 

 

 1.2.  Pismena opomena ; 

 

   1.3. Snizavanje  –degradisanje  poloţaja  

 

1.4. Suspendiranje-Udaljivanje sa posla ; 

 

1.5. Prekid Radnog Odnosa . 

 

1. Kaznene mere, usmena opomena, 

pismena opomena  i snizavanje poloţaja 

,izrečiče se za prekršenje lakih radnih zadataka 

u skladu sa  Kolektivnim Ugovoru,Internom 

Aktu  i Ugovoru o Radu.   

 

 

2. Kaznene mere,  suspendiranje –privremeno  

udaljenost  sa posla biče izrečeno za teško 

prekršenje radnih zadataka u saglasnosti sa 

3. Criminal responsibility does not exclude the 

responsibility of the employee to perform its 

work obligations if the action is a violation of 

job duties.   

 
 

 

Article 83 

Disciplinary Measures for the Violation of 

Labour Duties 

 

1. In an event of violation of labour duties, the 

following disciplinary measures shall be 

imposed to an employee: 

 

    1.1.Verbal warning;  

 

    1.2.Written warning;  

 

    1.3.Degradation from the post;  

 

1.4. Suspension – temporary discharge;  

 

1.5. Termination of employment 

relationship.  

2. Disciplinary measures, verbal warning, 

written warning and degradation shall be 

imposed for minor violation of job duties in 

compliance with the Collective Contract, 

Employer‟s Internal Act and the labour 

contract.              

 

3. Disciplinary measures, fine, suspension – 

temporary discharge and termination of 

employment relationship shall be imposed for 



 73 

rënda të detyrave të punës në pajtim me 

Kontratën Kolektive, Aktin e Brendshëm të 

Punëdhënësit dhe  Kontratën e Punës.  

 

 

                        Neni 84 

Shqiptimin e masave 

 

 1. Vendimin për shqiptimin e masave 

ndëshkuese për shkeljen e detyrave të punës, 

e nxjerr: 

 

1.1. Organi kompetent i punëdhënësit 

apo punëdhënësi, 

 

1.2. Punëdhënësi i cili nuk e ka statusin 

e personit juridik ose personi të cilin ai e 

autorizon; 

 

2. Autorizimi nga paragrafi 1 i këtij neni 

jepet me shkrim; 

 

3. Vendimi i punëdhënësit duhet të bëhet me 

shkrim duke theksuar arsyetimin për masat. 

 

 

 

Neni 85 

Afati i parashkrimit  

 

Të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës 

në para, parashkruhen brenda afatit prej 3 

vjetësh, nga dita e paraqitjes së kërkesës. 

 

 

Kolektivnim Ugovorom ,Internim Aktom i 

Ugovorom o Radu 

 

 

 

Član  84 

Izricanje mera 

 

1. Rešenje za izricanje kaznenih mera za 

prekršenje radnih zadataka donelo je : 

 

 

1.1.Nadleţni organ poslodavca ili 

poslodavac; 

 

1.2.Poslodavac koji nema status pravnog lica  

ili lice kojeg on ovlaščuje. 

 

 

2. Ovlaščenje sa stava 1 ovog člana daje se 

pismeno. 

 

3.Odluka poslodavca treba biti donešena u 

pisanom obliku, ističući obrazloţene za 

izricanu meru.. 

 

 

Član  85 

Rok zastarevanja  

  

Svi zahtevi iz radnih odnosa ,zastarevaju  

U oviru  roka od 3 godine ,od dana  podnesenja  

zahteva . 

 

 

minor violation of job duties in compliance 

with the Collective Contract, Employer‟s 

Internal Act and the labour contract. 

 

 

                          Article 84 

Imposition of Measures 

 

 1.  Decision for the imposition of disciplinary 

measures for the violation of labour duties shall 

be issued by:  

 

1.1. The competent employer or 

employees‟ body;   

 

1.2. Employer without the status of the 

legal person or a duly authorized person;      

 

 

2. Authorization under paragraph 1 of the 

present article shall be made in writing;  

 

3. The decision of the employer must be made 

in written underlining the reasoning behind the 

measures. 

 

 

Article 85 

Timeline for Submission 

 

All requests involving money from 

employment relationship shall be submitted 

within three years from the day the request was 

submitted.  
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KAPITULLI  X 

 

 

 

 ORGANIZATAT E TË PUNËSUARVE 

DHE TË PUNËDHËNËSVE  

  

 

Neni 86  

Liria e organizimit sindikal 

 

1. Të punësuarve dhe punëdhënësve u 

garantohet liria e asocimit dhe veprimit pa 

ndërhyrje nga asnjë organizatë ose organ 

publik;            

  

2. Të drejtat dhe liritë e organizimit sindikal 

në Republikën e Kosovës rregullohen me ligj 

të veçantë. 

 

 

Neni 87 

E drejta e grevës 

 

1. Për mbrojtjen e të drejtave të të 

punësuarve, organizatat e të punësuarëve 

(sindikatat) kanë të drejtën e organizimit të 

grevës; 

 

2.  Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë për 

organizimin dhe pjesëmarrjen në grevë 

rregullohen me Ligj të veçantë. 

 

 

 

POGLAVLJE  X 
 

 

 

ORGANIZACIJE ZAPOSLENIH I 

POSLODAVCIMA 

 

 

Član  86 

Sloboda Sindikalnog Organizovanja 

 

1.Zaposlenima i poslodavcima garantuje se 

sloboda udruţivanja i delovanja bez uplitanja 

od nijedne organizacije ili javnog  organa. 

 

 

2. Prava  ,sloboda i organizovanje  sindikala u 

Republici Kosova uređuje  se sa posebnim 

Zakonom. 

 

 

Član 87 

Pravo na štrajk 

 

1. Za zaštitu prava zaposlenih, organizacije 

posloprimaoca (Sindikati) imaju pravo 

organizovanja štrajka, 

 

 

2. Prava, obaveze i odgovornosti za 

organizovanje i učešče u štrajku, uređuju se sa 

posebnim Zakonom. 

 

 

 

CHAPTER X 

 

 
 

 ORGANIZATION OF EMPLOYEES AND 

EMPLOYERS 

  

 

Article 86 

Freedom of Union Organisation  
 

1. Employees and employers are guaranteed the 

freedom of association and action without 

undue interference from any other organisation 

or public body. 

 

2. The rights and freedoms of union 

organisation in Republic of Kosovo shall be 

regulated through a special law.  

 

Article 87 

The Right to Strike  

 

1. For the protection of the rights of employees, 

the organisations of employees‟ (trade unions) 

are entitled to the organisation of strikes.  

 

 

2. The rights, duties and responsibilities for the 

organisation and participation in strike shall be 

regulated by a special law.  
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                DIALOGIMI SOCIAL 

 

 

Neni 88 

Marrëveshja Kolektive 

 

1.  Marrëveshja Kolektive mund të lidhet    

ndërmjet: 

 

1.1. Organizatës së punëdhënësve ose 

përfaqësuesit të tij, dhe 

 

1.2. Organizatës së të punësuarëve ose 

kur nuk ekzistojnë organizata, 

marrëveshjen mund ta lidhin edhe 

përfaqësuesit e të punësuarve; 

 

2.  Marrëveshja Kolektive  mund të lidhet në: 

 

 2.1.   nivel të vendit, 

           2.2.   nivel të degës,  

           2. 3.  nivel të ndërmarrjes; 

 

3. Marrëveshja Kolektive duhet të jetë në 

formë të shkruar, në gjuhët zyrtare  të 

Republikës së Kosovës. 

 

4.   Marrëveshja Kolektive mund të lidhet 

për një periudhë të caktuar me kohëzgjatje jo 

më shumë se 3 vjet. 

 

5. Marrëveshja Kolektive vlen për ata 

punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin 

përsipër detyrimet e përcaktuara me 

 

               SOCIJALNI DIJALOG 

 

 

Član   88 

Kolektivni Ugovor 

 

1. Kolektivni ugovor moţe da bude zaključen 

izmedju: 

 

1.1. Organizacije poslodavaca   ili    

njegovih predstavnika i 

 

1.2. Organizacija posloprimalaca ili u 

slučaju da organizacije (sindikati) ne 

postoje, nekog drugog predstavnika 

zaposlenih; 

 

2. Kolektivni Ugovor moţe da bude zaključen 

na: 

       2.1. na  nivou Kraja ;    

       2.2. na  nivou sektora; 

       2.3. na  nivou preduzeċa. 

 

3.  Kolektivni Ugovor treba biti   sačinjen na 

pismenom načinu na zvaničnim jezicima  

Republike Kosova. 

 

4.  Kolektivni   ugovor        moţe    da bude    

 sklopljen za vremenski određeni  period ne  

duţi od tri  3 godine; 

 

5. Kolektivni ugovor se odnosi na poslodavce  

i njihove zaposlene koji se slaţu da ih 

kolektivni ugovor obaveţe; 

               SOCIAL DIALOGUE 

 

 

 

Article 88 

Collective Contract  

 

1. Collective Contract may be concluded 

between:  

 

1.1. Organization of employers and their 

representatives and  

 

1.2. Organization of employees or, in cases 

where there are no such organisations, the 

agreement may be concluded by the 

representatives of employees.  

 

2. Collective Contract may be concluded at:  

 

2.1.  The state level;  

      2.2.  The branch level; and  

      2. 3. The enterprise level.  

 

3. Collective Contract shall be concluded in a 

written form in official languages of Republic 

of Kosovo.  

 

4.  Collective Contract may be concluded for a 

certain period of time with a duration of 

maximum 3 years.  

 

5. Collective Contract shall be applicable to 

those employers and employees who commit 

themselves to the implementation of 
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Marrëveshjen e tillë Kolektive. 

 

6. Marrëveshja Kolektive nuk mund të 

përfshijë dispozita të tilla që kufizojnë të 

drejtat e të punësuarve që kanë si pasojë 

kushte më pak të favorshme të punës sesa ato 

të përcaktuar në këtë Ligj. 

 

7. Punëdhënësi u‟a vë në dispozicion të 

punësuarëve një kopje të Marrëveshjes 

Kolektive. 

 

8. Marrëveshja Kolektive regjistrohet në 

Ministri, në pajtim me kushtet dhe kriteret e 

paracaktuar me aktin nënligjor. 

 

9.  Për zgjidhjen e kontesteve të ndryshme në 

mënyrë paqësore dhe zhvillimin e konsultave  

nga fusha e punësimit, mirëqenies sociale 

dhe politikave ekonomike të punës nga 

përfaqësuesit punëdhënësve,  punëmarrësve 

dhe Qeverisë në cilësi të partnerëve social 

me akt te veçantë ligjor-nënligjor themelohet 

Këshilli Ekonomiko Social. 

 

10. Çështjet e tjera të dialogimit social 

rregullohen me akt ligjor ose nënligjor, 

varësisht nga marrëveshja e arritur nga 

partnerët social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kolektivni ugovori ne mogu da sadrţe takve  

odredbe koje ograničavaju prava zaposlenih ili 

koji za posledice imaju nepovoljnije radne 

uslove nego one  određivane sa ovim 

Zakonom. 

 

7. Poslodavac stavlja na raspolaganju 

zaposlenima jedan primerak Kolektivnog 

Ugovora. 

 

8.  Kolektivni   ugovor  upisuje       se       u 

Ministarstvo u skladu sa  uslovima i kriterima 

određenih sa  podzakonskim stavom. 

 

9. Za rešavanje raznih sporova na pomirljiv 

način i razvijanju konsultacija iz oblasti 

zapošlenja, socijalne zaštite i radnih 

ekonomskih politika od strane predstavnika 

poslodavaoca, posloprimalaca i Vlade, u 

svojstvo socijalnih partnera, sa posebnim 

zakonskim-podzakonskim aktom osniva se 

Ekonomski-Socijalni Savet. 

 

10. Druga pitanja socijalnog dijaloga uređuju 

se sa posebnim zakonskim ili  pod-zakonskim 

stavom zavisi od  postignutom sporazumu 

između socijalnih partnera. 

 

 

 

 

 

obligations deriving from such an agreement.  

 

6. Collective Contract shall not include such 

provisions that limit the rights of employees 

and that are less favourable than the ones 

defined by the present law.                  

 

 

7. An employer shall make available to 

employees a copy of the Collective Contract.     

 

 

8. Collective Contract shall be registered in the 

Ministry in compliance with terms and criteria 

determined by secondary legislation.  

 

9. For the resolution of various disputes in a 

peaceful manner and the development of 

consultations on employment, social welfare 

and labour economic policies by the 

representatives of employers, employees and 

Government in the capacity of social partners, 

through a special legal-secondary legislation 

act, the Social-Economic Council shall be 

established.  

10. Other issues of social dialogue shall be 

regulated through a legal act or secondary 

legislation depending on the agreement reached 

by social partners.  

 

 

 

 

 

 



 77 

 

KAPITULLI  XI 

 
 

 

DISPOZITAT NDËSHKIMORE 

 

 

Neni 89  

Gjobat  

 

1. Kur nuk është përcaktuar ndryshe , cdo 

person që shkel dispozitat e këtij Ligji do të 

gjobitet me gjobë në lartësinë prej 100 deri 

në 10. 000 euro.   

 

 2. Kur shkelja ëshët bërë kundër të 

punësuarit nën moshën 18 vjeqare, 

punëdhënësi apo personit tjetër përgjegjës, 

do të gjobitet me gjobë në lartsinë e dyfishit 

të përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni  .   

 

3. Cilido person që bën diskrimin, kundër 

personit i cili kërkon punë apo kundër të 

punësuarit, sipas nenit 5 të këtij Ligji , do të 

gjobitet në lartësinë e trefishit të përcaktuar 

në paragrafin 1 të këti neni. 

 

4. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, 

nxjerr akt nënligjor për përcaktimin e 

gjobave dhe shumave konkrete  në rastet e 

shkeljes së dispozitave të këtij Ligji.   

   

 

 

 

POGLAVLJE XI 
 

 

        
KAZNENE ODREDBE 

                              

 

Član  89 

Kazne 

 

1. Kada nije drugcije predvidjeno, svaka osoba 

kjo krsi odredebe ovoga Zakona , kaznice se sa 

kaznom u visini od 100 do 10. 000 eura.   

 

 

2. Kada kršenje je izvrseno protiv zaposelnog 

mladih od 18 godina, poslodavac ili drugo 

odgovornoh lice kaznice sa kaznom u visinu od 

dvostrukog koje je odredjena i stavu jedan 

ovog clana.   

 

3. Svaki osoba koja vrsi diskriminaciju protiv 

lice koja trasi zaposlenje ili protiv zaposlenog 

po clanu 5 ovoga Zakona , kaznice se u visini 

trostrukog odredjenog u  stavu 1 ovoga Zakona   

 

 

4. Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite donese 

podzakonski akt za utvrđivanje kazni i iznosa u 

slučajevima kršenja odredba ovog Zakona. 

 

 

 

 

 

CHAPTER XI 

 
 

 

PUNITIVE PROVISIONS   

 

 

Article 89 

Fines  

 

1. Where not otherwise specified, any person 

who violates a provision of this Law commits 

an offence and shall be liable to a fine from 100 

up to 10,000 Euro.  

 

2.  Where the offence is committed against an 

employee who is a minor, the employer shall be 

liable to twice the height of the fine specified in 

paragraph 1 of this article.  

 

3.  Any person who discriminates against a 

person seeking employment or an employed 

person in violation of Article 5, shall be liable 

to triple the height of the fine specified in the 

paragraph 1 of this article.  

  

 

4. Ministry of Labour and Social Welfare shall 

issue secondary legislation to determine fines 

and other payable amounts for cases when 

provisions of this law are breached.  
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Neni 90 

Mjetet e grumbulluara nga gjobat 

 

Të gjitha mjetet e grumbulluara nga gjobat e 

shqiptuara, barten në Buxhetin e Republikës 

së Kosovës. 

 

 

KAPITULLI  XII 

 
 

DISPOZITAT  KALIMTARE DHE 

PËRFUNDMTARE   

 

 

 

Neni 91 

Mbikëqyrja 

 

1.  Mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave të 

këtij Ligji të cilat e rregullojnë marrëdhënien 

e punës, sigurinë dhe mbrojtjen në punë, e 

bën Inspektorati i Punës  në bazë të Ligjit për 

Inspektoratin e Punës dhe Ligji Nr. 2003/19 

për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të 

punësuarve dhe mbrojtjen e ambientit të 

punës. 

 

Neni 92 

Harmonizimi i akteve të punëdhënësit  

 

1.  Punëdhënësit janë të obliguar që aktet e 

brendshme me të cilat rregullohen 

 

Član  90 

Prikupljena sredstva od kazni 

  

Sva prikupljena sredstva od izričenih kazni 

prilivače se u Konsolidovanom Budţetu 

Kosova.  

 

 

POGLAVLJE  XII 
 

 

ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE 

                                

 

 

 

 

Član   91 

Nadzor 

 

1. Nadzor za sprovođenjem odredba  ovog 

Zakona koja  regulišu radni odnos i osiguranje 

na radu,  obavlja  Inspektorat Rada na osnovu  

Zakona za Inspektorat Rada i Zakonu 

Br.2003/19 o Osiguranja na Radu, Zdravje, i 

Zastitu na okolinu. 

. 

 

                      

Član  92  

         UsklaĎivanje  poslodavnih akta  

 

1. Poslodavci su obavezni da unutrašnje akte,sa 

kojima se reguliše radni odnos, uskladiti  sa 

 

Article 90 

Funds Collected from Fines    
 

All funds collected from imposed fines shall be 

transferred to the Budget of Republic of 

Kosovo.   

 

 

CHAPTER XIII 

 

 
PROVISIONAL ND FINAL PROVISIONS 

 

 

 

 

Article 91 

Supervision 

 

1. Supervision of implementation of the 

provisions of the present law regulating 

employment relationship as well as 

occupational safety and protection at shall be 

conducted by the Labour Inspection on the 

basis of the Law on labour Inspection and Law 

on Occupational Safety,Health and the 

Working Environment No. 2003/19. 

 

 

Article 92 

Harmonization of Employer’s Acts   

 

1. An employer is obliged to harmonize its 

internal acts regulating employment 
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marrëdhëniet e punës, t‟i  harmonizojnë  me 

dispozitat e këtij Ligji, jo më vonë se 6 muaj  

pas hyrjes në fuqi të tij; 

 

2.   Deri në nxjerrjen e akteve të brendshme  

nga paragrafi 1 i këtij neni, drejtpërsëdrejti 

aplikohen dispozitat e këtij Ligji. 

 

 

Neni 93 

Realizimi i të drejtave sipas dispozitave në 

fuqi 

Deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij Ligji, të 

punësuarit i realizojnë të drejtat dhe detyrat 

nga marrëdhënia e punës në bazë të 

dispozitave  që kanë qenë në fuqi. 

                            

   

                              Neni 94 

Shërbimet Publike të Punësimit 

 

1. Për zbatimin e politikave aktive dhe 

pasive të punësimit në Republikën e 

Kosovës, në kuadër të MPMS-së themelohen 

Shërbimet Publike të Punësimit. 

 
2. Përveq shërbimeve publike të punësimit, 

personat fizik dhe juridik për punët e 

ndërmjetësimit në punësim mund të 

themelojnë edhe Agjencione Private të 

Punësimit. 

 

3. Themelimi, funksionimi, fushëveprimi dhe 

çështje tjer të rëndësishme të Shërbimeve 

Publike të Punësimit dhe Agjencioneve 

propisima ovog Zakona, ne  dalje od 6 šest 

meseci, nakon njegovog  stupanja na snagu . 

 

 

2. Do donošenja internih akata iz stava 1 ovog 

člana,   direktno   se primenjuju odredbe ovog 

Zakona. 

 

 

Član 93   

Ostvarivanje prava prema propisima na 

snagu   

Do dana stupanja na snagu  ovog Zakona, 

zaposleni ostvaruju prava i obaveze iz radnog 

odnosa na osnovu odredbi koje  su bile na 

snagu. 

                   

 

Član 94 

                Javne Sluzbe za Zaposljavnje  

 

1.Za sprovodjenje aktivne i pasivne politike za 

zaposljavanje u Republici Kosova, u okviru 

MRSZ-te osnivaju se Javne Sluzbe za 

Zaposljavnje. 

 

2.Osim javne sluzbe za zaposljavanje, fizicka i 

pravna lica za poslove posredovanja za 

zaposljavanje mogu da osnuju i privatne 

Agencije za Zaposljavnje . 

 

 

3.Osnivanje, funksionisanje, delokrug i druga 

znacajna pitanja Javne Sluzbe za Zaposljavanje 

i Privatne Agancije za Zaposljavanje odredjuju 

relationship with the provisions of the present 

law, no later than 6 months after its entry into 

force.        

 

2. Up to the issuance of internal acts from 

paragraph 1 of the present article, the 

provisions of the present law shall be directly 

applicable.  

 

Article 93 

Exercising the Rights of Provisions in Force     

 

Up to the day of entry into force of the present 

law, employees shall exercise their rights and 

duties deriving from employment relationship 

on the basis of existing provisions in force.  

 

 

Article 94 

Public Services of Employment  
 

1. For activ and passive policy execution of 

employment in Republic of Kosova, in frame 

of MLSW establish the Public Services of 

Employment.  

 

2. Besides the public services of employment, 

physical and juristic persons for the 

intercession issue on labor can establish the 

Private Agency of Employment. 

 

 

3. Establishment, functioning, scope and other 

important issue of Public Services of 

Employment and Private Agencys of 
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Private të Punësimit rregullohen dhe 

përcaktohen me Ligj të veçantë. 

 

 

Neni 95 

Nxjerrja e akteve nënligjore 

 

Ministria në koordinim me ministritë e tjera 

të Qeverisë të Republikës së Kosovës, në  

afat prej një (1) viti  pas hyrjes në fuqi të 

këtij Ligji, nxjerr aktet nënligjore për 

zbatimin e drejt dhe efikas të këtij Ligji. 

 

 

 

Neni 96 

Shfuqizimi i akteve ligjore 
 

1. Më hyrjen në fuqi të këtij Ligji 

shfuqizohet Rregullorja e UNMIK Nr. 

2001/27 për Ligjin Themelor të Punës në 

Kosovë të datës 8 tetor 2001, dhe Ligjit të 

Punës i Jugosllavisë 1977 me amendamentet 

përkatëse dhe të gjitha dispozitat e ligjeve në 

fuqi të cila janë në kundërshtim me 

dispozitat  e këtij Ligji. 

 

2. Aktet nënligjore të aplikueshme nga fusha  

e punës dhe punësimit, vazhdojnë  të 

zbatohen deri në nxjerrjen e akteve 

nënligjore të parapara sipas nenit 95 të këtij 

Ligji, deri në masën që nuk janë në 

kundërshtim me këtë Ligj. 

 

 

se i reguluse se posebnim zakonom. 

                                

 

 

Član   95 

Izdavanje podzakonskih akta 

 

 Ministarstvo u koordinaciji sa drugim  

Ministarstvima  Vlade Republike Kosova  u 

roku od  jedne (1) godine nakon stupanja na 

snagu   ovog Zakona ,izdaje podzakonske 

aktove za pravno i efikasno sprovođenje ovog 

Zakona . 

 

 

Član 96 

           Stavljanje van snage zakonskih  akata  

 

1.Stupanjem na snagu ovog Zakona, stavlja se  

van snage Pravilnik UNMIK-a  br. 2001/ 27 o 

Osnovnom Zakonu Rada na Kosovu datuma 8 

oktombra 2001, i  Zakon o Radu bivše 

Jugoslavije datuma  1977 godine sa 

odgovarajučim amandamima    i sve odredbe 

zakona  na snagu koja su u suprotnosti sa    

odredbama ovog Zakona. 

 

2. Podzakonski primenijivani aktovi sa  oblasti 

rada i zapošljavanja ,sprovoditi  če se do 

donešenja podzakonskih aktova predviđenih 

prema članu 95 ovog Zakona  do one mere da 

nisu u protivnosti sa ovim Zakonom. 

 

 

 

Employment will be regulate and to define with 

special Law. 

 

  

Article 95 

Eduction of sub-legal acts 

 

The Ministry in coordination with other 

ministries of the Government of Republic of 

Kosovo, within one (1) year, after the entry into 

force of the present law, shall issue secondary 

legislation for a proper and efficient 

implementation of the present law.  

 

 

Article 96 

Superseding of Legal Acts 

 

1. With the entry into force of the present law, 

UNMIK Regulation NO. 2001/27 on the 

Essential Labour Law in Kosovo, dated 8 

October 2001, the Yugoslav Labour Law dated 

1977 with the relevant amendments and all 

provisions of other laws in force that are in 

contradiction with the provisions of the present 

law, shall be superseded.  

 

2. Applicable secondary legislation in the 

sphere of labour and employment shall 

continue with implementation up to the 

issuance of secondary legislation provided for 

under article 95 of the present law to the extent 

they do not contradict with the present law.  
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Neni 97 

Hyrja në fuqi 

 

Ky Ligj hyn në fuqi  pesëmbëdhjetë (15) ditë 

pas publikimit në Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Kosovës.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakup Krasniqi 

_______________ 

 

Kryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Član   97 

Stupanje na snagu   

 

Ovaj Zakon stupa  na  snagu petnaest (15 ) 

dana posle objavljivanja u Sluţbenom Listu 

Republike Kosova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakup Krasniqi  

______________________________ 

 

Predsednik Skupštine Republike Kosova 

 

Article 97 

Entry into force 

 

The present law shall enter into force fifteen 

(15) days from the day of publication in the 

Official Gazette of Republic of Kosovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakup Krasniqi  

_____________________________ 

 

President of Assambly of  Republic of  Kosovo   

 


