REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVA
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA/ GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL ËELFARE

REPUBLIKA E KOSOVËS ,

QEVERIA

Në përputhje me Nenin 1 paragrafi 1.3 pika (d) të Rregullores nr. 2001/19 mbi
Degën e Ekzekutivit të Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë,
Duke pasur parasysh nenin 23 të Kontratës se Përgjithshme Kolektive, si dhe nenin 2 të
Aneksit të kësaj Kontrate,
Më qellim të thjeshtësimit të procedurave për realizimin e të drejtave nga Pushimi i
lehonisë, Ministri i Punës dhe Mirëqenies Social,
nxjerr :

UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR.06/2008 PËR NDRYSHIMIN DHE
PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 05/2007
PËR
RREGULLIMIN DHE PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË PAGESAVE
FINANCIARE PËR PUSHIM TË LEHONISË NË SHËRBIMIN CIVIL TË KOSOVËS

Neni 1
1. Paragrafi 2 i Nenit 2, ndryshohet si në tekstin vijues;
1.1. Për tre (3) mujorin e parë, kompensimin e pagesës së pushimit të lehonisë do ta
bëjë punëdhënësi, ndërsa për tre (3 ) mujori e dytë, pagesa financiare do të
kompensohet nga Fondi i veçantë i krijuar nga Qeveria e Kosovës,
2. Paragrafi 4 i Nenit 2, ndryshohet dhe plotësohet si në tekstin vijues;
2.1. Pagesat financiare të pushimit të
lehonisë për tre (3) mujorin e dytë,
të punësuarat në Shërbimin Civil të
Kosovës , mund ti realizojnë vetëm
gjatë shfrytëzimit të pushimit të lehonisë.

3. Nenit 2, i shtohen edhe dy paragrafë të ri me numër rendor 5 dhe 6 dhe kanë këtë
përmbajtje;
3.1. Lëshimi i afatit për aplikim pa fajin e lehonës, nuk prodhon efekte juridike të
dëmshme për lehonën.

3.2. Nëse kohëzgjatja e pushimit të lehonisë nuk mbulohet me kontratë valide të
punës, në këto raste shtyhet afati i vendosjes deri në sjelljen e kontratës së punës
apo vërtetimit përmes së cilit dëshmohet vazhdimi i kontratës së punës i lëshuar
nga autoriteti i punëdhënësit .
Neni 2
1. Në paragrafin 2 të Nenit 3, në reshtin e parë fshihet fjala ‘’të mbetur’’.

Neni 3
1. Në paragrafin 1 të Nenit 4, në reshtin e fundit fshihet fjala ‘’ i veçantë ’’.
2. Paragrafi 3 i Neni 4, te pasuesi i fundit, Divizioni i Ligjit të Punës dhe Marrëdhënieve
në Punë i DPP, fshihet dhe zëvendësohen me ‘’Departamenti i Punës dhe Punësimit të
MPMS-së’’,
3. Paragrafi 3 i Nenit 4, ndryshohet dhe plotësohet në mënyrë që afatin prej 15 ditësh
zëvendësohet ‘’në afatin prej 30 ditësh’’.

Neni 4
1. Në paragrafin 1 të Nenit 5, në rreshtin e parë fshihet fjala ’’me shkrim’’.
2. Nenit 5, i fshihet paragrafi 2 dhe 3.

Neni 5
1. Neni 6, ndryshohet dhe plotësohet dhe ka këtë përmbajtje;
1.1. Pjesë përbërëse të këtij Udhëzimi Administrativ është kërkesa e plotësuar nga
vetë punëtorja dhe vendimi për pagesën e pushimit të lehonisë për tre mujorin e
dytë.

Neni 6
Hyrja në fuqi
Ky Udhëzimi Administrativ hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Ministri i Punë dhe
Mirëqenies Sociale.
Nenad Rasic
_____________
Ministër i MPMS-së

Prishtinë, Tetor 2008

