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13)  nuk është marrë leje për harmonizim të plani 
operativ për vazhdim, përkatësisht fillim të punës së 
instalimit; 

14) nuk është parashtruar njoftim për realizim të 
planeve operative dhe plotësimi i detyrimeve nga plani 
operativ për shkak të marrjes së lejes së integruar 
ekologjike dhe/ose ajo nuk është kryer në afat të caktuar 
(nenin 138 dhe 139) dhe 

 15) operatori nuk ka parashtruar njoftim në rastet nga 
nenin 141 paragrafi (4) të këtij ligji. 

(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për 
personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të 
personit juridik për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni. 

(3) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personit 
juridik për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni.  

(4) Gjobë në shumë prej 300 deri në 500 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik për 
veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni. 

(5) Gjobë në lartësi të shumës së dyfishtë, do t'i 
shqiptohet personit juridik përkatësisht tregtarit individual 
ose person fizik i cili nuk e ka paguar kompensimin në 
pajtim me nenin 179 të këtij ligji, me shumë që duhet të 
paguhet në bazë të sasisë së prodhimeve të importuara nga 
deklarata e importuar doganore. 

(6) Gjobë në shumë prej 200 euro në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet personit fizik, nëse: 

1) nuk u mundëson të drejtë të këqyrjes inspektorëve 
shtetëror dhe të autorizuar për mjedis jetësor;   

2) nuk i siguron të gjitha informatat të nevojshme të 
domosdoshme për zbatimin e mbikëqyrjes në afatin 
caktuar; 

 3) jep deklaratë të rrejshme dhe të dhëna të pasakta 
dhe 

 4) nuk legjitimohet në vendin e mbikëqyrjes 
inspektuese dhe nuk i jep të dhënat e veta personale në 
kërkesë të inspektorit shtetëror dhe të autorizuar. 

(7) Gjobë në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet ministrit i cili udhëheq me organin 
e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
mjedisit jetësor nëse nuk e miraton aktvendimin në afatin 
të përcaktuar nga neni 85-t paragrafi (7) dhe nenin 22-u 
paragrafi (7) të këtij ligji.  

(8) Gjobë në shumë prej 4.000 euro në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet personit të autorizuar juridik i cili 
teknikisht e zbaton provimin profesional nëse nuk e 
incizon, nuk e emeton drejtpërdrejtë në ueb faqen e organit 
të administratës shtetërore për punët të mjedisit jetësor dhe 
nëse nuk e vendos incizimin nga i gjithë provimi në ueb 
faqen e organit të administratës shtetërore kompetent për 
punët nga sfera e mjedisit jetësor në pajtim me nenin 85-x 
paragrafi (3) dhe nenin 22-k paragrafi (3) të këtij ligji.  

(9) Gjobë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet përfaqësuesit të autorizuar nga 
nenin 85-x paragrafi (5) dhe nenin 22-k paragrafi (5) të 
këtij ligji, nëse vepron në kundërshtim me nenin 85-i 
paragrafi (9) dhe neni 22-ll paragrafi (9) të këtij ligji. 

(10) Gjobë në shumë prej 4.000 euro në kundërvlerë 
me denarë do t'i shqiptohet peronit të autorizuar juridik i 
cili e zbaton provimin profesional, nëse nuk e ndërpret 
provimin në pajtim me nenin 85-i paragrafët (5) dhe (6) 
neni 22-ll paragrafi (5) dhe (6) të këtij ligji. 

(11) Organ kompetent për shqiptimin e kundërvajtjeve 
nga paragrafët (1) deri (10) të këtij neni është Komisioni i 
kundërvajtjeve. 

(12) Nëse me veprimtaritë nga paragrafi (1) pikat 4, 5 
dhe 7 të këtij neni ndodh dëm më i madh për jetën dhe 
shëndetit të njerëzve shqiptohet sanksion në mënyrë të 
barabartë me lartësinë e dëmit të shkaktuar, por më së 
shumti deri në shumën e dyfishtë të shumës të përcaktuar 
në paragrafin (1) të këtij neni. 

(13) Kur kundërvajtja nga paragrafi (1) të këtij neni 
është i kryer me qëllim kryerësi për vete ose për person 
tjetër të marrë dobi pronësore ose kundërvajtja është kryer 
nga grup i organizuar i personave e përbërë prej më së 
paku tre persona, Komisioni kundërvajtës mund të 
shqiptojë gjobë në lartësi prej 15.000 euro në kundërvlerë 
me denarë. 

(14) Nëse personi juridik përkatësisht tregtari individ 
nga paragrafi (1) pika 1, 4 dhe 6 të këtij neni bën 
kundërvajtje përsëri, mund t'i shqiptohet sanksion ndalesë e 
përkohshme e ushtrimit të veprimtarisë të veçantë në 
kohëzgjatje prej më së shumti 30 ditë." 

 
Neni 8 

Në nenin 212 -e në paragrafin (1) në fjalën hyrës pas 
fjalës "person" shtohen fjalët "përkatësisht tregtar individ". 

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për 

personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të 
personit juridik për veprimet nga paragrafi (1) të këtij 
neni". 

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
"Gjobë në shumë prej 600 deri në 800 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik për 
veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni. “ 

Në paragrafin (6) në pikën 11) numri "131;" 
zëvendësohet me numrin "dhe". 

Në pikën 12) lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikë. 
Pika 13) shlyhet. 
Në paragrafin (9) fjala "pesëfishtë" zëvendësohet me 

"dyfishtë". 
Në paragrafin (11) fjala "plotësues" zëvendësohet me 

fjalën "dhe" 
Paragrafi (12) ndryshohet si vijon: 
"Nëse personi juridik bën kundërvajtje përsëri nga 

paragrafi (1) pikat 1), 2) dhe 3) të këtij neni,  mund t'i 
shqiptohet sanksion ndalesë e përkohshme e ushtrimit të 
veprimtarisë të veçantë në kohëzgjatje prej më së shumti 
30 ditë. “ 

 
Neni 9 

Në nenin 212-zh paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët 
"70.000 deri në" shlyhen. 

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Gjobë në shume prej 30% nga gjoba e matur për 

personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës të 
personit juridik për veprimet nga paragrafi (1) të këtij 
neni". 

Në paragrafin (5) fjala "shtatëfishtë" zëvendësohet me 
fjalën "dyfishtë". 

 
Neni 10 

Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet 
më se voni në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 

 
Neni 11 

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendi të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Ligjit për mjedis jetësor. 

 
Neni 12 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
3786. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 
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У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за безбедност и здравје при работа, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 јули 2015 година. 
 

Бр. 08-3426/1 Претседател 
30 јули 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗА-
КОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

 
Член 1 

Во Законот за безбедност и здравје при работа 
(„Службен весник на Република Македонија" бр.92/07, 
136/11, 23/13, 25/13,164/13, 158/14 и 15/15), во член 52 
во ставот (10) „тужба за поведување управен спор” се 
заменуваат со зборовите „жалба до Државна комисија 
за одлучување во втор степен во областа на инспекцис-
киот надзор и прекршочната постапка”.  

 
Член 2 

Насловот пред член 54 и членот 54 се менуваат и 
гласат:  

„Спроведување на забрзани постапки 
 

Член 54 
(1) Ако инспекторот на труд утврди прекршок од 

членовите 56, 57 и 58 од работодавачот ќе му понуди 
прекршочен платен налог на износ согласно Законот за 
прекршоците. Ако работодавачот не го прифати прекр-
шочниот платен налог, надлежниот инспектор ќе под-
несе барање за поведување на прекршочна постапка.  

(2)Ако работодавачот го повтори прекршокот од 
членовите 56, 57 и 58 од овој закон, во рок од една го-
дина од денот на сторувањето на прекршокот, инспек-
торот на труд со решение ќе забрани работа кај работо-
давачот во работната просторија, односно работниот 
простор во траење од 30 дена и ќе поднесе барање за 
поведување на прекршочна постапка, согласно со за-
кон. 

(3) Жалбата  против решението на инспекторот на 
труд од ставот  (2) на овој член  не го одлага извршува-
њето на решението.” 

 
Член 3 

По членот 54 се додава нов член 54-а кои гласи: 
 

„Член 54-а 
(1)Овластените службени лица се должни да водат 

евиденција за издадените прекршочни платни налози и 
за исходот на покренатите постапки. 

(2)Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се со-
бираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име 
и презиме, односно назив на сторителот на прекршо-
кот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, 
вид на прекршокот, број на прекршочниот платен на-
лог кој му се издава и исходот на постапката. 

(3)Личните податоци од ставот (2) на овој член се 
чуваат пет години од денот на внесување во евиденци-
јата. 

(4)Министерот  надлежен за работите од областа на 
трудот ја пропишува формата и содржината  на прекр-
шочниот платен налог. “ 

 
Член 4 

Во член 56  ставот  (2)  се менува и гласи: 
 „(2)Глоба во износ од 30%  од одмерената глоба за 

правното лице  ќе му се изрече  за прекршокот од став 
1 на овој  член  на одговорното лице во правното 
лице.” 

Во ставот (3) бројот „700” се заменува со зборовите 
„100 до 150”. 

 
Член 5 

Во член 57 ставот  (2) се менува и гласи : 
 „(2)Глоба во износ од 30%  од одмерената глоба за 

правното лице  ќе му се изрече  за прекршокот од став 
1 на овој  член  на одговорното лице во правното 
лице.” 

Во ставот (3) бројот „1.500” се заменува со зборови-
те „200 до 300”. 

 
Член 6 

Во член 58  во став (1) зборовите „ 5.000 до“  се 
бришат. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„(2)Глоба во износ од 30%  од одмерената глоба за 

правното лице  ќе му се изрече  за прекршокот од став 
1 на овој  член  на одговорното лице во правното 
лице.” 

Во ставот (3) зборовите „4.000 до 5.000” се замену-
ва со зборовите „800 до 1.200”. 

 
Член 7 

Членот 59 се менува и гласи: 
„Мандатен платен налог од 50 евра во денарска 

проттивредност ќе му се изрече на вработен, ако не ги 
почитува пропишаните мерки за безбедност и здравје 
при работа и не ја користи пропишаната опрема за лич-
на заштита (член 41 ставови (1) и (2)). 

 
Член 8 

Одмерувањето на висината на глобата за  правното 
лице се врши согласно Законот за прекршоците.  

 
Член 9 

Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со 
овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 10 

Се овластува Законодавно правната Комисија на 
Собранието на Република Македонија да изготви пре-
чистен текст на Законот за безбедност и здравје при ра-
бота. 

 
Член 11 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во ,,Службен весник на Република Македонија”.  

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SIGURI DHE SHËNDET GJATË PUNËS 
 

Neni 1 
Në Ligjin për siguri dhe shëndet gjatë punës ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 92/07, 
136/11, 23/13, 25/13,164/13, 158/14 dhe 15/15), në nenin 
52, në paragrafin (10), "padi për ngritjen e kontestit 
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administrativ" , zëvendësohen me fjalët "ankesë te 
Komisioni Shtetëror për Vendosje në Shkallë të Dytë në 
Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës 
Kundërvajtëse".   

 
Neni 2 

Titulli para nenit 54 dhe neni 54 ndryshohen si vijon:  
"Zbatimi i procedurave të përshpejtuara  

 
Neni 54 

(1) Nëse inspektori i punës konstaton kundërvajtje të 
neneve 56, 57 dhe 58 nga punëdhënësi, do i ofrojë 
urdhërpagesë kundërvajtëse me shumë në përputhje me 
Ligjin për kundërvajtjet. Nëse punëdhënësi nuk e pranon 
urdhërpagesën kundërvajtëse, inspektori përgjegjës do të 
parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës 
kundërvajtëse.   

(2) Nëse punëdhënësi e përsërit kundërvajtjen nga 
nenet 56, 57 dhe 58 të këtij ligji, në afat prej një viti prej 
ditës së bërjes së kundërvajtjes, inspektori i punës me 
aktvendim do të ndalojë punë te punëdhënësi në hapësirën 
e punës, respektivisht hapësirën e punës në kohëzgjatje prej 
30 ditësh dhe do të parashtrojë kërkesë për ngritjen e 
procedurës kundërvajtëse, në përputhje me ligjin.  

(3) Ankesa kundër aktvendimit të inspektorit të punës 
nga paragrafi (2) i këtij neni nuk e prolongon zbatimin e 
aktvendimit." 

  
Neni 3 

Pas nenit 54 shtohet nen i ri 54-a si vijon: 
 

"Neni 54-a 
(1) Personat zyrtar të autorizuar janë të obliguar të 

mbajnë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara 
kundërvajtëse dhe për rezultatin e procedurave të ngritura.  

 (2) Në evidencën nga paragrafi (1) i këtij neni, 
grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim:  
emri dhe mbiemri, gjegjësisht emërtimi i kryesit të 
kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, 
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës 
kundërvajtëse që i lëshohet dhe rezultati i procedurës. 

(3) Të dhënat personale nga paragrafi (2) i këtij neni 
ruhen pesë vite prej ditës së shënimit në evidencë.  

(4) Ministri përgjegjës për punët në fushën e punës e 
përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës 
kundërvajtëse. “ 

 
Neni 4 

Në nenin 56, paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
 "(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përcaktuar 

për personin juridik do i shqiptojë për kundërvajtjet nga 
paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës te personi 
juridik." 

Në paragrafin (3), numri "700" zëvendësohet me fjalët: 
"100 deri 150".  

 
Neni 5 

Në nenin 57, paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për 

personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga 
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës te personi 
juridik." 

Në paragrafin (3), numri "1.500" zëvendësohet me 
fjalët "200 deri 300".  

 
Neni 6 

 Në nenin 58, në paragrafin (1), fjalët "5.000 deri" 
shlyhen. 

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përcaktuar 

për personin juridik do i shqiptohet për kundërvajtjen nga 
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës te personi 
juridik." 

Në paragrafin (3), fjalët "4.000 deri 5.000" 
zëvendësohen me fjalët "800 deri 1.200."  

 
Neni 7 

Paragrafi 59 ndryshohet si vijon: 
 

"Neni 59 
Urdhërpagesë mandatore prej 50 eurosh në kundërvlerë 

në denarë do t'i shqiptohet të punësuarit, nëse nuk i 
respekton masat e përcaktuara për siguri dhe shëndet gjatë 
punës dhe nëse nuk e përdor pajisjen e përcaktuar për 
mbrojtje personale (neni 41, paragrafët (1) dhe (2)). 

 
Neni 8 

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në 
përputhje me Ligjin për kundërvajtje.  

 
Neni 9 

Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me 
këtë ligj, do të miratohet në afat prej 30 ditësh prej ditës së 
hyrjes së këtij ligji në fuqi.  

 
Neni 10 

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përpilojë tekst të spastruar të 
Ligjit për siguri dhe shëndet gjatë punës. 

 
Neni 11 

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".   

__________ 
3787. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за работните односи, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 30 јули 2015 година. 
 

Бр. 08-3427/1 Претседател 
30 јули 2015 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

 
Член 1 

Во Законот за работните односи („Службен весник 
на Република Македонија” бр.62/05, 106/08, 161/08, 
114/09,130/09, 50/10, 52/10,  124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 
13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15 и 
72/15), во членот  252 ставот (3) се брише. 
 

Член 2 
Членот 259 се менува и гласи: 


