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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PUNËSIMIN E PERSONAVE INVALIDË
Neni 1
Në Ligjin për punësimin e personave invalidë (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 44/2000,
16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008,
99/2909, 136/11 dhe 129/15), në nenin 20 në paragrafin 1
fjalët: “1 800 deri” shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
shoqërinë mbrojtëse do t’i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në shoqërinë
mbrojtëse.”
Neni 2
Në nenin 20-a në paragrafin 1 fjalët: “1 800 deri”
shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik.”
Neni 3
Në nenin 21 në paragrafin 1 fjalët: “1 800 deri”
shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik.”
Neni 4
Neni 22 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 2 000 euro në kundërvlerë me
denarë do t’i shqiptohet punëdhënësit nëse mjetet e marra
nga Fondi i veçantë nuk i shfrytëzon në pajtim me nenin
16-a paragrafi 6 nga ky ligj.
Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës tek punëdhënësi.
Gjobë në shumë prej 1 000 euro në kundërvlerë me
denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit invalid i
cili në mënyrë të pavarur kryen veprimtari si tregtar individ
nëse mjetet e marra nga Fondi i veçante nuk i shfrytëzon në
pajtim me nenin 16-a paragrafi 6 nga ky ligj.
Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
personin invalid i cili në mënyrë të pavarur kryen
veprimtari si tregtar individ do t’i shqiptohet për
kundërvajtje nga paragrafi 3 i këtij neni personit përgjegjës
te tregtari individ.”
Neni 5
Neni 23 shlyhet.
Neni 6
Neni 24 ndryshohet si vijon:
“Gjobë në shumë prej 800 euro në kundërvlerë me
denarë do t’i shqiptohet drejtorit të Agjencisë nëse ndan
mjete në kundërshtim me nenin 16 paragrafët 2, 5 dhe 7
nga ky ligj.”

Neni 7
Neni 24-a ndryshohet si vijon:
“Për kundërvajtje të parapara në këtë ligj procedurë
kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton
gjykata kompetente.”
Neni 8
Pas nenit 24-a shtohet neni i ri 24-b, si vijon:
“Neni 24-b
Matja e lartësisë së gjobës për persona juridikë dhe
tregtar individ bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.”
Neni 9
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për punësimin e personave invalidë.
Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
4164.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД
Се прогласува Законот за изменување и дополнување
на Законот за инспекцијата на труд,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 август 2015 година.
Бр. 08-3702/1
24 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД
Член 1
Во Законот за инспекцијата на труд („Службен весник на Република Македонија” број 35/97, 29/2002,
36/11, 164/13, 44/14 и 33/15) во член 19 во ставот 2 зборовите : „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија
за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постапка.“
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Член 2
Во членот 22 став 1 во воведната реченица зборовите: „ 3.000 до” се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за работодавачот ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1
на овој член на одговорното лице кај работодавачот.
Во ставот 3 зборовите: „1.000 до 2.000” се заменуваат со зборовите: „400 до 600.”
Ставот 4 се менува и гласи :
„За прекршокот од став 1 на овој член, на одговорното лице кај работодавачот ќе му се изрече и мерка
забрана на вршење на професија, дејност или должност
од најмалку три дена до најмногу 30 дена. Забраната на
вршење на професија, дејност или должност може да се
замени со паричен надоместок, само во случај кога
прекршокот е сторен за прв пат. Паричниот надоместок
претставува двоен износ од износот на одмерената
глоба, кој сторителот е должен да го плати во рок од
три дена од денот кога му е определен во решението."
Член 3
По членот 22 се додаваат два нови члена 22-а и 22 –
б кои гласат:
„Член 22- а
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно Законот за прекршоците.
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Në paragrafin 3 fjalët: "1 000 deri në 2 000"
zëvendësohen me fjalët "400 deri në 600".
Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:
"Për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni, personit
përgjegjës te punëdhënësi do t'i shqiptohet edhe masa
ndalim i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës
prej së paku tre ditë deri në më së shumti 30 ditë. Ndalimi
i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës mund të
zëvendësohet me kompensim në para, vetëm në rast kur
kundërvajtja është kryer për herë të parë. Kompensim në
para paraqet shumë të dyfishtë të shumës së gjobës së
matur, të cilën autori është i detyruar ta paguajë në afat prej
tri ditësh nga dita kur i është caktuar në aktvendim."
Neni 3
Pas nenit 22 shtohen dy nene të reja 22-a dhe 22-b, si
vijojnë:
"Neni 22-a
Matja e lartësisë së gjobës për person juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
Neni 22-b
Për kundërvajtjet nga neni 22 të këtij ligji, procedurë
për kundërvajtje udhëheq dhe sanksione për kundërvajtje
shqipton gjykata kompetente."

Член 22 –б
За прекршоците од членот 22 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува
надлежниот суд."
Член 4
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за инспекцијата на труд.

Neni 4
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për inspeksionin e punës.

Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________

4165.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR INSPEKSIONIN E PUNËS
Neni 1
Në Ligjin për inspeksionin e punës ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 35/97, 29/2002, 36/11,
164/13, 44/14 dhe 33/15) në nenin 19 në paragrafin 2 fjalët
"Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë
Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në
Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës për
Kundërvajtje."
Neni 2
Ne nenin 22 në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "3
000 deri në" shlyhen
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Gjobë në shume prej 30% të gjobës së matur për
personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës në personin
juridik.

Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
АГЕНЦИИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за агенциите за привремени вработувања,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 август 2015 година.
Бр. 08-3703/1
24 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

