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Nese inspektorët nga neni 85 i këtij ligji gjatë kryerjes 

së mbikëqyrjes kontrolluese konstatojnë se nuk janë mën-

januar parregullsitë e konstatuara nga paragrafi 1 i ketij ne-

ni, paraqesin kërkesë për ngritjen e procedurës për kunder-

vajtje para gjykatës kompetente.  

Inspektoret nga neni 85 i këtij ligji mbajnë evidencë për 

edukimin e realizuar në mënyrën e përcaktuar nga ministri 

i Transportit dhe Lidhjeve.   

 

Neni 89-b 

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve-Inspektorati Shte-

teror i Transportit, për kontrollet e kryera përpilon raporte 

tremujore me pasqyrë të unifikuar tremujore dhe ato i publ-

ikon në ueb faqen e Ministrisë së Transportit dhe Lidhje-

ve." 

 

Neni 7 

Në nenin 90 paragrafi 1 ndryshohet si vijon: 

„Kunder aktvendimit të Inspektorëve shtetërorë për ko-

munikacionin rrugor dhe hekurudhor mund të parashtrohet 

ankese në komisionin e veçantë treanëtarëshe të formuar 

nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve me ç'rast kryetari i 

komisionit duhet të jetë nga radha e nëpunësve udhëheqës 

shteterore. Kundër aktvendimit të miratuar nga personat e 

autorizuar zyrtarë nga Ministria e Punëve të Brendshme, 

mund të parashtrohet ankesë në komisionin e veçantë trea-

netareshe i formuar nga ministri i Punëve të Brendshme me 

ç'rast kryetari i komisionit duhet të jetë nga radhët e nepu-

nesve udhëheqës shtetërorë. Kundër aktvendimit të inspe-

ktoreve të Drejtorisë për Siguri nga Rrezatimi mund të pa-

rashtrohet ankesë në komisionin e veçantë treanëtarëshe i 

formuar nga drejtori i Drejtorisë për Siguri nga Rrezatimi 

me ç'rast kryetari i komisionit duhet të jetë nga radhët e ne-

punesve udhëheqës shtetërorë.“ 

 

Neni 8 

Në nenin 93 paragrafi 1 pika 38 pas shenjës "OX" lidh-

eza "dhe" zëvendesohet me presje, ndërsa pas shenjës 

"AT" shtohet shenja "dhe MEMU".   

 

Neni 9 

Në nenin 97 paragrafi 1 pika 24 pas shenjës "OX" lid-

heza "dhe" zëvendësohet me presje, ndërsa pas shenjës 

"AT" shtohet shenja "dhe MEMU".   

 

Neni 10 

Dispozitat e neneve 1, 5 dhe 7 të këtij ligj do të fillojnë 

të zbatohen me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për mbi-

keqyrje inspektuese.  

 

Neni 11 

Aktet nënligjore të paraparë me këtë ligj do të mirato-

hen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 

ligji.  

 

Neni 12 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 

„Gazeten Zyrtare te Republikës së Maqedonisë". 
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L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR EVIDENCA NGA 

SFERA E PUNËS 
 

Neni 1 
Në Ligjin për evidenca nga sfera e punës („Gazeta Zy-

rtare e Republikës së Maqedonisë" numër 16/2004 dhe 
102/2008), në nenin 56 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse shu-
mat: "prej 2 000 deri në 4 000" zëvendësohen me shumat: 
"prej 3 000 deri në 3 300".  

Në paragrafin 2 shumat: "prej 1 000 deri në 5 000" zëv-
endesohen me shumat: "prej 2 000 deri në 2 200". 

 
Neni 2 

Në paragrafin 57 paragrafi 1 numri "500" zëvendësohet 
me fjalët: "prej 300 deri në 330".  

 
Neni 3 

Pas nenit 57-a shtohet nen i ri 57-b si vijon: 
 

"Neni 57-b 
Nese gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese insp-

ektori i punës konstaton se është kryer parregullsi nga neni 
58 paragrafi 1 pikat 1 dhe 2 të këtij ligji, detyrohet që të 
perpiloje procesverbal në të cilin do ta përcaktojë parreg-
ullsine e kryer me sugjerim për mënjanimin e parregullsisë 
së konstatuar, në afat prej tetë ditësh dhe me dorëzim të 
njekohshem të ftesës për realizimin e edukimit të personit 
apo punëdhënësit ku është konstatuar parregullsia gjatë kr-
yerjes së mbikëqyrjes inspektuese. 

 Formen dhe përmbajtjen e ftesës për edukim, si dhe 
menyren e realizimit të edukimit, i përcakton ministri kom-
petent për punët nga sfera e punës.    

Edukimin e organizon dhe e realizon Inspektorati Sht-
eteror i Punës në afat jo më gjatë se tetë ditë nga dita e kry-
erjes së mbikëqyrjes inspektuese.   

Edukimi mund të realizohet për më shumë parregullsi 
të konstatuara të njëjta apo të njëllojta për një ose më shu-
më punëdhënës. 

Nese në terminin e caktuar personi ose punëdhënësi për 
të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të 
konsiderohet se edukimi është realizuar. 

Nese personi apo punëdhënësi për të cilin realizohet 
edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe të njëjtin e kr-
yen, do të konsiderohet se është edukuar lidhur me parre-
gullsine e konstatuar. 

Nese inspektori i punës gjatë kryerjes së mbikëqyrjes 
kontrolluese konstaton se janë mënjanuar parregullsitë e per-
caktuara nga paragrafi 1 i këtij neni, miraton konkluzion me të 
cilin e ndërpret procedurën e mbikëqyrjes inspektuese. 

Nese inspektori i punës gjatë kryerjes së mbikëqyrjes 
kontrolluese konstaton se nuk janë mënjanuar parregullsitë 
e përcaktuara nga paragrafi 1 i këtij neni, parashtron kerke-
se për ngritjen e procedurës për kundërvajtje në Komisionit 
për Kundërvajtje, përkatësisht gjykatën kompetente.  

Inspektorati Shtetëror i Punës, mban evidencë për edu-
kimin e realizuar në mënyrën e përcaktuar nga ministri 
kompetent për punët nga sfera e punës."  

 
Neni 4 

Në nenin 58 paragrafët 1 dhe 2 shumat: "prej 200 deri 
në 500", zëvendësohen me shumat: "prej 300 deri në 330".  

 
Neni 5 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale-Inspektorati 
Shteteror i Punës, për kontrollet e kryera përpilon raporte 
tremujore dhe i publikon në ueb faqet e Ministrisë së Punës 
dhe Politikës Sociale dhe të Inspektoratit Shtetëror të Punë-
s, në pasqyrë të unifikuar tremujore.  

 
Neni 6 

Akti nënligjor i paraparë me nenin 3 paragrafi 2 të këtij 
ligji, do të miratohet në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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