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dhe letrat tjera me vlerë të emetuara ose për të cilat gara-
nton Republika e Maqedonisë ose ndonjë prej shteteve-
anetare të BE-së ose të OECD-së mund të investohet pa 
kufizim."  

Në paragrafin (2) shtohet fjali e re si vijon: 
"Me përjashtim, në pjesëmarrje dhe aksione të fondeve 

investuese të emetuara nga shoqëria e njëjtë për menaxhim 
nga shteti-anëtar i BE-së ose OECD-së, mund të investohe-
n më së shumti 15% nga vlera e mjeteve të fondit pensional 
vullnetar, me ç'rast në fondin e veçantë investues mund të 
investohen më së shumti 5% nga vlera e mjeteve të fondit 
pensional vullnetar."   

Në paragrafin (3) përqindja "7,5%" zëvendësohet me 
perqindje „15%“. 

 
Neni 13 

Në nenin 133 pika g) pikëpresja zëvendësohen me pikë 
dhe shtohet fjali e re si vijon:  "Në kuadër të këtij kufizimi 
më së shumti 10% nga vlera e mjeteve të fondit pensional 
vullnetar, mund të investohen në obligacione të emetuara 
nga njësitë e vetadministrimit lokal."  

 
Neni 14 

Në nenin 147 pas fjalës "ligj" pika shlyhet dhe shtohen fja-
let:  "me të cilin rregullohet pagesa e pensioneve dhe kompensi-
meve pensionale të sigurimit pensional me financim kapital".  

 
Neni 15 

Pas nenit 164 shtohet nen i ri 164-a si vijon: 
 

"Neni 164-a 
Procedura për sugjerim dhe edukim 
(1) Nese gjatë kryerjes së kontrollit personi i autorizuar 

për kontroll konstaton se për herë të parë është bërë parre-
gullsi nga nenet 34 paragrafët (3), (4) dhe (5), 107 paragra-
fi (4), 109 paragrafi (8) dhe 116 të këtij ligji, detyrohet që 
të përpilojë procesverbal në të cilin do ta konstatojë parr-
egullsine e bërë me sugjerim për mënjanimin e parregullsi-
se së konstatuar në afat prej 15 ditësh nga sugjerimi dhe me 
dergim të njëkohshëm të ftesës për realizimin e edukimit të 
personit ose subjektit ku është konstatuar parregullsia.   

(2) Formen dhe përmbajtjen e ftesës për edukim, si dhe 
menyren e realizimit të edukimit e përcakton Agjencia.   

(3) Edukimin e organizon dhe e realizon Agjencia, në 
afat prej jo më të gjatë se tetë ditë nga dita e kryerjes së 
kontrollit.   

(4) Edukimi mund të realizohet për më shumë parregul-
lsi të njëjta ose të njëllojta të konstatuara për një ose më 
shume subjekte.  

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

(6) Nese personi ose subjekti për të cilin realizohet edukimi 
paraqitet në edukimin e caktuar dhe e kryen, do të konsiderohet se 
është edukuar në lidhje me parregullsinë e konstatuar.   

(7) Nese personi i autorizuar për kontroll gjatë kryerjes 
së kontrollit konstaton se janë mënjanuar parregullsitë e 
konstatuara nga paragrafi (1) i këtij neni, miraton konkluz-
ion me të cilin e ndërprenë procedurën e kontrollit.  

(8) Nese personi i autorizuar për kontroll gjatë ushtrim-
it të kontrollit konstaton se nuk janë mënjanuar parregu-
llsite e konstatuara nga paragrafi (1) i këtij neni, paraqet 
kerkese për ngritjen e procedurës për kundërvajtje në Kom-
isionin për Vendimmarrje për Kundërvajtje.    

(9) Agjencia mban evidencë për edukimin e realizuar 
në mënyrë të përcaktuar nga Agjencia."   

Neni 16 
Në nenin 166 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri  7-

%), si vijon: 
"7-a) nëse lokalet e shoqërisë dhe lokalet e bashkëpu-

netoreve të saj afaristë për marketing, nuk i plotësojnë kus-
htet nga neni 108 paragrafi (1) i këtij ligji;".  

 
Neni 17 

Në nenin 167-a paragrafi (1) pika 3 ndryshohet si vijon: 
„nese nuk e dorëzon në Agjenci, në fotokopje ose në 

medium të jashtëm përkatës, materialin e publikuar për 
marketing në afat prej tri ditësh pas publikimit të tij."  

 
Neni 18 

Deri në miratimin e ligjit me të cilin rregullohet pagesa 
e pensioneve dhe kompensimeve pensionale të sigurimit 
pensional me financim kapital, pagesa e kompensimit 
pensional do të kryhet me pagesë të njëhershme të shumës 
së përgjithshme nga llogaria e anëtarit.  

 
Neni 19 

Aktet nënligjore të parapara me ketë ligj do të miratohen 
në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 20 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Re-
publikes së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të spastruat të 
Ligjit për sigurim vullnetar pensional me financim kapital.  

 
Neni 21 

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

__________ 
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L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR ARSIM DHE TRAJNIM PROFESIONAL 
 

Neni 1 
Në Ligjin për arsim dhe trajnim profesional („Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 71/20006, 
117/2008 dhe 148/2009), pas nenit 39 shtohet nen i ri 39-a, 
si vijon: 

 
"Neni 39-a 

(1) Nese gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese 
Inspektorati Shtetëror i Arsimit ose inspektori i autorizuar i 
komunes konstaton se për herë të parë është kryer parregu-
llsi nga neni 40 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji, detyro-
het të përpilojë procesverbal në të cilin do ta konstatojë 
parregullsine e kryer me sugjerim për mënjanim të parr-
egullsise së konstatuar në afat prej tetë ditësh dhe me dore-
zim të njëhershëm të ftesës për realizimin e edukimit të 
personit ose punëdhënësit te i cili është konstatuar parre-
gullsia gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese.  

(2) Formen dhe përmbajtjen e njoftimit për edukim si 
dhe mënyrën e realizimit të edukimit i përcakton ministri. 

(3) Edukimin e organizon dhe realizon Inspektorati 
Shteteror i Arsimit përkatësisht inspektori i autorizuar i ko-
munes, që e ka kryer mbikëqyrjen inspektuese, në afat jo 
më të gjatë se tetë ditë nga dita e realizimit të mbikëqyrjes 
inspektuese. 

(4) Edukimi mund të realizohet për më shumë parregul-
lsi të konstatuara të njëjta ose të ngjashme për një ose më 
shume persona, ose një ose më shumë punëdhënës. 

(5) Nese në terminin e caktuar personi ose punëdhënësi 
për të cilin realizohet edukimi nuk lajmërohet në edukim, 
do të konsiderohet se edukimi është realizuar. 
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(6) Nese personi ose punëdhënësi për të cilin realizohet 
edukimi lajmërohet në edukimin e caktuar dhe të njëjtin e 
kryen, do të konsiderohet se është edukuar në lidhje me 
parregullsine e konstatuar. 

(7) Nese Inspektorati Shtetëror i Arsimit ose inspektori 
i autorizuar i komunës gjatë realizimit të mbikëqyrjes kont-
rolluese, konstaton se janë mënjanuar parregullsitë e përca-
ktuara nga paragrafi (1) i këtij neni, miraton konkluzion me 
të cilin e ndërprenë procedurën e mbikëqyrjes inspektuese. 

 (8) Nese Inspektorati Shtetëror i Arsimit ose inspe-
ktori i autorizuar i komunës gjatë realizimit të  mbikeqyrjes 
kontrolluese, konstaton se nuk janë mënjanuar parregullsite 
e përcaktuara nga paragrafi (1) i këtij neni, parashtron 
kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje në 
gjykaten kompetente. 

(9) Inspektorati Shtetëror i Arsimit përkatësisht inspek-
tori i autorizuar i komunës, që e ka kryer mbikëqyrjen insp-
ektuese, mban evidencë për edukimin e realizuar në mën-
yren e përcaktuar nga ministri." 

 
Neni 2 

Neni 40 ndryshohet si vijon: 
"(1) Gjobe në shumë prej 2 000 deri në 2 500 euro në 

kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
punedhenesit nëse:  

- nuk lidh marrëveshje me institucionin për arsim dhe 
trajnim profesional dhe me nxënësin për realizimin e trajni-
mit praktik (nenet 15 dhe 16) dhe   

- nuk siguron kompensim për punën e nxënësit, në paj-
tim me kushtet e përcaktuara me marrëveshje (neni 16). 

 (2) Gjobe në shumë prej 1 250 deri në 1 500 euro në 
kundervlere me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës 
te punëdhënësi, për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij n-
eni. 

 (3) Gjobe në shumë prej 3 000 deri në 3 500 euro në 
kundervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
punedhenesit, nëse:  

- kryen trajnim praktik për nxënës para miratimit të 
aktvendimit për përmbushjen e kushteve lidhur me lokalin, 
pajisjen dhe kuadrin adekuat (neni 13) dhe  

- nuk siguron mbrojtje gjatë punës në pajtim me ligjin 
(neni 15 paragrafi (2) alineja 4). 

(4) Gjobe në shumë prej 2 000 deri në 2 500 euro në 
kundervlere me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës 
te punëdhënësi, për kundërvajtje nga paragrafi (3) i këtij 
neni." 

 
Neni 3 

Pas nenit 40 shtohet nen i ri 40-a, si vijon: 
 

"Neni 40-a 
Gjobe në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në kun-

dervlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje të 
punesuarit përkatësisht bashkëpunëtorit të jashtëm, nëse 
nuk e nënshkruan deklaratën e përcaktuar në nenin 33-a pa-
ragrafi (1) të këtij ligji." 

 
Neni 4 

Aktet nënligjore të parapara në nenin 39-a të këtij ligji, 
ministri do t'i miratojë në afat prej 15 ditësh nga dita e hyr-
jes në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 5 

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