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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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L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR ARSIMIN E TË RRITURVE 
 

Neni 1 

Në Ligjin për arsimin e të rriturve ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 7/2008), pas nenit 43 

shtohet nen i ri 43-a, si vijon: 

 

"Neni 43-a 

(1) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese 

Inspektorati Shtetëror i Arsimit konstaton se për herë të 

parë është kryer parregullsi nga neni 44 paragrafi (1) 

alinetë 1 dhe 2 të këtij ligji, është i detyruar që të përpilojë 

procesverbal ku do ta përcaktojë parregullsinë e kryer me 

sugjerim për mënjanim të parregullsisë së përcaktuar në 

afat prej tetë ditësh dhe me dorëzim të njëhershëm të ftesës 

për realizimin e edukimit të personit ose entit përkatësisht 

institucionit ku është konstatuar parregullsia gjatë kryerjes 

së mbikëqyrjes inspektuese.  

(2) Formën dhe përmbajtjen e ftesës për edukim, si dhe 

mënyrën e realizimi të edukimit i përcakton ministri. 

(3) Edukimin e organizon dhe realizon Inspektorati 

Shtetëror i Arsimit që e ka kryer mbikëqyrjen inspektuese, 

në afat jo më të gjatë se tetë ditë nga dita e realizimit të 

mbikëqyrjes inspektuese. 

(4) Edukimi mundet të realizohet për më shumë 

parregullsi të konstatuara të njëjta ose të ngjashme për një 

ose më shumë persona, ose për një ose më shumë ente 

përkatësisht institucione. 

(5) Nëse në terminin e caktuar personi ose enti 

përkatësisht institucioni për të cilin realizohet edukimi nuk 

lajmërohet në edukim, do të konsiderohet se edukimi është 

realizuar. 

(6) Nëse personi ose enti përkatësisht institucioni për të 

cilin realizohet edukimi lajmërohet në edukimin e caktuar 

dhe të njëjtin e kryen, do të konsiderohet se është edukuar 

në lidhje me parregullsinë e konstatuar. 

(7) Nëse Inspektorati Shtetëror i Arsimit gjatë 

realizimit të mbikëqyrjes kontrolluese konstaton se janë 

mënjanuar parregullsitë e konstatuara nga paragrafi (1) të 

këtij neni, miraton konkluzion me të cilin e ndërpret 

procedurën e mbikëqyrjes inspektuese. 

(8) Nëse Inspektorati Shtetëror i Arsimit gjatë 

realizimit të mbikëqyrjes kontrolluese konstaton se nuk 

janë mënjanuar parregullsitë e përcaktuara nga paragrafi 

(1) i këtij neni, parashtron kërkesë për ngritjen e 

procedurës për kundërvajtje në gjykatën kompetente. 

(9) Inspektorati Shtetëror i Arsimit që e ka kryer 

mbikëqyrjen inspektuese, mban evidencë për edukimin e 

realizuar në mënyrën e përcaktuar nga ministri.“ 

 

Neni 2 

Neni 44 ndryshohet si vijon: 

"(1) Gjobë në shumë prej 1 000 euro deri në 1 500 euro 

në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për 

kundërvajtje entit, përkatësisht institucionit për arsimin e të 

rriturve, nëse: 

- mban evidencë dhe dokumentacion në kundërshtim 

me dispozitat e këtij ligji (neni 25) dhe  

- nuk dorëzon të dhëna të parapara në nenin 26 të këtij 

ligji. 
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(2) Gjobë në shumë prej 500 euro deri në 750 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës 
në ent, përkatësisht institucioni për arsimin e të rriturve për 
kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni. 

(3) Gjobë në shumë prej 2 000 euro deri në 2 500 euro 
në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për 
kundërvajtje entit, përkatësisht institucionit për arsimin e të 
rriturve, nëse: 

- nuk lidh marrëveshje me pjesëmarrësin në arsimin e 
të rriturve (neni 15) dhe 

- pjesëmarrësit i arkëton shpenzime, e të njëjtat 
sigurohen nga mjetet publike. 

(4) Gjobë në shumë prej 1 000 euro deri në 1 250 euro 
në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit 
përgjegjës në ent, përkatësisht institucion për arsimin e të 
rriturve për kundërvajtje nga paragrafi (3) i këtij neni. 

(5) Gjobë në shumë prej 3 000 euro deri në 3 500 euro 
në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
entit, përkatësisht institucionit për arsimin e të rriturve, 
nëse: 

- fillon të realizojë program të njohur publikisht për 
pjesëmarrësit, para miratimit të aktvendimit për 
përmbushjen e kushteve lidhur me lokalin, pajisjen dhe 
kuadrin profesional (neni 22) dhe 

- mjetet e ndara publike në konkurs i shpenzon pa 
dedikim. 

(6) Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 2 500 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet personit 
përgjegjës në personin juridik, përkatësisht institucionin 
për arsimin e të rriturve për kundërvajtje nga paragrafi (5) i 
këtij neni. 

 
Neni 3 

Aktet nënligjore të parapara në nenin 43-a të këtij ligji, 
ministri do t'i miratojë në afat prej 15 ditësh nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 4 

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

__________ 
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