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2) Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë; 
3) Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit Jetësor; 
4) Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë;  
5 )Drejtorinë  Fitosanitare - Seksionin për Inspeksion 

Fitosanitar dhe 
6) sipas nevojës edhe me organe dhe institucione tjera 

shtetërore.“ 
 

Neni 8 
Në nenin 29 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në 

kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet personit juridik 
nëse nuk i mënjanon mangësitë në afatin që e ka përcaktuar 
inspektori (neni 27 paragrafi(1) pika 1).”  

  
Neni 9 

Pas nenit 29 shtohet neni i ri 29-a, si vijon: 
 

“Neni 29-a 
(1) Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro ne 

kundërvlere me denarë, do t'i shqiptohet personit juridik 
nëse nuk i respekton masat e përcaktuara nga inspektori 
(neni 27 paragrafi(1) pika 5).  

 (2) Gjobë në lartësi prej 400 deri në 800 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet personit 
përgjegjës në personin juridik për kundërvajtje nga 
paragrafi (1) i këtij neni.”  

  
Neni 10 

Ne nenin 30 shumat "700 deri në 1 500” zëvendësohen 
me shumat "1 000 deri në 1 500”.  

 
Neni 11 

Dispozitat e neneve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 të 
këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit 
të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese. 

 
Neni 12 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit ne 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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- 9"I= >"@D= "!A6#= @#9"><8= 76 5!B68 = 7#!#@#6#. 
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(1) 2="<B#6"6# 8! 6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"5=-

#<# 5! >6G=96#86 @:<H< D6 = <8@9! = "!5"<I@9! @?"!9-
8=6# 6>A6" 8! 6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"5=#<# 5! >6-
G=96#86 @:<H<.  

(2) &?"!98=6# 6>A6" 8! 6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=-
9<"5=#<# 5! >6G=96#86 @:<H< #"=  <7<J= ?"<> =7#<B6# 
8!  !8>!#6# 8! ?67#6C8=6# >="<B#6" >68<7@9! 6>;@B! 
>! 6AC!9= C!9<8 6D;!7 5! = <8@9!H< 8! >="<B#6".  

(3) +6 C!98=6# 6D;!7 96 C!98=#< D;!7=;! 7< @#9">@9!-
!# @7;69=#< B6= #"<A! >! D= =7?6;8@9! B!8>=>!#6# 5! 
>="<B#6", ?6#"<A8!#! >6B@ <8#!J=C!, 9"< <#6 8! #"!<-
H< 8! C!98=6# 6D;!7 = "6B6# 96 B6C Q< 7< =59"I= = <8@-
9!H<#6. 

(4) 0"=C!9<8=#< B!8>=>!#= D= >67#!9@9!!# ?6#"<A-
8=#< >6B@ <8#= >6 @?"!98=6# 6>A6" 8! 6#96"<8=6# D"!-
F!87B= @8=9<"5=#<# 5! >6G=96#86 @:<H<. -!8>=>!#=#< 
B68 ?"=C!9!#!  6"! >! ?"=;6G!# ?"6D"! ! 5! "!A6#! 8! 
6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"5=#<# 5! >6G=96#86 @:<H< 
5! ?<"=6> 6> :<#="= D6>=8=. 

(5) 0"=7#=D8!#=#< >6B@ <8#= D= ?"<D;<>@9! B6 =-
7=C! 767#!9<8! 6> #"= :;<8!, =5A"!8! 6> @?"!98=6# 6>-
A6" :=C! 8!>;<G867# 7< @#9">@9! 76 7#!#@#6# 8! 6#96"<-
8=6# D"!F!87B= @8=9<"5=#<# 5! >6G=96#86 @:<H<. 

(6) -6 =7=C!#! 6> 7#!96# (5) 8! 696C :;<8 96 "6B 6> 
7<>@  ><8! ?6 5!9"I@9!H<#6 8! C!98=6# 6D;!7 D= "!5D-
;<>@9! ?"=7#=D8!#=#< >6B@ <8#= = 8! @?"!98=6# 6>A6" 
 @ >67#!9@9! ;=7#! 8! B!8>=>!#= B6= D= =7?6;8@9!!# 
@7;69=#< 5! >="<B#6" 8! 6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"-
5=#<# 5! >6G=96#86 @:<H<. 

(7) 3> ;=7#!#! 8! B!8>=>!#= 6> 7#!96# (6) 8! 696C 
:;<8, @?"!98=6# 6>A6" 76  865=87#96 D;!769= 6>  9B@?-
8=6# A"6C :;<869= 96 "6B 6> 15 ><8! 6> ><86# 8! >6A=-
9!H<#6 8! ;=7#!#! = <8@9! >="<B#6" 8! 6#96"<8=6# 
D"!F!87B= @8=9<"5=#<# 5! >6G=96#86 @:<H<.  

(8) .B6 @?"!98=6# 6>A6", 96 "6B6# @#9"><8 76 7#!-
96# (7) 6> 696C :;<8 8< = <8@9! >="<B#6" = <8@9!H<#6 
D6 9"I=  =8=7#<"6# 8!>;<G<8 5! 6A"!569!8=< (96 8!#!-
 6I8=6# #<B7#:  =8=7#<"6#). 

(9) -!8>=>!#=#< B6= 8< 7< = <8@9!8=, 96 "6B 6> 
67@  ><8! 6> ><86# 8! ?"=< 6# 8! 6>;@B!#!, = !!# ?"!-
96 8! G!;A! 96 6>867 8! 7?"69<>@9!H<#6 8! ?67#!?B!#! 
5! =5A6" 8! >="<B#6" >6 9#6"67#<?<8!#! B6 =7=C! 8! 
+;!>!#! 8! /<?@A;=B! 1!B<>68=C! 8!>;<G8! 5! "<I!9!-
H< 8! ?"!I!H! 6> 6A;!7#! 8! "!A6#8=#< 6>867=. 

(10) 0"6#=9 6>;@B!#! 8! B6 =7=C!#! 6> 7#!96# (9) 8! 
696C :;<8 B!8>=>!#6#  6G< >! ?69<>< @?"!9<8 7?6" 
?"<> 8!>;<G8=6# 7@>. 
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(1) .B6 6> B6C! A=;6 ?"=:=8! 8< 7< = <8@9! >="<-
B#6" 8! 6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"5=#<# 5! >6G=96#-
86 @:<H<, @?"!98=6# 6>A6" A<5 C!9<8 B68B@"7 Q< = <8@-
9! 9"I=#<; 8! >6;G867#! >="<B#6" 6> "<>6# 8! 9"!A6-
#<8=#< 96 6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"5=#<# 5! >6G=-
96#86 @:<H<. 

(2) +"I=#<;6# 8! >6;G867#! >="<B#6" D= = ! 7=#< 
?"!9! = >6;G867#= 8! >="<B#6" 8! 6#96"<8=6# D"!F!8-
7B= @8=9<"5=#<# 5! >6G=96#86 @:<H<. 

(3) +"I=#<;6# 8! >6;G867#! >="<B#6" 7< = <8@9! 
5! 9"< < >6 =5A6"6# 8! >="<B#6", ! 8!C>6;D6 5! I<7#  <-
7<J=.  

(4) E! 9"I=#<; 8! >6;G867#! >="<B#6"  6G< >! A=-
>< = <8@9!86 ;=J< B6< D= =7?6;8@9! @7;69=#< B!B6 5! 
=5A6" 8! >="<B#6". 
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(1) *! >="<B#6"6# 8! 6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"-
5=#<# 5! >6G=96#86 @:<H<  @ ?"<7#!8@9!  !8>!#6#, 
!B6: 

- 7!  #6! D6 ?6A!"!, 
- #"!C86 C! 5!D@A= 7?676A867#! 5! 9"I<H< 8! >6;G-

867#! >="<B#6" = 
- D= =7?6;8= @7;69=#< 5! 7#!"678! ?<85=C!. 
(2) 2="<B#6"6# 8! 6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"5=-

#<# 5! >6G=96#86 @:<H< 7< "!5"<I@9! ?"<> =7#<B6# 8! 
 !8>!#6# !B6:  

- 8!?"!9= ?69"<>! 8! 6>"<>A=#< 8! 5!B68=#< =;= 
>"@D= ?"6?=7= = !B#=, @#9"><8= 6> 2"G!98=6# ?"679<-
#<8 =87?<B#6"!#; 

- 8< C! 67#9!"@9! ?"6D"! !#! 5! "!A6#!; 
- ?6 8<D69! 9=8! < 8!8<7<8! I#<#! 8! @:<78=J=#< = 

@:<8=J=#< =;= 8! 6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"5=#<# 5! 
>6G=96#86 @:<H<; 

- >6596;= 6"D!8=5="!H< 8! ><C867#= = !B#=9867#= 
I#6 7< 96 7?"6#=9867# 76 8!7#!98=6# ?;!8 = ?"6D"! =-
#<  = 

- >6596;= =7?;!Q!H< 8! 7"<>7#9! B6= 8< 7< @#9"><8= 
96 D6>=I8=6# N=8!87=7B= ?;!8 8! 6#96"<8=6# D"!F!8-
7B= @8=9<"5=#<# 5! >6G=96#86 @:<H<. 

(3) ,8=J=C!#=9! 5! "!5"<I@9!H< 8! >="<B#6" ?"<> 
=7#<B6# 8!  !8>!# >6 @?"!98=6# 6>A6"  6G< >! ?6>8<-
7< 67869!:6# = 2"G!98=6# ?"679<#<8 =87?<B#6"!# >6-
B6;B@ < @#9"><8! 8<?"!9=;867# 6> 7#!96# (2) 8! 696C 
:;<8. 

 
3. )D5@E7: 4569: 
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(1) $#"@:<8 6"D!8 8! 6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"-
5=#<# 5! >6G=96#86 @:<H< < 8!7#!98=:B=6# 769<#.  

(2) *!7#!98=:B=6# 769<# 8! 6#96"<8=6# D"!F!87B= 
@8=9<"5=#<# 5! >6G=96#86 @:<H< D6 76:=8@9!!# 8!7#!9-
8=J=#< = 7#"@:8=#< 76"!A6#8=J=. *!7#!98=:B=6# 769<# 
D6 79=B@9! = 76 8<D6 ?"<#7<>!9! >="<B#6"6#. 

(3) *!7#!98=:B=6# 769<# 8! 6#96"<8=6# D"!F!87B= 
@8=9<"5=#<# 5! >6G=96#86 @:<H<: 

- >!9!  =7;<H! 5! D6>=I8!#! ?"6D"! ! 5! "!A6#! = 
D6 7;<>= 8<C5=86#6 =59"I@9!H<; 

- D6 "!5D;<>@9! = @#9">@9! @7?<O6# 8! @:<78=J=#< = 
@:<8=J=#<; 
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- D6 "!5D;<>@9! 67#9!"@9!H<#6 8! ?"6D"! !#! = ?"<-
5< !  <"B= 5! 8<C5=86 =59"I@9!H<; 

- >68<7@9! 6>;@B= ?6 ?"=D696"= 8! @:<78=J=#< = 
@:<8=J=#< 5! @#9"><8=#< 6J<8B=; 

- D6 "!5D;<>@9! =59<I#!C6# 6> "<!;=5!J=C! 8! D6-
>=I8!#! ?"6D"! ! 5! "!A6#!  = ?"<>;!D! 766>9<#8= 
 <"B=; 

- "!7?"!9! = 6>;@:@9!  5! 7#"@:8= ?"!I!H! ?69"5!-
8= 76 967?=#86-6A"!5698!#! "!A6#!; 

- >!9!  =7;<H< 5! D6>=I8=6# N=8!87=7B= ?;!8 8! 
6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"5=#<# 5! >6G=96#86 @:<-
H<; 

- >!9!  =7;<H< 5! ?;!8="!H<#6, "<!;=5!J=C!#! = 
9"<>8@9!H<#6 8! ?67#=D!H!#! 96 8!7#!9!#! = @:<H<#6 = 

- 9"I= = >"@D= "!A6#= @#9"><8= 96 7#!#@#6# 8! 
6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"5=#<# 5! >6G=96#86 @:<-
H<. 

 
IV. P,*.*$,/.T) *. /.(3L.L. *. 3L+3/)-

*,L) S/.U.*$-, &*,+)/E,L,  
E. 23',+3L*3 &M)T) 
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$"<>7#9!#! 5! N=8!87="!H< 8! 6#96"<8=#< D"!F!8-
7B= @8=9<"5=#<#= 5! >6G=96#86 @:<H<  6G< >! 7< 6A<5-
A<>!# 6> 76?7#9<8= ?"=O6>= 6> =59"I<8= @7;@D=, 6> 
67869!:6#, 6> (@V<#6# 8! /<?@A;=B! 1!B<>68=C!, B!B6 
= 6> ;<D!#=, ?6>!"6J=, >68!J== = 6> >"@D= =596"=.  

 
V. *.2E3/ 
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(1) *!>56" 8!> 7?"69<>@9!H<#6 8! 6>"<>A=#< 8! 
696C 5!B68 = ?"6?=7=#< >68<7<8= 9"5 67869! 8! 696C 5!-
B68 9"I= 1=8=7#<"7#96#6. 

(2) ,87?<BJ=7B= 8!>56" 8!> 7?"69<>@9!H<#6 8! 
6>"<>A=#< 8! 696C 5!B68 = ?"6?=7=#< >68<7<8= 9"5 67-
869! 8! 696C 5!B68 9"I= 2"G!98=6# ?"679<#<8 =87?<-
B#6"!#, 76D;!786 76 5!B68. 

(3) 2"G!98=6# ?"679<#<8 =87?<B#6"!#, 76D;!786 76 
5!B68, 9"I= =8#<D"!;8! <9!;@!J=C! 8! 6#96"<8=#< D"!-
F!87B= @8=9<"5=#<#= 5! >6G=96#86 @:<H<. 
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(1) 26B6;B@ ?"= 9"I<H<#6 8! =87?<BJ=7B=6# 8!>-
56" >"G!98=6# ?"679<#<8 =87?<B#6" @#9">= ><B! < 7#6-
"<8! 8<?"!9=;867# 6> :;<86# 19 7#!969= (1) = (2) 8! 
696C 5!B68, < >6;G<8 >! 767#!9= 5!?=78=B 96 B6C Q< C! 
@#9">= 7#6"<8!#! 8<?"!9=;867# 76 @B!G@9!H< 5! 6#-
7#"!8@9!H< 8! @#9"><8!#! 8<?"!9=;867# 96 "6B 6> 67@  
><8! = 76 =7#69"< <86 9"!:@9!H< 8! ?6B!8! 5! 7?"69<-
>@9!H< 8! <>@B!J=C! 8! ;=J<#6 =;= 6#96"<8=6# D"!F!8-
7B= @8=9<"5=#<# 5! >6G=96#86 @:<H< B!>< I#6 < @#9"-
><8! 8<?"!9=;867#! ?"= 9"I<H<#6 8! =87?<BJ=7B=6# 
8!>56".  

(2) P6" !#! = 76>"G=8!#! 8! ?6B!8!#! 5! <>@B!J=C!, 
B!B6 = 8!:=86# 8! 7?"69<>@9!H< 8! <>@B!J=C!#! D= ?"6-
?=I@9!  =8=7#<"6#. 

(3) )>@B!J=C!#! C! 6"D!8=5="! = 7?"69<>@9! 2"G!9-
8=6# ?"679<#<8 =87?<B#6"!# B6C D6 =59"I=; =87?<BJ=-
7B=6# 8!>56", 96 "6B 8< ?6>6;D 6> 67@  ><8! 6> ><86# 
8! 7?"69<>@9!H<#6 8! =87?<BJ=7B=6# 8!>56". 

(4) )>@B!J=C!#!  6G< >! 7< 7?"69<>< 5! ?69<Q< @#9"-
><8= =7#= =;= =7#6"6>8= 8<?"!9=;867#= 5! <>86 =;= 
?69<Q< ;=J!, 6>86786 <><8 =;= ?69<Q< 6#96"<8= D"!F!8-
7B= @8=9<"5=#<#= 5! >6G=96#86 @:<H<. 

(5) 26B6;B@ 96 5!B!G!8=6# #<" =8 ;=J<#6 =;= 6#96-
"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"5=#<# 5! >6G=96#86 @:<H< 8!> 
B6C 7< 7?"69<>@9! <>@B!J=C! 8< 7< C!9= 8! <>@B!J=C!#!, 
Q< 7< 7 <#! ><B! <>@B!J=C!#! < 7?"69<><8!. 

(6)  26B6;B@ ;=J<#6 =;= 6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=-
9<"5=#<# 5! >6G=96#86 @:<H< 8!> B6C 7< 7?"69<>@9! 
<>@B!J=C! 7< C!9= 8! 5!B!G!8!#! <>@B!J=C! = =7#!#! C! 
5!9"I=, Q< 7< 7 <#! ><B! < <>@J="!8  ?6 6>867 8!  @#9"-
><8!#! 8<?"!9=;867#.  

(7) 26B6;B@ >"G!98=6# ?"679<#<8 =87?<B#6" ?"= 
7?"69<>@9!H< 8! B68#"6;8=6# 8!>56" @#9">= ><B! 7< 
6#7#"!8<#= @#9"><8=#< 8<?"!9=;867#= 6> 7#!96# (1) 8! 
696C :;<8, >68<7@9! 5!B;@:6B 76 B6C C! 5!?="! ?67#!?B!-
#! 8! =87?<BJ=7B= 8!>56".  

(8) 26B6;B@ >"G!98=6# ?"679<#<8 =87?<B#6" ?"= 
7?"69<>@9!H< 8! B68#"6;8=6# 8!>56" @#9">= ><B! 8< 7< 
6#7#"!8<#= @#9"><8=#< 8<?"!9=;867#= 6> 7#!96# (1) 8! 
696C :;<8, ?6>8<7@9! A!"!H< 5! ?69<>@9!H< 8! ?"<B"-
I6:8! ?67#!?B! ?"<> 8!>;<G<8 7@>.  

(9) 2"G!98=6# ?"679<#<8 =87?<B#6"!# B6C I#6 D6 
=59"I=; =87?<BJ=7B=6# 8!>56", 96>= <9=><8J=C! 5! 
7?"69<><8!#! <>@B!J=C! 8! 8!:=8 ?"6?=I!8 6>  =8=-
7#<"6#.  

 
VI. 0/)-/K3M*, 32/)2(, 
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(1) S;6A! 96 =5867 6> 1.000 >6 2.000 <9"! 96 ><8!"-
7B! ?"6#=99"<>867# Q<  @ 7< =5"<:< 5! ?"<B"I6B 8! 
6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"5=#<# 5! >6G=96#86 @:<-
H<, !B6:   

- ?"= <8@9! 7#!#@# 8! B6C 8< ! >6A=<86 76D;!7867# 
6> 1=8=7#<"7#96#6 (:;<8 4 7#!9 (4)), 

- D6>=I8!#! ?"6D"! ! 5! "!A6#! 8< C! >67#!9= >6 67-
869!:6# 96 6?"<><;<8=6# "6B (:;<8 9 !;=8<C! 3) = 

- D6>=I8=6# =59<I#!C 5! "!A6#! 8< D6 >67#!9= >6 67-
869!:6# 96 6?"<><;<8=6# "6B (:;<8 9 !;=8<C! 4). 

(2) S;6A! 96 =5867 6> 500 >6 1.000 <9"! 96 ><8!"7B! 
?"6#=99"<>867# Q<  @ 7< =5"<:< 5! ?"<B"I6B 8! >="<-
B#6"6# 8! 6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"5=#<# 5! >6G=-
96#86 @:<H< 5! ><C7#9=C!#! 6> 7#!96# (1) 8! 696C :;<8. 

(3) S;6A! 96 =5867 6> 2.000 >6 3.000 <9"! 96 ><8!"-
7B! ?"6#=99"<>867# Q<  @ 7< =5"<:< 5! ?"<B"I6B 8! 
6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"5=#<# 5! >6G=96#86 @:<-
H<, !B6:   

- 8< 7< 96>= =;= 7< 96>= = =5>!9! ?<>!D6IB!#! >6B@-
 <8#!J=C! = <9=><8J=C! 7?"6#=986 8! :;<86#  5 6> 696C 
5!B68,  

- 8< >68<7< 6>;@B! #"=  <7<J= ?"<> =7#<B6# 8!  !8-
>!#6# 8! ?67#6C8=6# >="<B#6" >! 6AC!9= C!9<8 6D;!7 5! 
= <8@9!H< 8! >="<B#6" (:;<8 12 7#!9 (2)) = 

- 8< 6965 6G= 9"I<H< 8! 8!>56" 8!> 5!B68=#67#! = 
=87?<BJ=7B= 8!>56" (:;<8 17). 

(4) S;6A! 96 =5867 6> 1.000 >6 1.500 <9"! 96 ><8!"-
7B! ?"6#=99"<>867# Q<  @ 7< =5"<:< 5! ?"<B"I6B 8! >=-
"<B#6"6# 8! 6#96"<8=6# D"!F!87B= @8=9<"5=#<# 5! >6-
G=96#86 @:<H< 5! ><C7#9=C!#! 6> 7#!96# (3) 8! 696C :;<8. 

(5) S;6A! 96 =5867 6> 500 >6 800 <9"! 96 ><8!"7B! 
?"6#=99"<>867# Q<  @ 7< =5"<:< 5! ?"<B"I6B 8! 8!7#!9-
8=B6#, !B6: 

- 8< C! 96>= ?<>!D6IB!#! >6B@ <8#!J=C! = <9=><8-
J=C! =;= C! 96>= = =5>!9! 7?"6#=986 8! :;<86# 5 6> 696C 
5!B68 = 

- 8< 6965 6G= 9"I<H< 8! 8!>56" 8!> 5!B68=#67#! = 
=87?<BJ=7B= 8!>56" (:;<8 17). 
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(1) 0"<B"I6:8!#! ?67#!?B! C! 96>= = ?"<B"I6:8=#< 

7!8BJ== D= =5"<B@9! 8!>;<G<8 7@>. 
(2) 0"<> ?6>8<7@9!H< 8! A!"!H< 5! ?"<B"I6:8! ?6-

7#!?B! 5! ?"<B"I6J=#< ?"<>9=><8= 96 696C 5!B68, 2"-
G!98=6# ?"679<#<8 =87?<B#6"!# 96>= ?67#!?B! 5! ?6-
"! 8@9!H< 76D;!786 76 E!B686# 5! ?"<B"I6J=#<.  

 
VII. 0/)32*, , E.+/K*, 32/)2(, 

 
M;<8 21 

(1) $6 ><86# 8! 9;<D@9!H<#6 96 7=;! 8! 696C 5!B68 
?67#6C8=#< "!A6#8=:B= = 8!"6>8= @8=9<"5=#<#= ?"6-
>6;G@9!!# 76 "!A6#! B!B6 6#96"<8= D"!F!87B= @8=9<"-
5=#<#= 5! >6G=96#86 @:<H< 8! 6?I#=8=#< = 8! D"!>6# 
$B6?C<. 

(2) .B6 6?I#=8=#< = D"!>6# $B6?C< 76 6>;@B! 8< D= 
?"<5< !# 6#96"<8=#< D"!F!87B= @8=9<"5=#<#= 5! >6G=-
96#86 @:<H<, ?67#6C8=#< "!A6#8=:B= = 8!"6>8= @8=9<"-
5=#<#=  6G!# >! 7< #"!87N6" ="!!# 96 ?"=9!#8= @7#!-
869= 76D;!786 76 6>"<>A=#< 5! #"!87N6" !J=C! 8! C!98! 
@7#!869! 96 ?"=9!#8! @7#!869! 76D;!786 76 E!B686# 5! 
@7#!869=#<, 96><CQ= 7 <#B! ?"= ?"6J<8! 8! 9"<>867#! 
8! 6AC<B#=#< = = 6#6# 8! ?67#6C8=#< "!A6#8=:B= = 8!-
"6>8= @8=9<"5=#<#=, 9;6G<8=#< 7"<>7#9! 6> 9"!A6#<8=-
#< 7#<B8!#= 6> 7! 6N=8!87="!H< >! 7< 7 <#!!# 5! 9;6-
G<8 B!?=#!; 8! 9"!A6#<8=#< B6= Q< A=>!# 5< <8= ?"<>-
9=> ?"= 7! !#! ?"6J<8!. 

 
M;<8 22 

3AC<B#=#< = = 6#6# 8! ?67#6C8=#< "!A6#8=:B= = 8!-
"6>8= @8=9<"5=#<#=, B6= 7< 96 76?7#9<867# 8! /<?@A;=-
B! 1!B<>68=C!, 76 6>;@B! 8! +;!>!#! 8! /<?@A;=B! 1!-
B<>68=C! D= ?"<5< !!# 6?I#=8=#< 5! 6#96"<8=#< D"!-
F!87B= @8=9<"5=#<#= 5! >6G=96#86 @:<H< 8! 796=#< ?6-
>"!:C! ?6> @7;69 >! ?"6>6;G!# >! C! 67#9!"@9!!# ><C86-
7#! 5! B6C! 7< 67869!8=. 

 
M;<8 23 

067#6C8=#< "!A6#8=:B= = 8!"6>8= @8=9<"5=#<#= 96 
"6B 6> #"=  <7<J= 6> ><86# 8! 9;<D@9!H<#6 96 7=;! 8! 
696C 5!B68 C! @76D;!7@9! 796C!#! 6"D!8=5!J=C!, "!A6#!, 
7#!#@# = >"@D= !B#= 76 696C 5!B68. 

 
M;<8 24 

2="<B#6"=#< 8! ?67#6C8=#< "!A6#8=:B= = 8!"6>8= 
@8=9<"5=#<#= ?"6>6;G@9!!# 76 "!A6#! B!B6 >="<B#6"= 
8! 6#96"<8= D"!F!87B= @8=9<"5=#<#= 5! >6G=96#86 @:<-
H< >6 =7#<B6# 8!  !8>!#6# 5! B6C 7< = <8@9!8=. 

 
M;<8 25 

06>5!B687B=#< !B#= ?"<>9=><8= 96 :;<86# 18 6> 
696C 5!B68 Q< 7< >68<7!# 96 "6B 6> 15 ><8! 6> ><86# 8! 
9;<D@9!H<#6 96 7=;! 8! 696C 5!B68. 

 
M;<8 26 

396j 5!B68 9;<D@9! 96 7=;! 67 =6# ><8 6> ><86# 8! 
6AC!9@9!H<#6 96 „$;@GA<8=6# 9<78=B 8! /<?@A;=B! 
1!B<>68=C!“. 

L I GJ 
PËR UNIVERSITETET E HAPURA QYTETARE 

PËR MESIM TË PERHERSHEM 
 

I.  DISPOZITA TË PERGJITHSHME 
 

Neni 1 
Me kete ligj rregullohen veprimtaria, administrimi, ud-

heheqja, financimi, mbikeqyrja, si dhe ceshtje tjera lidhur 
me punen e universiteteve të hapura qytetare për mesim të 
perhershem.  

   
Neni 2 

Nocione të vecanta të perdorura në kete ligj e kane 
kuptimin në vijim:  

1. "Universitete të hapura qytetare për mesim të per-
hershem" jane institucionet që kryejne sherbim publik si 
veprimtari nga sfera e arsimit formal të të rinjve dhe perso-
nave të rritur (arsim fillor për të rritur, arsim të mesem për 
të rritur, aftesim profesional, arsim profesional për profesi-
on, arsim teknik dhe arsim pas arsimit të mesem për të rri-
tur, rikualifikim dhe kualifikim plotesues) në pajtim me 
Ligjin për arsimin e të rriturve, si dhe arsim joformal të të 
rinjve dhe personave të rritur, të dedikuar për aftesim për 
pune, për aktivitete të ndryshme sociale ose zhvillim perso-
nal në pajtim me Ligjin për arsimin e të rriturve.  

2. "Nxenes" eshte personi që i shfrytezon sherbimet e 
universiteteve të hapura qytetare për mesim të perhershem 
nga sfera e arsimit formal të të rinjve dhe personave të rri-
tur, në pajtim me Ligjin për arsimin e të rriturve.  

3. "Pjesemarres" eshte personi që i shfrytezon sherbi-
met e universiteteve të hapura qytetare për mesim të per-
hershem nga sfera e arsimit joformal të të rinjve dhe perso-
nave të rritur, në pajtim me Ligjin për arsimin e të rriturve.  

 
Neni 3 

(1) Në universitetet e hapura qytetare për mesim të per-
hershem realizohet arsimi formal dhe joformal i të rinjve 
dhe personave të rritur. 

1. Arsimi formal i të rinjve dhe personave të rritur i 
perfshin: 

-  arsimin fillor për të rritur, 
- arsimin e mesem për të rritur, aftesimin profesional, 

arsimin profesional për profesion, arsimin teknik dhe arsi-
min pas arsimit të mesem për të rritur, si dhe rikualifikimin 
dhe kualifikimin plotesues. 

Arsimi fillor për të rritur realizohet në universitetet e 
hapura qytetare për mesim të perhershem, si arsim i rre-
gullt dhe me korrespondence. 

Arsimi i mesem për të rritur, aftesimi profesional, arsi-
mi profesional për profesion, arsimi teknik dhe arsimi pas 
arsimit të mesem për të rritur, si dhe rikualifikimi dhe kua-
lifikimi plotesues realizohen në universitetet e hapura qyte-
tare për mesim të perhershem, edhe atë si arsim i rregullt 
dhe me korrespondence. 

Arsimi formal për të rritur realizohet në pajtim me lig-
jet që e rregullojne kete veprimtari, nese me kete ligj nuk 
eshte rregulluar ndryshe. 

2.  Arsimi joformal i të rinjve dhe personave të rritur 
paraqet procese të organizuara të mesimit, të dedikuara për 
aftesim të të rinjve dhe personave të rritur për pune, për 
aktivitete të ndryshme sociale ose zhvillim personal në paj-
tim me Ligjin për arsimin e të rriturve.  

(2) Universitetet e hapura qytetare për mesim të per-
hershem jane institucione publike, të perziera ose private 
që kryejne veprimtari me interes publik.  
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(3) Universitetet e hapura qytetare për mesim të per-
hershem kane cilesi të personave juridike.  

 
Neni 4 

(1) Universiteti i hapur qytetar për mesim të perhers-
hem ka statut.  

(2) Me statutin kryesisht rregullohen: organizimi dhe 
kryerja e veprimtarise, emri, selia, administrimi dhe udhe-
heqja, kontrolli, të drejtat dhe detyrimet e pjesemarresve, të 
drejtat dhe detyrimet e të punesuarve dhe ceshtje tjera me 
rendesi për  punen e universitetit të hapur qytetar për me-
sim të perhershem.   

(3) Statutin e universitetit të hapur qytetar për mesim të 
perhershem, e miraton Keshilli Drejtues.   

(4) Për statutin e universitetit të hapur qytetar për me-
sim të perhershem, pelqim jep Ministria e Arsimit dhe 
Shkences (në tekstin e metejme:  Ministria), pas mendimit 
pozitiv paraprak nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit, Qen-
dra për Arsim dhe Trajnim Profesional dhe Qendra për Ar-
simin e të Rriturve.   

 
II. DOKUMENTACIONI DHE EVIDENCA  

PEDAGOGJIKE 
 

Neni 5 
Universiteti i hapur qytetar për mesim të perhershem 

dokumentacionin dhe evidencen pedagogjike e mban dhe e 
leshon në pajtim me kete ligj, Ligjin për arsim fillor, Ligjin 
për Byrone për Zhvillimin e Arsimit, Ligjin për arsim pro-
fesional dhe trajnim dhe Ligjin për arsim të të rriturve.  

 
III. ADMINISTRIMI DHE UDHEHEQJA ME UNIVER-

SITETET E HAPURA QYTETARE PËR MESIM TË 
PERHERSHEM 

 
1. Organi i administrimit 

 
Neni 6 

(1) Organ i administrimit të universitetit të hapur qyte-
tar për mesim të perhershem eshte Keshilli Drejtues.  

(2) Keshillin Drejtues e perbejne pese anetare: dy ane-
tare nga radhet e të punesuarve në universitetin e hapur 
qytetar për mesim të perhershem, dy persona që i emeron 
themeluesi i universitetit të hapur qytetar për mesim të per-
hershem dhe një anetar nga Ministria e Arsimit dhe Shken-
ces.   

(3) Kryetari i Keshillit Drejtues emerohet nga radhet e 
anetareve të Keshillit Drejtues.  

(4) Kryetari dhe anetaret e Keshillit Drejtues emerohen 
me mandat prej pese vitesh dhe mund të riemerohen vetem 
edhe një here.  

(5) Vendimet e Keshillit Drejtues miratohen me shumi-
ce votash nga numri i pergjithshem i anetareve.  

 
Neni 7 

(1) Të punesuarit në universitetin e hapur qytetar për 
mesim të perhershem perfaqesuesit e vet në Keshillin Drej-
tues i zgjedhin në menyre të drejtperdrejte dhe të fshehte.  

(2) Menyra e zgjedhjes së perfaqesuesve të të punesu-
arve në universitetin e hapur qytetar për mesim të perhers-
hem në Keshillin Drejtues, percaktohet me statutin e uni-
versitetit të hapur qytetar për mesim të perhershem.     

 
Neni 8 

Kryetar i Keshillit Drejtues mund të emerohet personi 
që i ploteson kushtet në vijim:  

- të jete shtetas i Republikes së Maqedonise,  
- ta kete të kryer arsimin e larte dhe   
- të kete pervoje pune prej tre vitesh.   
 

Neni 9 
Keshilli Drejtues i universitetit të hapur qytetar për me-

sim të perhershem:   
- e miraton statutin e universitetit të hapur qytetar për 

mesim të perhershem,   
- e zbaton proceduren për emerimin dhe shkarkimin e 

drejtorit,   
- e miraton programin vjetor për punen e universitetit të 

hapur qytetar për mesim të perhershem dhe ia dorezon për 
miratim themeluesit, më së voni deri më 1 nentor,  

- e miraton raportin vjetor për punen e universitetit të 
hapur qytetar për mesim të perhershem  dhe ia dorezon the-
meluesit, më së voni deri më 1 mars,  

- e miraton llogarine perfundimtare,  
- e miraton raportin financiar vjetor për universitetin e 

hapur qytetar për mesim të perhershem, më së voni deri më 
1 mars,  

- jep pelqim për aktet për organizim dhe pune dhe siste-
matizim të vendeve të punes në universitetin e hapur qyte-
tar për mesim të perhershem,   

- vendos për kundershtimet dhe ankesat lidhur me mar-
redhenien e punes të të punesuarve në universitetin e hapur 
qytetar për mesim të perhershem,  

- miraton rregullore për punen e vet, dhe 
- kryen pune tjera të percaktuara me ligjin dhe statutin.   
 

2. Organi i udheheqjes 
 

Neni 10 
(1) Me universitetin e hapur qytetar për mesim të per-

hershem udheheq drejtori.  
(2) Drejtor mund të emerohet personi i cili i ploteson 

kushtet në vijim:   
-  të jete shtetas i Republikes së Maqedonise,  
- të kete kryer arsimin e larte,   
- të kete pese vjet pervoje pune dhe  të kete aftesi orga-

nizative dhe 
-  provim të dhene për drejtor në shkolle fillore, perka-

tesisht shkolle të mesme.  
(3) Me perjashtim, nese nuk eshte paraqitur kandidat 

me provim të dhene për drejtor, drejtor mund të zgjidhet 
edhe personi i cili nuk e ka dhene provimin për drejtor, mi-
repo detyrohet që atë ta jape në afat prej një viti nga dita e 
zgjedhjes si drejtor.   

(4) Nese drejtori i zgjedhur nuk e jep provimin për 
drejtor në afatin e percaktuar në paragrafin (3) të ketij neni, 
i pushon mandati i drejtorit.   

(5) Drejtori emerohet për kohe prej kater jetesh dhe 
mund të riemerohet edhe për një mandat.   

 
Neni 11 

Drejtori i universitetit të hapur qytetar për mesim të 
perhershem i kryen punet në vijim:  

- e organizon dhe udheheq punen e universitetit të ha-
pur qytetar për mesim të perhershem,   

- e prezanton dhe e perfaqeson universitetin e hapur 
qytetar për mesim të perhershem,  

- e propozon programin vjetor për punen e universitetit 
të hapur qytetar për mesim të perhershem në Keshillin 
Drejtues, më së voni deri më 1 tetor,  
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- e propozon raportin vjetor për punen e universitetit të 
hapur qytetar për mesim të perhershem në Keshillin Drej-
tues, më së voni deri më 31 janar,   

- e propozon në Keshillin Drejtues llogarine perfundim-
tare,  

- e propozon raportin financiar vjetor të universitetit të 
hapur qytetar për mesim të perhershem në Keshillin Drej-
tues, më së voni deri më 1 shkurt,  

- e organizon realizimin e programit vjetor,  
- i miraton aktet për organizim dhe pune dhe sistemati-

zim të vendeve të punes në universitetin e hapur qytetar për 
mesim të perhershem,   

- i miraton aktet lidhur me marredhenien e punes me të 
punesuarit,   

- pergjigjet për punen financiare-materiale dhe ligjsh-
merine e punes së universitetit të hapur qytetar për mesim 
të perhershem dhe  

- kryen pune tjera të percaktuara me ligj dhe statut.  
 

Neni 12 
(1) Drejtorin e universitetit të hapur qytetar për mesim 

të perhershem e emeron dhe shkarkon Keshilli Drejtues i 
universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershem.   

(2) Keshilli Drejtues i universitetit të hapur qytetar për 
mesim të perhershem tre muaj para kalimit të mandatit të 
drejtorit ekzistues miraton vendim që të shpall konkurs 
publik për emerim të drejtorit.   

(3) Në konkursin publik në mjetet e informimit publik 
percaktohen kushtet të cilat duhet t'i plotesoje kandidati për 
drejtor, dokumentacioni i nevojshem, kohezgjatja e kon-
kursit publik dhe afati në të cilin do të kryhet emerimi.    

(4) Kandidatet e paraqitur i dergojne dokumentet e ne-
vojshme në Keshillin Drejtues të universitetit të hapur 
qytetar për mesim të perhershem. Kandidatet fleteparaqit-
jes duhet t'i bashkengjisin program për punen e universite-
tit të hapur qytetar për mesim të perhershem për periudhe 
prej kater vjetesh.  

(5) Dokumentet e arritura i shqyrton komisioni i perbe-
re prej tre anetaresh, i zgjedhur nga Keshilli Drejtues kom-
petenca e të cilit percaktohet me statutin e universitetit të 
hapur qytetar për mesim të perhershem.  

(6) Komisioni nga paragrafi (5) i ketij neni në afat prej 
shtate ditesh pas mbarimit të konkursit publik i shqyrton 
dokumentet e arritura dhe Keshillit Drejtues i dorezon liste 
të kandidateve të cilet i plotesojne kushtet për drejtor të 
universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershem.  

(7) Nga lista e kandidateve nga paragrafi (6) i ketij ne-
ni, Keshilli Drejtues me shumice votash nga numri i perg-
jithshem i anetareve në afat prej 15 ditesh nga dita e marr-
jes së listes emeron drejtor të universitetit të hapur qytetar 
për mesim të perhershem.   

(8) Nese Keshilli Drejtues, në afatin e percaktuar në pa-
ragrafin (7) të ketij neni, nuk emeron drejtor, emerimin e 
kryen ministri kompetent i arsimit (në tekstin e metejshem: 
ministri). 

(9) Kandidatet të cilet nuk emerohen, në afat prej tete 
ditesh nga dita e pranimit të vendimit, kane të drejte ankese 
lidhur me zbatimin e procedures për zgjedhje të drejtorit në 
Komisionin e shkalles së dyte të Qeverise së Republikes së 
Maqedonise, kompetent për zgjidhjen e ceshtjeve nga sfera 
e marredhenieve të punes.  

(10) Kunder vendimit të komisionit nga paragrafi (9) i 
ketij neni, kandidati mund të ngrite kontest administrativ 
para gjykates kompetente.  

Neni 13 
(1) Nese nga cfaredo shkaku nuk emerohet drejtor i 

universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershem, 
Keshilli Drejtues pa konkurs publik do të emeroje ushtrues 
detyre drejtor nga radhet e të punesuarve në universitetin e 
hapur qytetar për mesim të perhershem.  

(2) Ushtruesi i detyres drejtor i ka të gjitha të drejtat 
dhe detyrimet e drejtorit të universitetit të hapur qytetar për 
mesim të perhershem.  

(3) Ushtruesi i detyres drejtor emerohet për kohe deri 
në zgjedhjen e drejtorit, e më së gjati për gjashte muaj.    

(4) Ushtrues detyre drejtor mund të emerohet personi 
që i ploteson kushtet si për zgjedhje të drejtorit.  

 
Neni 14 

(1) Drejtorit të universitetit të hapur qytetar për mesim 
të perhershem i pushon mandati, nese:  

- atë e kerkon vete,  
- pergjithmone e humb aftesine për kryerjen e detyres 

drejtor dhe   
- i ploteson kushtet për pension sipas pleqerise.  
(2) Drejtori i universitetit të hapur qytetar për mesim të 

perhershem shkarkohet para kalimit të mandatit, nese:   
- kryen shkelje të dispozitave të ligjeve ose rregullave 

dhe akteve tjera, të percaktuara nga Inspektorati Shteteror i 
Arsimit,   

- nuk e realizon programin për pune,   
- me fajin e tij u shkakton dëm pjesemarresve dhe nxe-

nesve ose universitetit të hapur qytetar për mesim të per-
hershem,  

- lejon organizmin e veprimtarive dhe aktiviteteve që 
jane në kundershtim me planin mesimor dhe programet, 
dhe  

- lejon pagesen e mjeteve të cilat nuk jane percaktuara 
në planin financiar vjetor të universitetit të hapur qytetar 
për mesim të perhershem.  

(3) Iniciative për shkarkimin e drejtorit para kalimit të 
mandatit në Keshillin Drejtues mund të parashtroje theme-
luesi dhe Inspektorati Shteteror i Arsimit, nese konstatohet 
parregullsi nga paragrafi (2) i ketij neni.    

 
3. Organi profesional 

 
Neni 15 

(1) Organ profesional i universitetit të hapur qytetar për 
mesim të perhershem eshte keshilli i arsimtareve.   

(2) Keshillin e arsimtareve të universitetit të hapur 
qytetar për mesim të perhershem e perbejne arsimtaret dhe 
bashkepunetoret profesionale. Keshillin e arsimtareve e 
konvokon dhe me të kryeson drejtori.  

(3) Keshilli i arsimtareve i universitetit të hapur qytetar 
për mesim të perhershem:   

- jep mendim për programin vjetor për pune dhe e 
ndjek zbatimin e tij,   

- e shqyrton dhe percakton suksesin e pjesemarresve 
dhe nxenesve,  

- e shqyrton realizimin e programit dhe ndermerr masa 
për zbatimin e tij,  

- miraton vendime për kundershtimet e pjesemarresve 
dhe nxenesve për notat e percaktuara,  

- e shqyrton raportin nga realizimi i programit vjetor 
për pune dhe propozon masa perkatese,  

- debaton dhe vendos për ceshtje profesionale lidhur 
me punen edukative-arsimore.   

- jep mendim për planin financiar vjetor të universitetit 
të hapur qytetar për mesim të perhershem,  
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- jep mendim për planifikimin, realizimin dhe vleresi-
min e arritjeve në procesin mesimor dhe në mesim dhe  

- kryen edhe pune tjera të percaktuara në statutin e uni-
versitetit të hapur qytetar për mesim të perhershem.  

 
IV. FINANCIMI I PUNES SË UNIVERSITETEVE TË 

HAPURA QYTETARE PËR MESIM TË PERHERSHEM 
 

Neni 16 
Mjetet për financimin e universiteteve të hapura qyteta-

re për mesim të perhershem mund të sigurohen nga të hyrat 
e veta nga sherbimet e kryera, nga themeluesi, nga Buxheti 
i Republikes së Maqedonise, si dhe nga leget, dhuratat, do-
nacionet dhe nga burimet tjera.   

 
V. MBIKEQYRJA 

 
Neni 17 

(1) Mbikeqyrje mbi zbatimin e dispozitave të ketij ligji 
dhe rregullave të miratuara në baze të ketij ligji, kryen Mi-
nistria.  

(2) Mbikeqyrje inspektuese mbi zbatimin e dispozitave 
të ketij ligji dhe rregullave të miratuara në baze të ketij ligji, 
kryen Inspektorati Shteteror i Arsimit, në pajtim me ligjin.  

(3) Inspektorati Shteteror i Arsimit, në pajtim me ligjin, 
kryen evaluim integral të universiteteve të hapura qytetare 
për mesim të perhershem.  

 
Neni 18 

(1) Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, ins-
pektori shteteror i arsimit konstaton se eshte kryer parre-
gullsi nga neni 19 paragrafet (1) dhe (2), detyrohet që të 
perpiloje procesverbal në të cilin do ta percaktoje parre-
gullsine e kryer me sugjerim për menjanimin e parregullsi-
se së konstatuar në afat prej tete ditesh dhe me dorezim të 
njekohshem të fteses për realizimin e edukimit të personit 
ose universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershem, 
ku eshte konstatuar parregullsia gjate kryerjes së mbikeqyr-
jes inspektuese.    

(2) Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim, si dhe 
menyren e realizimit të edukimit e percakton ministri.  

(3) Edukimin e organizon dhe e realizon Inspektorati 
Shteteror i Arsimit i cili e ka kryer mbikeqyrjen inspektue-
se, në afat jo më të gjate se tete dite nga dita e kryerjes së 
mbikeqyrjes inspektuese.  

(4) Edukimi mund të realizohet për më teper parregullsi 
të konstatuara të njejta ose të ngjashme për një ose më te-
per persona, perkatesisht një ose më teper universitete të 
hapura qytetare për mesim të perhershem.  

(5) Nese në terminin e caktuar personi ose universiteti i 
hapur qytetar për mesim të perhershem për të cilin realizo-
het edukimi nuk paraqitet në edukim, do të konsiderohet se 
edukimi eshte realizuar.  

(6) Nese personi ose universiteti i hapur qytetar për me-
sim të perhershem për të cilin realizohet edukimi paraqitet 
në edukimin e caktuar dhe e kryen atë, do të konsiderohet 
se eshte edukuar lidhur me parregullsine e konstatuar.    

(7) Nese inspektori shteteror i arsimit gjate kryerjes së 
mbikeqyrjes kontrolluese konstaton se jane menjanuar par-
regullsite e percaktuara nga paragrafi (1) i ketij neni, mira-
ton konkluzion me të cilin e nderpret proceduren e mbikeq-
yrjes inspektuese.   

(8) Nese inspektori shteteror i arsimit gjate kryerjes së 
mbikeqyrjes kontrolluese konstaton se nuk jane menjanuar 
parregullsite e percaktuara nga paragrafi (1) i ketij neni, 
parashtron kerkese për ngritjen e procedures për kunder-
vajtje në gjykaten kompetente.    

(9) Inspektorati Shteteror i Arsimit i cili e ka kryer 
mbikeqyrjen inspektuese mban evidence për edukimin e re-
alizuar në menyren e percaktuar nga ministri.    

 
VI. DISPOZITA PËR KUNDERVAJTJE 

 
Neni 19 

(1) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro në 
kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje 
universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershem, nese:    

- zbaton statut për të cilin nuk ka marre pelqim nga Mi-
nistria (neni 4 paragrafi (4)),  

- programin vjetor për pune nuk ia dorezon themeluesit 
në afatin e caktuar (neni 9 alineja 3) dhe   

- raportin vjetor për pune nuk ia dorezon themeluesit në 
afatin e caktuar (neni 9 alineja 4).  

(2) Gjobe në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kun-
dervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje drej-
torit të universitetit të hapur qytetar për mesim të perhers-
hem për veprimet nga paragrafi (1) i ketij neni.  

(3) Gjobe në shume prej 2 000 deri në 3 000 euro në 
kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje 
universitetit të hapur qytetar për mesim të perhershem, nese:    

- nuk mbahet apo mbahet dhe leshohet dokumentacioni 
dhe evidenca pedagogjike në kundershtim me nenin 5 të 
ketij ligji,   

- nuk miraton vendim tre muaj para kalimit të mandatit 
të drejtorit ekzistues që të shpall konkurs publik për emeri-
min e drejtorit (neni 12 paragrafi (2)),   

- nuk mundeson kryerje të mbikeqyrjes mbi ligjshmeri-
ne dhe mbikeqyrjes inspektuese (neni 17).  

(4) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në 
kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje 
drejtorit të universitetit të hapur qytetar për mesim të per-
hershem për veprimet nga paragrafi (3) i ketij neni.  

(5) Gjobe në shume prej 500 deri në 800 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje ar-
simtarit, nese:  

- nuk e mban dokumentacionin dhe evidencen peda-
gogjike ose e mban dhe e leshon në  kundershtim me nenin 
5 të ketij ligji dhe  

- nuk mundeson kryerje të mbikeqyrjes mbi ligjshmeri-
ne dhe mbikeqyrjes inspektuese (neni 17).  

 
Neni 20 

(1) Procedure për kundervajtje mban dhe sanksione për 
kundervajtje shqipton gjykata kompetente.  

(2) Para parashtrimit të kerkeses për procedure për kun-
dervajtje për kundervajtjet e parapara në kete ligj, Inspe-
ktorati Shteteror i Arsimit udheheq procedure për barazim 
në pajtim me Ligjin për kundervajtje.   

 
VII. DISPOZITA KALIMTARE DHE  

TË FUNDIT 
 

Neni 21 
(1) Me diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji universitetet 

ekzistuese të punetoreve dhe ato popullore vazhdojne pu-
nen si universitete të hapura qytetare për mesim të perhers-
hem të komunave dhe të qytetit të Shkupit.  

(2) Nese komunat dhe qyteti i Shkupit me vendim nuk i 
marrin universitetet e hapura qytetare për mesim të per-
hershem, universitetet ekzistuese të punetoreve dhe ato po-
pullore mund të transformohen në institucione private në 
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pajtim me dispozitat për transformim të institucionit publik 
në institucion privat sipas Ligjit për institucione, duke pa-
sur kujdes që gjate percaktimit të vleres së objekteve dhe 
prones së universiteteve ekzistuese të punetoreve dhe atyre 
popullore, mjetet e investuara nga të punesuarit, të fituara 
nga vetefinancimi, të llogariten si kapital i investuar, që do 
të merren parasysh gjate vleresimit.  

 
Neni 22 

Objektet dhe pronen e universiteteve ekzistuese të pu-
netoreve dhe atyre popullore, të cilat jane në pronesi të Re-
publikes së Maqedonise, me vendim të Qeverise së Repub-
likes së Maqedonise i marrin komunat për universitetet e 
hapura qytetare për mesim të perhershem në rajonet e tyre, 
me kusht që të vazhdojne ta realizojne veprimtarine për të 
cilen jane themeluar.   

 
Neni 23 

Universitetet ekzistuese të punetoreve dhe ato popullo-
re në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij 
ligji e harmonizojne organizmin, punen, statutin e vet dhe 
aktet tjera me kete ligj.  

 
Neni 24 

Drejtoret e universiteteve ekzistuese të punetoreve dhe 
atyre popullore, e vazhdojne punen si drejtore të universite-
teve të hapura qytetare për mesim të perhershem deri në 
kalimin e mandatit për të cilin jane emeruar.  

 
Neni 25 

Aktet nenligjore të parapara në nenin 18 të ketij ligji do 
të miratohen në afat prej 15 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi 
e ketij ligji.  

 
Neni 26 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".  

__________ 
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