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(16) Nese drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ nuk vepron në pajtim me paragrafin (12) të këtij neni,
parashtruesi i ankesës mund të parashtrojë kallëzim te prokurori publik kompetent në afat prej tetë ditëve të punës.
(17) Nese kryetarët e komisioneve nga paragrafët (2)
dhe (3) të këtij neni, nuk vendosin në afatin nga paragrafi
(10) i këtij neni, parashtruesi i ankesës mund të ngritë kontest administrativ në Gjykatën Administrative.
(18) Procedura para Gjykatës Administrative është urgjente."
Neni 2
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij
ligji.
Pas miratimit të akteve nënligjore të parapara me këtë ligj,
ato menjëherë, e më së voni në afat prej 24 orësh publikohen
në ueb faqen e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve.
Neni 3
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 ORARIN E PUNËS, PUSHIMET E OBLIGUESHME TË PUNËTORËVE MOBILË DHE SHOFEREVE NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR DHE APARATET PËR REGJISTRIM NË KOMUNIKACIONIN
RRUGOR
Neni 1
Në Ligjin për orarin e punës, pushimet e obligueshme të
punëtorëve mobilë dhe shoferëve në komunikacionin rrugor
dhe aparatet për regjistrim në komunikacionin rrugor
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numer
161/2009 dhe 17/11) pas nenit 2 shtohet nen i ri 2-a si vijon:
"Neni 2-a
Në procedurën gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikëqyrje inspektuese, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe."
Neni 2
Neni 14 paragrafi 6 alineja 1 ndryshohet si vijon:
"- në çdo 28 ditë do t'i marrë nga kartela e shoferit dhe
në çdo 90 do t'i marrë nga aparati në automjet që t'i siguroje të gjitha të dhënat që kanë të bëjnë me aktivitetet e shoferit ose aktivitetet që janë kryer me automjetin dhe".
Në alinenë 2 fjalët "së paku 12 muaj" shlyhen.
Neni 3
Në nenin 30 paragrafi 8 fjalët: "me aktvendim në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative dhe me këtë ligj" zëvendësohet me fjalët: "në
afat prej 15 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës".
Pas paragrafit 8 shtohen 17 paragrafë të rinj 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dhe 25, si
vijojne:
"Nese lëshuesi i kartelave nuk lëshon kartelë memorike, përkatësisht nuk e refuzon kërkesën për lëshim të karteles memorike në afatin nga paragrafi 8 i këtij neni, parashtruesi i kërkesës ka të drejtë në afat prej tri ditëve të punës
të parashtrojë kërkesë në sekretarinë e personit të autorizuar të lëshuesit të kartelave për miratim të aktvendimit me të
cilin do të konstatojë se kërkesa për lëshim të kartelave
memorike është pranuar.
Formen dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi 9 i
ketij neni, i përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.
Personi i autorizuar i lëshuesit të kartelave është i obliguar që në afat prej pesë ditëve të punës nga dita e parashtrimit të kërkesës nga paragrafi 9 i këtij neni, të miratoje
aktvendim me të cilin kërkesa për lëshimin e kartelave memorike është pranuar apo refuzuar.
Me kërkesën për miratimin e aktvendimit nga paragrafi
9 i këtij neni, parashtruesi i kërkesës dorëzon edhe kopje të
kerkeses nga paragrafi 1 i këtij neni.
Nese personi i autorizuar i lëshuesit të kartelave nuk
miraton aktvendim në afatin nga paragrafi 8 i këtij neni,
parashtruesi i kërkesës mund ta njoftojë Inspektoratin Shteteror Administrativ në afat prej pesë ditëve të punës.
Inspektorati Shtetëror Administrativ është obliguar që
në afat prej dhjetë ditëve nga dita e pranimit të njoftimit
nga paragrafi 13 i këtij neni, të kryejë mbikëqyrje te leshu-
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esi i kartelave nëse është zbatuar procedura në pajtim me
ligjin dhe në afat prej tri ditëve të punës nga dita e mbikeqyrjes së kryer, ta informojë parashtruesin e kërkesës për
masat e ndërmarra.
Inspektori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ pas
mbikeqyrjes së kryer në përputhje me ligjin miraton aktvendim me të cilin e ngarkon personin e autorizuar të leshuesit të kartelave që në afat prej dhjetë ditësh të vendos
për kërkesën e parashtruar, përkatësisht ta pranojë apo ta
refuzoje kërkesën dhe ta njoftojë inspektorin për aktin e
miratuar. Me njoftimin dorëzohet kopje e aktit me të cilin
ka vendosur për kërkesën e parashtruar.
Nese personi i autorizuar i lëshuesit të kartelave nuk
vendos në afatin nga paragrafi 15 i këtij neni, inspektori do
të parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës kundervajtese për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për inspeksionin administrativ dhe do të përcaktojë afat plotësues prej
pese ditëve të punës, në të cilin personi i autorizuar i leshuesit të kartelave do të vendos për kërkesën e parashtruar
për çfarë në afatin e njëjtë do ta njoftojë inspektorin për
aktin e miratuar. Me njoftimin dorëzohet kopje e aktit me
të cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar. Inspektori
në afat prej tri ditëve të punës, do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.
Nese personi i autorizuar i lëshuesit të kartelave nuk
vendos edhe në afatin plotësues nga paragrafi 16 i këtij neni, inspektori në afat prej tri ditëve të punës do të parashtroje kallëzim te prokurori publik kompetent dhe në atë afat
e informon parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.
Nese inspektori nuk vepron për njoftimin nga paragrafi
13 i këtij neni, parashtruesi i kërkesës në afat prej pesë diteve ka të drejtë që të parashtrojë kundërshtim në sekretarine e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror Administrativ. Nëse
drejtori nuk ka sekretari, kërkesa parashtrohet në sekretarine e selisë së Inspektoratit Shtetëror Administrativ.
Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ është i
obliguar që në afat prej tri ditëve të punës ta shqyrtojë kundershtimin nga paragrafi 18 i këtij neni dhe nëse konstaton
se inspektori nuk ka vepruar për njoftimin e parashtruesit të
kerkeses nga paragrafi 13 dhe/ose nuk parashtron kallëzim
në përputhje me paragrafin 17 të këtij neni, drejtori i inspektoratit Shtetëror Administrativ do të parashtrojë kërkesë
për ngritjen e procedurës kundërvajtëse për kundërvajtje të
percaktuar në Ligjin për inspeksionin administrativ për inspektorin dhe do të përcaktojë afat plotësues prej pesë diteve të punës në të cilin inspektori do të kryejë mbikëqyrje
në organin kompetent nëse është zbatuar procedura në perputhje me ligjin dhe në afat prej tri ditëve të punës nga dita
e mbikëqyrjes së kryer, ta informojë parashtruesin e kerkeses për masat e ndërmarra.
Nese inspektori nuk vepron edhe në afatin plotësues
nga paragrafi 18 i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ do të parashtrojë kallëzim te prokurori
publik kompetent kundër inspektorit, dhe në afat prej tri diteve të punës do ta informojë parashtruesin e kërkesës për
masat e ndërmarra.
Në rastin nga paragrafi 20 i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ, menjëherë, e më së voni
në afat prej një ditë punë, do të autorizojë inspektor tjetër
që ta kryejë menjëherë mbikëqyrjen.
Në rastet nga paragrafi 21 i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri ditëve të punes do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e
ndermarra.
Nese drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ
nuk vepron në pajtim me paragrafin 19 të këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të parashtrojë kallëzim te prokurori publik kompetent në afat prej tetë ditëve të punës.
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Nese personi i autorizuar i lëshuesit të kartelave nuk
vendos në afatin nga paragrafi 14 i këtij neni, parashtruesi i
kerkeses mund të ngritë kontest administrativ në gjykatën
kompetente.
Procedura në Gjykatën Administrative është urgjente."
Në paragrafin 9 i cili bëhet paragraf 26 fjalët: "ministri
i Transportit dhe Lidhjeve" zëvendësohen me fjalët: "komisioni i veçantë treanëtarësh, i formuar nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve, me ç'rast kryetari i komisionit duhet të
jete nga radhët e nëpunësve shtetërorë udhëheqës" (në tekstin e mëtejmë: Komisioni).
Pas paragrafit 26 shtohen 14 paragrafë të rinj 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dhe 39, si vijojnë:
"Komisioni nga paragrafi 26 i këtij neni, është i obliguar që të veprojë për ankesën dhe të miratojë aktvendim në
afat prej 45 ditësh nga dita e pranimit të ankesës.
Nese kryetari i Komisionit nga paragrafi 26 i këtij neni,
nuk miraton aktvendim në afatin nga paragrafi 27 i këtij
neni, ankuesi mund ta njoftojë Inspektoratin Shtetëror Administrativ në afat prej pesë ditëve të punës. Formën dhe
permbajtjen e njoftimit, i përcakton ministri i Transportit
dhe Lidhjeve.
Inspektorati Shtetëror Administrativ është i obliguar që
në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga
paragrafi 29 i këtij neni, të kryejë mbikëqyrje në Ministri
nëse është zbatuar procedura në përputhje me ligjin dhe në
afat prej tri ditëve të punës nga dita e mbikëqyrjes së kryer,
ta informojë parashtruesin e ankesës për masat e ndermarra.
Inspektori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ pas
mbikeqyrjes së kryer në përputhje me ligjin miraton aktvendim me të cilin e ngarkon kryetarin e Komisionit nga
paragrafi 26 i këtij neni, që në afat prej dhjetë ditëve të
vendos për ankesën e parashtruar, përkatësisht ta pranojë
apo ta refuzojë dhe ta njoftojë inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin dorëzohet kopje e aktit me të cilin është
vendosur për ankesën e parashtruar.
Nese kryetari i Komisionit nga paragrafi 26 i këtij neni
nuk vendos në afatin nga paragrafi 31 i këtij neni, inspektori
do të parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës kundervajtese për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për inspeksionin administrativ dhe do të përcaktojë afat plotësues prej
pesë ditëve të punës, në të cilin kryetari i Komisionit do të
vendos për kërkesën e parashtruar për çka në atë afat do ta
njoftojë inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin
dorëzohet kopje e aktit me të cilin ka vendosur për kerkesen
e parashtruar. Inspektori në afat prej tri ditëve të punes e
informon parashtruesin e ankesës për masat e ndermarra.
Nese kryetari i Komisionit nga paragrafi 26 i këtij neni
nuk vendos edhe në afatin plotësues nga paragrafi 32 i këtij
neni, inspektori në afat prej tri ditëve të punës do të parashtroje kallëzim te prokurori publik kompetent dhe në atë afat
e informon parashtruesin e ankesës për masat e ndërmarra.
Nese inspektori nuk vepron për njoftimin nga paragrafi
27 i këtij neni, ankuesi në afat prej pesë ditëve ka të drejtë
të parashtrojë kundërshtim në sekretarinë e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror Administrativ. Nëse drejtori nuk ka sekretari, kërkesa parashtrohet në sekretarinë e selisë së Inspektoratit Shtetëror Administrativ.
Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ është i
obliguar që në afat prej tri ditëve të punës ta shqyrtojë kundershtimin nga paragrafi 34 i këtij neni dhe nëse konstaton
se inspektori nuk ka vepruar për njoftimin e ankuesit nga paragrafi 28 dhe/ose nuk parashtron kallëzim në përputhje me
paragrafin 33 të këtij neni, drejtori i inspektoratit Shteteror
Administrativ do të parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedures kundërvajtëse për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin
për inspeksionin administrativ për inspektorin dhe do të
përcaktojë afat plotësues prej pesë ditëve të punës në të cilin
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inspektori do të kryejë mbikëqyrje në organin kompetent
nëse është zbatuar procedura në përputhje me ligjin dhe në
afat prej tri ditëve të punës nga dita e mbikëqyrjes së kryer,
ta informojë parashtruesin e ankesës për masat e ndermarra.
Nese inspektori nuk vepron edhe në afatin plotësues
nga paragrafi 35 i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ do të parashtrojë kallëzim te prokurori
publik kompetent kundër inspektorit dhe në afat prej tri diteve të punës, e informon parashtruesin e ankesës për masat e ndërmarra.
Në rastin nga paragrafi 36 i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ, menjëherë, e më së voni
në afat prej një ditë pune, do të autorizojë inspektor tjetër
që ta kryejë menjëherë mbikëqyrjen.
Në rastet nga paragrafi 37 i këtij neni, Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri ditësh e informon parashtruesin e ankesës për masat e ndërmarra.
Nese drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ
nuk vepron në pajtim me paragrafin 35 të këtij neni, ankuesi mund të parashtrojë kallëzim te prokurori publik kompetent në afat prej tetë ditëve të punës.
Nese kryetari i Komisionit nga paragrafi 25 i këtij neni
nuk vendos në afatin nga paragrafi 31 i këtij neni, ankuesi
mund të ngritë kontest administrativ në gjykatën kompetente.
Procedura në Gjykatën Administrative është urgjente."
Paragrafi 10 bëhet paragraf 40.
Neni 4
Pas nenit 40-a shtohen dy nene të reja 40-b dhe 40-v, si
vijojne:
"Neni 40-b
Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Transportit, perkatesisht kryetari i komunës, përkatësisht kryetari i Qytetit të
Shkupit miraton program vjetor për punën e Inspektoratit
Shteteror të Transport, përkatësisht Inspektoratit të Komunes dhe përpilon plane mujore për punën e inspektoratit.
Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Transportit për punën e inspektoratit në vitin paraprak dërgon raport vjetor në
Qeverine e Republikës së Maqedonisë, ndërsa kryetari i
komunes, përkatësisht kryetari i Qytetit të Shkupit, në
Keshillin e Komunës, përkatësisht në Këshillin e Qytetit të
Shkupit, më së voni deri më 31 mars të vitit rrjedhës.
Neni 40-v
Inspektoret nga neni 40 i këtij ligji janë të obliguar që
të japin provim profesional për inspektor në afat prej një
viti, por jo para kalimit të gjashtë muajve nga dita e themelimit të marrëdhënies së punës.
Nese inspektorët nga neni 40 i këtij ligji, nuk e japin
provimin nga paragrafi 1 të këtij neni në afat prej tre muajsh nga dita e dhënies së provimit, ka të drejtë për dhënie
të sërishme të tij.
Inspektoreve nga neni 40 i këtij ligji, që gjatë dhënies
së sërishme të provimit nuk do ta japin provimin nga paragrafi 1 i këtij neni, marrëdhënia e punës u ndërpritet.
Inspektoret nga neni 40 i këtij ligji kanë të drejtë dhe
obligim që të aftësohen profesionalisht për kryerjen e puneve të veta dhe detyrave të punës në pajtim me programin
vjetor për trajnim të specializuar në sferën e mbikëqyrjes
inspektuese."
Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për orarin e punës, pushimet e obligueshme të
punëtorëve mobilë dhe shoferëve në komunikacionin rrugor
dhe aparatet për regjistrim në komunikacionin rrugor.
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Neni 6
Aktet nënligjore të këtij ligji do të miratohen në afat
prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.
Pas miratimit të aktit nënligjor nga paragrafi 1 i ketij neni,
ai menjëherë, e më herët në afat prej 24 orësh do të botohet në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonise".
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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