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Nese drejtori i Agjencise, nuk vendos në afatin nga pa-
ragrafi 14 i ketij neni, parashtruesi mund të ngrite kontest 
administrativ në gjykaten kompetente.  

Procedura në Gjykaten Administrative eshte urgjente.  
Akti nenligjor nga paragrafi 7 i ketij neni miratohet në 

afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 
Pas miratimit të aktit nenligjor nga paragrafi 7 i ketij 

neni, menjehere, e më së voni në afat prej 24 oresh publi-
kohet në ueb faqen e Agjencise." 

 
Neni 2 

Në nenin 76 pas paragrafit 4 shtohen 19 paragrafe të 
rinj 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 dhe 23, si vijojne:  

"Nese Agjencia nuk leshon leje për qarkullim me shu-
mice, perkatesisht nuk e refuzon kerkesen për marrje të le-
jes për qarkullim me shumice në afatin nga paragrafi 2 i 
ketij neni, parashtruesi i kerkeses ka të drejte që në afat 
prej tri diteve të punes, të paraqese kerkese në sekretarine e 
drejtorit të Agjencise për marrje aktvendimi.  

Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi 5 i 
ketij neni i percakton ministri i Shendetesise.  

Drejtori i Agjencise detyrohet që në afat prej pese diteve të 
punes nga dita e parashtrimit të kerkeses nga paragrafi 5 i ketij 
neni në sekretarine e drejtorit, të miratoje aktvendim me të ci-
lin kerkesa për marrjen e lejes për qarkullim me shumice pra-
nohet ose refuzohet. Nese drejtori nuk ka sekretari, kerkesa 
paraqitet në sekretarine e selise së Agjencise.  

Me kerkesen nga paragrafi 5 i ketij neni, parashtruesi 
dorezon edhe kopje të kerkeses nga paragrafi 1 i ketij neni. 

Nese drejtori i Agjencise nuk miraton aktvendim në 
afatin nga paragrafi 7 i ketij neni, parashtruesi mund ta njo-
ftoje Inspektoratin Shteteror Administrativ në afat prej pese 
diteve të punes. 

Inspektorati Shteteror Administrativ detyrohet që në 
afat prej dhjete ditesh nga dita e pranimit të njoftimit nga 
paragrafi 9 i ketij neni të kryeje mbikeqyrje në Agjenci ne-
se eshte zbatuar procedura në perputhshmeri me ligjin dhe 
në afat prej tri diteve të punes nga dita e mbikeqyrjes së kr-
yer ta informoje importuesin.   

Inspektori i Inspektoratit Shteteror Administrativ pas 
mbikeqyrjes së kryer sipas ligjit miraton aktvendim me të 
cilin e ngarkon drejtorin e Agjencise që në afat prej dhjete 
diteve të vendose për kerkesen e paraqitur, perkatesisht ta 
pranoje ose refuzoje kerkesen dhe ta njoftoje inspektorin 
për aktin e miratuar. Me njoftim dorezohet kopje e aktit me 
të cilin ka vendosur për kerkesen e parashtruar.  

Nese drejtori i Agjencise nuk vendos në afatin nga pa-
ragrafi 11 i ketij neni, inspektori do të paraqese kerkese për 
ngritje të procedures kundervajtese për kundervajtje të per-
caktuar në Ligjin për inspeksion administrativ dhe do të ca-
ktoje afat plotesues prej pese diteve të punes në të cilin 
drejtori do të vendose për kerkesen e paraqitur për cfare në 
afatin e njejte do ta informoje inspektorin për aktin e mira-
tuar. Me njoftim dorezohet kopje e aktit me të cilin ka ven-
dosur për kerkesen e paraqitur. Inspektori në afat prej tri 
diteve të punes e informon parashtruesin për masat e nder-
marra.  

Nese drejtori i Agjencise nuk vendos edhe në afatin 
plotesues nga paragrafi 12 i ketij neni, inspektori në afat 
prej tri diteve të punes do t'i paraqese kallezim prokurorit 
publik kompetent dhe në kete afat do ta informoje parash-
truesin  për masat e ndermarra. 

Nese inspektori nuk vepron  sipas njoftimit nga para-
grafi 10 i ketij neni, parashtruesi në afat prej pese diteve të 
punes ka të drejte të paraqese kundershtim në sekretarine e 
drejtorit të Inspektoratit Shteteror Administrativ. Nese drej-
tori nuk ka sekretari, kerkesa paraqitet në sekretarine e seli-
se së Inspektoratit Shteteror Administrativ. 

Drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ detyro-
het që në afat prej tri diteve të punes nga dita e pranimit ta 
shqyrtoje kundershtimin nga paragrafi 14 i ketij neni dhe 
nese verteton se inspektori nuk ka vepruar sipas njoftimit të 
parashtruesit nga paragrafet 10 dhe 11 të ketij neni dhe/ose 
nuk paraqet kallezim në perputhshmeri me paragrafet 12 
dhe 13 të ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shteteror Admi-
nistrativ do të paraqese kerkese për ngritje të procedures 
kundervajtese për kundervajtje të percaktuar në Ligjin për 
inspeksion administrativ për inspektorin dhe do të caktoje 
afat plotesues prej pese diteve të punes në të cilin inspekto-
ri do të kryeje mbikeqyrje në Agjenci nese eshte zbatuar 
procedura në perputhshmeri me ligjin dhe në afat prej tri 
diteve të punes nga dita e mbikeqyrjes së kryer ta informo-
je parashtruesin  për masat e ndermarra. 

Nese inspektori nuk vepron edhe në afatin plotesues 
nga paragrafi 15 i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shtete-
ror Administrativ do t'i paraqese kallezim  prokurorit pub-
lik kompetent kunder inspektorit dhe në afat  prej tri diteve 
të punes do ta informoje parashtruesin për masat e nder-
marra.  

Në rastin nga paragrafi 16 i ketij neni drejtori i Inspe-
ktoratit Shteteror Administrativ, menjehere, e më së voni 
në afat prej një dite pune, do të autorizoje inspektor tjeter 
që ta kryeje mbikeqyrjen menjehere.  

Në rastet nga paragrafi 17 i ketij neni drejtori i Inspe-
ktoratit Shteteror Administrativ në afat prej tri diteve të pu-
nes e informon parashtruesin e kerkeses për masat e nder-
marra.  

Nese drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 
nuk vepron në perputhshmeri me paragrafin 15 të ketij ne-
ni, parashtruesi i kerkeses mund t'i paraqese kallezim pro-
kurorit publik kompetent në afat prej tete diteve të punes.   

Nese drejtori i Agjencise nuk vendos në afatin nga pa-
ragrafi 13 i ketij neni, parashtruesi mund të ngrite kontest 
administrativ në gjykaten kompetente.  

Procedura në Gjykaten Administrative eshte urgjente.  
Akti nenligjor nga paragrafi 6 i ketij neni, miratohet në 

afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 
Pas miratimit të aktit nenligjor nga paragrafi 6 i ketij 

neni, menjehere, e më së voni në afat prej 24 oresh publi-
kohet në ueb faqen e Agjencise." 

 
Neni 3 

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

__________ 
3009. 

)"8 39:36; :; <=>:3! 75 9!;6367 1 7 2 3? %9!;63! :; 
->@AB=74; /;4>?3:7C;, @">!9>?;!>=3! :; ->@AB=74; 
/;4>?3:7C; 7 @">!9>?;!>=3! :;  3B";:7>!3 :; ->@AB-
=74; /;4>?3:7C; 78?;6;;! 

 
  ! " # 

#" $%&'(") *"+, -" #"!&-&. #" /&$&(-
- *"+, -" #"!&-&. #" 0"*-& #/%"*0, 
 
 > @"3D=;9A6; E;43:3! 8; ?3@3=:A6;F> :; E;43:3! 

8; C;6:3 8?";6C>, 
G!3  3B";:7>!3 :; ->@AB=74; /;4>?3:7C; D3 ?3:>-

9> :; 9>?:7H;!; 3?"I;:; :; 28 9>@!>56"7 2011 D3?7:;. 
  

         #". 07-4028/1                              .">!9>?;!>= 
28 9>@!>56"7 2011 D3?7:;     :; ->@AB=74; /;4>?3:7C;,                       
               43@C>                              12345 678927, 9.". 
 

.">!9>?;!>= 
:;  3B";:7>!3 :; ->@AB=74; 

/;4>?3:7C;, 
.38:;2 *5<892=;>, 9.". 



3 34!356"7 2011  $%&#'( )' (*+ (, -'.%#$*+, /,+'01(*2, #". 136 -  !". 63 

# " ! & - 
#" /&$&(- *"+, -" #"!&-&. #" 0"*-& 

#/%"*0, 
 

J=>: 1 

)3 E;43:3! 8; C;6:3 8?";6C> („ =AIB>: 6>9:74 :; 

->@AB=74; /;4>?3:7C;“ B"3C 22/10), 63 <=>:3! 33 @3 

9!;63! (1) 9> ?3?;6;;! ?6; :367 9!;6; (3) 7 (4), 437 D=;-

9;!:  

„(2) E; ?3B76;F> :; ?3863=;!; 3? 9!;63! (1) :; 363C 

<=>:, @";6:3!3 7=7 K787<43!3 =7H> ?3 /7:79!>"9!63-

!3 8; 8?";69!63 @3?:>9A6;;! B;";F> :; 3B";8>H <7C; 

K3"5; 7 93?"I7:; D7 @"3@7GA6; 57:79!>"3! 8; 8?";6-

9!63. 

(3) .3 B;";F>!3 3? 9!;63! (2) :; 363C <=>: /7:7-

9!>"9!63!3 8; 8?";69!63 > ?3=I:3 63 "34 3? 30 ?>:; ?; 

C; 78?;?> ?3863=;!; 3? 9!;63! (1) :; 363C <=>: 7=7 ?; 

?3:>9> ">G>:7> 8; 3?B76;F> :; B;";F>!3 8; 78?;6;F> 

:; ?3863=;!;.“ 

 !;6367!> (2), (3), (4), (5) 7 (6) 9!;:A6;;! 9!;6367 

(4), (5), (6), (7) 7 (8). 
 

J=>: 2 

.3 <=>:3! 33 9> ?3?;6; :36 <=>: 33-;, 43C D=;97: 
 

„J=>: 33-; 
(1) 0343=4A /7:79!>"9!63!3 8; 8?";69!63 :> C; 78-

?;?> ?3863=;!;, 3?:39:3 :> ?3:>9> ">G>:7> 8; 3?B76;-
F> :; B;";F>!3 8; 78?;6;F> :; ?3863=;!; 63 "343! 3?  
<=>:3! 33 9!;6 (3) 3? 363C 8;43:, @3?:397!>=3! :; B;";-
F>!3 75; @";63 63 "34 3? !"7 ";B3!:7 ?>:; ?; @3?:>9> 
B;";F> ?3 @79;":7H;!; :; 57:79!>"3! 8; 8?";69!63 8; 
?; C; 78?;?> ?3863=;!;. 0343=4A 57:79!>"3! 8; 8?";6-
9!63 :>5; @79;":7H;, B;";F>!3 9> @3?:>9A6; 63 @79;"-
:7H;!; :; /7:79!>"9!63!3 8; 8?";69!63.  

(2) L3"5;!; 7 93?"I7:;!; :; B;";F>!3 3? 9!;63! 
(1) :; 363C <=>: D7 @"3@7GA6; 57:79!>"3! 8; 8?";6-
9!63.  

(3) +3: B;";F>!3 3? 9!;63! (1) :; 363C <=>: @3?:3-
97!>=3! :; B;";F>!3 ?39!;6A6; 7 43@7C; 3? B;";F>!3 3? 
<=>:3! 33 3? 363C 8;43:. 

(4) /7:79!>"3! 8; 8?";69!63 > ?3=I>: 63 "34 3? @>! 
";B3!:7 ?>:; 3? ?>:3! :; @3?:>9A6;F>!3 :; B;";F>!3 
3? 9!;63! (1) :; 363C <=>:, ?; ?3:>9> ">G>:7> 8; 78?;6;-
F> :; ?3863=;!; 3? <=>:3! 33 3? 363C 8;43: 7=7 8; 3?-
B76;F> :; B;";F>!3. 

(5) 0343=4A  57:79!>"3! 8; 8?";69!63 :> ?3:>9> ">-

G>:7> 63 "343! 3? 9!;63! (4) :; 363C <=>:, @3?:397!>-

=3! :; B;";F>!3 53I> ?; D3 786>9!7 0"I;6:73! A@";-

6>: 7:9@>4!3";! 63 "34 3? @>! ";B3!:7 ?>:;. 

(6) 0"I;6:73! A@";6>: 7:9@>4!3";! > ?3=I>: 63 

"34 3? ?>9>! ?>:; 3? ?>:3! :; @"7>53! :; 786>9!A6;F>-

!3 3? 9!;63! (5) :; 363C <=>: ?; 786"G7 :;?83" 63 /7-

:79!>"9!63!3 8; 8?";69!63 ?;=7 > 9@"36>?>:; @39!;@4;-

!; 93D=;9:3 93 8;43: 7 63 "34 3? !"7 ";B3!:7 ?>:; 3? 

?>:3! :; 786"G>:73! :;?83" ?; D3 7:K3"57"; @3?:397-

!>=3! :; B;";F>!3 8; @">8>5>:7!> ;4!76:39!7. 

(7) *:9@>4!3"3! 3? 0"I;6:73! A@";6>: 7:9@>4!3-

";! @3 786"G>:73! :;?83" 93D=;9:3 93 8;43: ?3:>9A6; 

">G>:7> 93 43> D3 8;?3=IA6; 57:79!>"3! 8; 8?";69!63 

63 "34 3? ?>9>! ?>:; ?; 3?=A<7 @3 @3?:>9>:3!3 B;";F>, 

3?:39:3 ?; D3 A6;I7 7=7 3?B7> B;";F>!3 7 ?; D3 786>-

9!7 7:9@>4!3"3! 8; ?3:>9>:73! ;4! 7 ?; 5A ?39!;67 

@"75>"34 3? ;4!3! 93 43C > 3?=A<>:3 @3 B;";F>!3.  

(8) 0343=4A 57:79!>"3! 8; 8?";69!63 :> 3?=A<7 63 

"343! 3? 9!;63! (7) :; 363C <=>:, 7:9@>4!3"3! M> @3?:>-

9> B;";F> 8; @36>?A6;F> :; @">4"G3<:; @39!;@4; 8; 

@">4"G34 A!6"?>: 63 E;43:3! 8; A@";6:;!; 7:9@>4H7C; 

7 M> 3@">?>=7 ?3@3=:7!>=>: "34 3? @>! ";B3!:7 ?>:; 

63 43C 57:79!>"3! 8; 8?";69!63 M> 3?=A<7 @3 @3?:>9>-

:3!3 B;";F> 8; G!3 63 79!73! "34 M> D3 786>9!7 7:9@>-

4!3"3! 8; ?3:>9>:73! ;4!. +3: 786>9!A6;F>!3 9> ?39!;-

6A6; 43@7C; 3? ;4!3! 93 43C 3?=A<7= @3 @3?:>9>:3!3 B;-

";F>. *:9@>4!3"3! 63 "34 3? !"7 ";B3!:7 ?>:; M> D3 

7:K3"57"; @3?:397!>=3! :; B;";F>!3 8; @">8>5>:7!> 

;4!76:39!7. 
(9) 0343=4A 57:79!>"3! 8; 8?";69!63 :> 3?=A<7 7 63 

?3@3=:7!>=:73! "34 3? 9!;63! (8) :; 363C <=>:, 7:9@>-
4!3"3! 63 "34 3? !"7 ";B3!:7 ?>:; M> @3?:>9> @"7C;6; 
?3 :;?=>I:73! C;6>: 3B67:7!>= 7 63 !3C "34 M> D3 7:-
K3"57"; @3?:397!>=3! :; B;";F>!3 8; @">8>5>:7!> 
;4!76:39!7. 

(10) 0343=4A 7:9@>4!3"3! :> @39!;@7 @3 786>9!A6;-
F>!3 3? 9!;63! (6) :; 363C <=>:, @3?:397!>=3! :; B;";-
F>!3 63 "34 3? @>! ";B3!:7 ?>:; 75; @";63 ?; @3?:>9> 
@"7D363" ?3 @79;":7H;!; :; ?7">4!3"3! :; 0"I;6:73! 
A@";6>: 7:9@>4!3";!. 0343=4A ?7">4!3"3! :>5; @79;"-
:7H;, @"7D363"3! 9> @3?:>9A6; 63 @79;":7H;!; :; 9>?7-
G!>!3 :; 0"I;6:73! A@";6>: 7:9@>4!3";!. 

(11) 07">4!3"3! :; 0"I;6:73! A@";6>: 7:9@>4!3-
";! > ?3=I>: 63 "34 3? !"7 ";B3!:7 ?>:; 3? ?>:3! :; 
@"7>53! ?; D3 ";8D=>?; @"7D363"3! 3? 9!;63! (10) :; 
363C <=>: 7 ?343=4A A!6"?7 ?>4; 7:9@>4!3"3! :> @39!;-
@7= @3 786>9!A6;F>!3 3? @3?:397!>=3! :; B;";F>!3 3? 
9!;6367!> (6) 7 (7) :; 363C <=>: 7/7=7 :> @3?:>9> @"7C;-
6; 93D=;9:3 93 9!;6367!> (8) 7 (9) :; 363C <=>:, ?7">-
4!3"3! :; 0"I;6:73! A@";6>: 7:9@>4!3";! M> @3?:>9> 
B;";F> 8; @36>?A6;F> @">4"G3<:; @39!;@4; 8; @">4"-
G34 A!6"?>: 63 E;43:3! 8; A@";6:;!; 7:9@>4H7C; 8; 
7:9@>4!3"3! 7 M> 3@">?>=7 ?3@3=:7!>=>: "34 3? @>! 
";B3!:7 ?>:; 63 43C 7:9@>4!3"3! M> 786"G7 :;?83" 63 
/7:79!>"9!63!3 8; 8?";69!63 ?;=7 > 9@"36>?>:; @3-
9!;@4;!; 93D=;9:3 93 8;43: 7 63 "34 3? !"7 ";B3!:7 ?>-
:; 3? ?>:3! :; 786"G>:73! :;?83" ?; D3 7:K3"57"; 
@3?:397!>=3! :; B;";F>!3 8; @">8>5>:7!> ;4!76:39!7. 

(12) 0343=4A 7:9@>4!3"3! :> @39!;@7 7 63 ?3@3=:7-
!>=:73! "34 3? 9!;63! (11) :; 363C <=>: ?7">4!3"3! :; 
0"I;6:73! A@";6>: 7:9@>4!3";! M> @3?:>9> @"7C;6; ?3 
:;?=>I:73! C;6>: 3B67:7!>= @"3!76 7:9@>4!3"3! 7 63 
"34 3? !"7 ";B3!:7 ?>:; M> D3 7:K3"57"; @3?:397!>-
=3! :; B;";F>!3 8; @">8>5>:7!> 5>"47. 

(13) )3 9=A<;C3! 3? 9!;63! (12) :; 363C <=>: ?7">-

4!3"3! :; 0"I;6:73! A@";6>: 7:9@>4!3";! 6>?:;G, ; 

:;C?3H:; 63 "34 3? >?>: ";B3!>: ?>:, M> 36=;9!7 ?"AD 

7:9@>4!3" ?; D3 9@"36>?> :;?83"3! 6>?:;G. 

(14) )3 9=A<;7!> 3? 9!;63! (13) :; 363C <=>: ?7">-

4!3"3! :; 0"I;6:73! A@";6>: 7:9@>4!3";! 63 "34 3? 

!"7 ";B3!:7 ?>:; M> D3 7:K3"57"; @3?:397!>=3! :; B;-

";F>!3 8; @">8>5>:7!> 5>"47. 

(15) 0343=4A ?7">4!3"3! :; 0"I;6:73! A@";6>: 

7:9@>4!3";! :> @39!;@7 93D=;9:3 93 9!;63! (11) 3? 363C 

<=>:, @3?:397!>=3! :; B;";F>!3 53I> ?; @3?:>9> @"7-

C;6; ?3 :;?=>I:73! C;6>: 3B67:7!>= 63 "34 3? 39A5 ";-

B3!:7 ?>:;. 

(16) 0343=4A 57:79!>"3! 8; 8?";69!63 :> 3?=A<7 63 

"343! 3? 9!;63! (9) :; 363C <=>:, @3?:397!>=3! :; B;";F>-

!3 53I> ?; @36>?> A@";6>: 9@3" @">? %@";6:73! 9A?. 

(17) .39!;@4;!; @">? %@";6:73! 9A? > 7!:;.“ 



 !". 64 - #". 136  $%&#'( )' (*+ (, -'.%#$*+, /,+'01(*2, 3 34!356"7 2011 

 

J=>: 3 

.3?8;43:947!> ;4!7 3? <=>:367!> 1 7 2 3? 363C 8;-

43: M> 9> ?3:>9;! 63 "34 3? 30 ?>:; 3? ?>:3! :; 6=>DA-

6;F>!3 63 97=; :; 363C 8;43:. 

.3 ?3:>9A6;F>!3 :; @3?8;43:947!> ;4!7 3? 9!;63! 1 

:; 363C <=>: 79!73! 6>?:;G, ; :;C?3H:; 63 "34 3? 24 <;-

9; 9> 3BC;6A6; :; 6>B 9!";:7H;!; :; /7:79!>"9!63!3 8; 

8?";69!63. 

     

J=>: 4 

 163C 8;43: 6=>DA6; 63 97=; 39573! ?>: 3? ?>:3! :; 

3BC;6A6;F>!3 63 „ =AIB>: 6>9:74 :; ->@AB=74; /;4>-

?3:7C;“. 

__________ 

 

L I GJ 
PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR SHENDET  

PUBLIK 
 

Neni 1 

Në Ligjin për shendet publik ("Gazeta Zyrtare e Repub-

likes së Maqedonise" numer 22/10), në nenin 33 pas para-

grafit (1) shtohen dy paragrafe të rinj (3) dhe (4), si vijojne:  

"(2) Për marrjen e lejes nga paragrafi (1) i ketij neni, 

personi juridik ose fizik në Ministrine e Shendetesise pa-

rashtrojne kerkese në formular formen dhe permbajtjen e të 

cilit i percakton ministri i Shendetesise.  

(3) Për kerkesen nga paragrafi (2) i ketij neni, Ministria 

e Shendetesise detyrohet që në afat prej 30 ditesh ta leshoje 

lejen nga paragrafi (1) i ketij neni ose të miratoje aktven-

dim për refuzimin e kerkeses për leshim të lejes." 

Paragrafet (2), (3), (4), (5) dhe (6) behen paragrafet (4), 

(5), (6), (7) dhe (8). 
 

Neni 2 

Pas nenit 33 shtohet nen i ri 33-a, si vijon: 

 

"Neni 33-a 

(1) Nese Ministria e Shendetesise nuk e leshon lejen, 

perkatesisht nuk miraton aktvendim për refuzimin e kerke-

ses për leshim të lejes në afatin nga neni 33 paragrafi (3) i 

ketij ligji, parashtruesi i kerkeses ka të drejte që në afat prej 

tri diteve të punes të parashtroje kerkese në sekretarine e 

ministrit të Shendetesise, që ta leshoje lejen. Nese ministri i 

Shendetesise nuk ka sekretari, kerkesa parashtrohet në se-

kretarine e Ministrise së Shendetesise.  

(2) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi 

(1) i ketij neni, i percakton ministri i Shendetesise.   

(3) Me kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni, parash-

truesi i kerkeses dorezon edhe kopje të kerkeses nga neni 

33 i ketij ligji. 

(4) Ministri i Shendetesise detyrohet që në afat prej pe-

se diteve të punes nga dita e parashtrimit të kerkeses nga 

paragrafi (1) i ketij neni, të miratoje aktvendim për leshi-

min e lejes nga neni 33 i ketij ligji ose për refuzimin e ker-

keses.  

(5) Nese ministri i Shendetesise nuk miraton aktvendim 

në afatin nga paragrafi (4) i ketij neni, parashtruesi i kerke-

ses mund ta njoftoje Inspektoratin Shteteror Administrativ 

në afat prej pese diteve të punes. 

(6) Inspektorati Shteteror Administrativ detyrohet që në 

afat prej dhjete diteve nga dita e pranimit të njoftimit nga 

paragrafi (5) i ketij neni të kryeje mbikeqyrje në Ministrine 

e Shendetesise nese eshte zbatuar procedura në pajtim me 

ligjin dhe në afat prej tri diteve të punes nga dita e mbikeq-

yrjes së kryer, ta informoje parashtruesin e kerkeses për 

aktivitetet e ndermarra.  

(7) Inspektori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 

pas mbikeqyrjes së kryer në pajtim me ligjin, miraton ak-

tvendim me të cilin e ngarkon ministrin e Shendetesise, që 

në afat prej dhjete diteve të vendose për kerkesen e parash-

truar, perkatesisht ta pranoje ose ta refuzoje kerkesen dhe 

ta njoftoje inspektorin për aktin e miratuar dhe t'i dorezoje 

ekzemplar nga akti me të cilin eshte vendosur për kerke-

sen.  

(8) Nese ministri i Shendetesise nuk vendos në afatin 

nga paragrafi (7) i ketij neni, inspektori do të parashtroje 

kerkese për ngritjen e procedures për kundervajtje për kun-

dervajtje të percaktuar në Ligjin për inspeksion administra-

tiv dhe do të caktoje afat plotesues prej pese diteve të pu-

nes në të cilin ministri i Shendetesise do të vendos për ker-

kesen e parashtruar, për cfare në afatin e njejte do ta njofto-

je inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin dorezohet 

edhe kopje nga akti me të cilin ka vendosur për kerkesen e 

paraqitur.  Inspektori në afat prej tri diteve të punes do ta 

informoje parashtruesin e kerkeses për aktivitetet e nder-

marra. 

(9) Nese ministri i Shendetesise nuk vendos edhe në 

afatin plotesues nga paragrafi (8) i ketij neni, inspektori në 

afat prej tri diteve të punes do të parashtroje kallezim te 

prokurori publik kompetent dhe në atë afat do ta informoje 

parashtruesin e kerkeses për aktivitetet e ndermarra.  

(10) Nese inspektori nuk vepron sipas njoftimit nga pa-

ragrafi (6) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses në afat prej 

pese diteve të punes ka të drejte të paraqese kundershtim 

në sekretarine e drejtorit të Inspektoratit Shteteror Admini-

strativ. Nese drejtori nuk ka sekretari, kundershtimi parash-

trohet në sekretarine e selise së Inspektoratit Shteteror Ad-

ministrativ. 

(11) Drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ 

detyrohet që në afat prej tri diteve të punes nga dita e pra-

nimit, ta shqyrtoje kundershtimin nga paragrafi (10) i ketij 

neni dhe nese konstaton se inspektori nuk ka vepruar sipas 

njoftimit nga parashtruesi i kerkeses nga paragrafet (6) dhe 

(7) të ketij neni dhe/ose nuk paraqet kallezim në pajtim me 

paragrafet (8) dhe (9) të ketij neni, drejtori i Inspektoratit 

Shteteror Administrativ do të parashtroje kerkese për ngrit-

jen e procedures për kundervajtje për kundervajtje të perca-

ktuar në Ligjin për inspeksion administrativ për inspektorin 

dhe do të caktoje afat plotesues prej pese diteve të punes në 

të cilin inspektori do të kryeje mbikeqyrje në Ministrine e 

Shendetesise nese procedura eshte zbatuar në pajtim me 

ligjin dhe në afat prej tri diteve të punes nga dita e mbikeq-

yrjes së kryer, ta informoje parashtruesin e kerkeses për 

aktivitetet e ndermarra.  

(12) Nese inspektori nuk vepron as në afatin plotesues 

nga paragrafi (11) i ketij neni drejtori i Inspektoratit Shtete-

ror Administrativ do t'i paraqese kallezim prokurorit publik 

kompetent dhe në afat prej tri diteve të punes do ta infor-

moje parashtruesin e kerkeses për masat e ndermarra.  

(13) Në rastin nga paragrafi (12) i ketij neni drejtori i 

Inspektoratit Shteteror Administrativ menjehere, e më së 

voni në afat prej një dite pune, do të autorizoje inspektor 

tjeter që ta kryeje mbikeqyrjen menjehere. 
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(14) Në rastet nga paragrafi (13) i ketij neni drejtori i 

Inspektoratit Shteteror Administrativ në afat prej tri diteve 

të punes, e informon parashtruesin e kerkeses për masat e 

ndermarra.  
(15) Nese drejtori i Inspektoratit Shteteror Administra-

tiv nuk vepron në pajtim me paragrafin (11) të ketij neni, 
parashtruesi i kerkeses mund t'i paraqese kallezim prokuro-
rit publik kompetent, në afat prej tete diteve të punes. 

(16) Nese ministri i Shendetesise nuk vendos në afatin 
nga paragrafi (9) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund 
të ngrite kontest administrativ në Gjykaten Administrative. 

(17) Procedura në Gjykaten Administrative eshte urg-
jente." 

Neni 3 
Aktet nenligjore nga nenet 1 dhe 2 të ketij ligji, do të 

miratohen në afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi e 
ketij ligji. 

Pas miratimit të akteve nenligjore nga paragrafi 1 i ketij 

neni, ai menjehere, e më së voni në afat prej 24 oresh pub-

likohet në ueb faqen e Ministrise së Shendetesise. 

     

Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".   

__________ 
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