
 !". 50 - #". 148  $%&#'( )' (*+ (, -'.%#$*+, /,+'01(*2, 21 34!356"7 2011 

 

inspektori do të kryejë mbikëqyrje në organin e 
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve 
nga sfera e mjedisit jetësor, nëse është zbatuar procedura 
në përputhshmëri me ligjin dhe në afat prej tri ditëve të 
punës nga dita e mbikëqyrjes së realizuar ta informojë 
parashtruesin  e kërkesës për masat e ndërmarra.    

(12) Nëse inspektori nuk vepron edhe në afatin 
plotësues nga paragrafi (11) i këtij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të paraqesë 
kallëzim te  prokurori publik kompetent kundër inspektorit 
dhe në afat  prej tri ditëve të punës do ta informojë 
parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.  

(13) Në rastin nga paragrafi (12) 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 mbikëqyrjen menjëherë.  

(14) Në rastin nga paragrafi (13) i këtij neni, drejtori i 
Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri ditëve 
të punës e informon parashtruesin e kërkesës për masat e 
ndërmarra.  

(15) Nëse drejtori i Inspektoratit Shtetëror 
Administrativ nuk vepron në përputhshmëri me paragrafin 
(11) të këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të paraqesë 
kallëzim te prokurori publik kompetent në afat prej tetë 
ditëve të punës.   

(16) Nëse ministri nuk vendos në afatin nga paragrafi 
(8) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të ngritë 
kontest administrativ para gjykatës kompetente.  

(17) Procedura para Gjykatës Administrative është 
urgjente."  

 
Neni 6 

Aktet nënligjore nga nenet 1, 2, 4 dhe 5 të këtij ligji 
miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 

Pas miratimit të akteve nënligjore nga nenet 1, 2, 4 dhe 
5 të këtij ligji, të njëjtat menjëherë, e më së voni në afat 
prej 24 orësh publikohen në ueb faqen e organit të 
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve 
nga sfera e mjedisit jetësor. 

 
Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, përveç 
dispozitave nga nenet 1  dhe 3 të këtij ligji që do të fillojnë 
të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për themelim të 
Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë 
Administrative dhe Procedurë për Marrëdhënie Pune në 
Shkallë të Dytë. 

__________ 
3228. 

)"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;;! 

 
  ! " # 

#" $%&'(") *"+, -" #"!&-&. #" /#0,-
- *"+, / 1&$&(- *"+, -" #"!&-&. #" 

*%"2&. *"+, /  %"2&." -" ).%"-3/ 
 
 > @"3D=;9A6; E;43:3! 8; 785>:A6;F> 7 ?3@3=:A6;-

F> :; E;43:3! 8; 6";B3!A6;F> 7  ";B3!; :; 9!";:G7, 
H!3  3B";:7>!3 :; ->@AB=74; /;4>?3:7C; D3 ?3:>-

9> :; 9>?:7G;!; 3?"I;:; :; 19 34!356"7 2011 D3?7:;. 
  
  #". 07- 4394/1                                .">!9>?;!>= 

19 34!356"7 2011 D3?7:;       :; ->@AB=74; /;4>?3:7C;,                       
      43@C>                                    45678 /9:;59, 9.". 
 

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

/;4>?3:7C;, 
.6:<=5 *8>:;5?=@, 9.". 

# " ! & - 
#" /#0,- *"+, / 1&$&(- *"+, -" #"!&-
-&. #" *%"2&. *"+, /  %"2&." -" ).%"-3/  

 
J=>: 1 

)3 E;43:3! 8; 6";B3!A6;F> 7 ";B3!; :; 9!";:G7 
(" =AIB>: 6>9:74 :; ->@AB=74; /;4>?3:7C; " B"3C 
70/2007, 05/2009 7 35/10), 63 <=>:3! 9  9!;6 (1) @3 8B3-
"3! “6";B3!A6;F>“ 8B3"367!>: “93D=;9:3 93 E;43:3! 8; 
3@H!;!; A@";6:; @39!;@4;“ 9> 8;5>:A6;;! 93 8B3"367-
!>: “63 "34 3? 45 ?>:; 3? ?>:3! :; @3?:>9A6;F>!3 :; 
B;";F>!3 93 @3!">B:;!; ?34A5>:!;G7C;“. 

 
J=>: 2 

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

„J=>: 9-; 
(1) 0343=4A ,D>:G7C;!; 8; 6";B3!A6;F> :> ?3:>9> 

">H>:7> 63 "343! 3? <=>:3! 9 9!;6 (1) 3? 363C 8;43:, 
@3?:397!>=3! :; B;";F>!3 75; @";63 63 "34 3? !"7 ";-
B3!:7 ?>:; 3? 79!>43! :; !3C "34 ?; @3?:>9> B;";F> ?3 
@79;":7G;!; :; ?7">4!3"3! :; ,D>:G7C;!; 8; 6";B3!A-
6;F> 8;";?7 ?3:>9A6;F> :; ">H>:7> 3? 9!";:; :; ?7">-
4!3"3! :; ,D>:G7C;!; 8; 6";B3!A6;F>. 

(2) K3"5;!; 7 93?"I7:;!; :; 3B";8>G3! :; B;";F>-
!3 3? 9!;63! (1) :; 363C <=>: D7 @"3@7HA6; 57:79!>"3! 
:;?=>I>: 8; ";B3!7!> 3? 3B=;9!; :; !"A?3!. 

(3) +3: B;";F>!3 8; ?3:>9A6;F> :; ">H>:7> 3? 9!;-
63! (1) :; 363C <=>: @3?:397!>=3! :; B;";F>!3 ?39!;6A-
6; 7 43@7C; 3? B;";F>!3 3? <=>:3! 8 9!;6 (6) 3? 363C 8;-
43:. 

(4) 07">4!3"3! :; ,D>:G7C;!; 8; 6";B3!A6;F> > ?3=-
I>: 63 "34 3? @>! ";B3!:7 ?>:; 3? ?>:3! :; @3?:>9A6;-
F>!3 :; B;";F>!3 3? 9!;63! (1) :; 363C <=>: ?3 @79;"-
:7G;!; :; ,D>:G7C;!; 8; 6";B3!A6;F> ?; ?3:>9> ">H>-
:7> 93 43> L> D3 A6;I7 7=7 3?B7> B;";F>!3. 0343=4A 
?7">4!3"3! :>5; @79;":7G;, B;";F>!3 9> @3?:>9A6; 63 
@79;":7G;!; :; 9>?7H!>!3 :; ,D>:G7C;!; 8; 6";B3!A6;-
F>. 

(5) 0343=4A ?7">4!3"3! :; ,D>:G7C;!; 8; 6";B3!A-
6;F> :> ?3:>9> ">H>: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"H7 7:9@>4G7947 
:;?83" 63 ,D>:G7C;!; 8; 6";B3!A6;F> 7 ?; A!6"?7 ?;=7 
> 9@"36>?>:; @39!;@4;!; 93D=;9:3 93 8;43: 7 63 "34 3? 
!"7 ";B3!:7 ?>:; 3? ?>:3! :; 786"H>:73! :;?83" ?; D3 
786>9!7 @3?:397!>=3! :; B;";F>!3 8; A!6"?>:;!; 93-
9!3CB; @"7 786"H>:73! :;?83". 

(7) *:9@>4!3"3! 3? 0"I;6:73! A@";6>: 7:9@>4!3-
";! @3 786"H>:73! :;?83" 93D=;9:3 93 8;43: ?3:>9A6; 
">H>:7> 93 43> D3 8;?3=IA6; ?7">4!3"3! :; ,D>:G7C;!; 
8; 6";B3!A6;F> 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 8; @">8>5>:7!> 5>"47 63 79!73! "34 ?; D3 786>-
9!7 7:9@>4!3"3! 7 ?; 5A ?39!;67 @"75>"34 3? ;4!3! 93 
43C > 3?=A<>:3 @3 B;";F>!3.  

(8) 0343=4A ?7">4!3"3! :; ,D>:G7C;!; 8; 6";B3!A-
6;F> :> 3?=A<7 63 "343! 3? 9!;63! (7) :; 363C <=>:, 
7:9@>4!3"3! L> @3?:>9> B;";F> 8; @36>?A6;F> :; @">-
4"H3<:; @39!;@4; 8; @">4"H34 A!6"?>: 63 E;43:3! 8; 
A@";6:;!; 7:9@>4G7C;  7 L> 3@">?>=7 ?3@3=:7!>=>: "34 
3? @>! ";B3!:7 ?>:; 63 43C ?7">4!3"3! :; ,D>:G7C;!; 8; 
6";B3!A6;F> L> 3?=A<7 @3 @3?:>9>:3!3 B;";F> 8; H!3 
63 79!73! "34 L> 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<A6;= @3 @3?:>9>:3!3 B;";F>. *:9@>4!3"3! 63 
"34 3? !"7 ";B3!:7 ?>:; D3 7:M3"57"; @3?:397!>=3! 
:; B;";F>!3 8; @">8>5>:7!> 5>"47. 



21 34!356"7 2011  $%&#'( )' (*+ (, -'.%#$*+, /,+'01(*2, #". 148 -  !". 51 

(9) 0343=4A ?7">4!3"3! :; ,D>:G7C;!; 8; 6";B3!A-
6;F> :> 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 ?>:; L> 
@3?:>9> @"7C;6; ?3 :;?=>I:73! C;6>: 3B67:7!>= 7 63 
!3C "34 L> D3 7:M3"57"; @3?:397!>=3! :; B;";F>!3 8; 
@">8>5>:7!> 5>"47. 

(10) 0343=4A 7:9@>4!3"3! :> @39!;@7 @3 786>9!A6;-
F>!3 3? 9!;63! (5) :; 363C <=>:, @3?:397!>=3! :; B;";-
F>!3 63 "34 3? @>! ";B3!:7 ?>:; 75; @";63 ?; @3?:>9> 
@"7D363" ?3 @79;":7G;!; :; ?7">4!3"3! :; 0"I;6:73! 
A@";6>: 7:9@>4!3";!. 0343=4A ?7">4!3"3! :>5; @79;"-
:7G;, @"7D363"3! 9> @3?:>9A6; 63 @79;":7G;!; :; 9>?7-
H!>!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!;63! (5) :; 363C <=>: 7=7 :> @3?:>= @"7C;6; 93D=;9:3 
93 9!;63! (9) :; 363C <=>:, ?7">4!3"3! :; 0"I;6:73! 
A@";6>: 7:9@>4!3";!  L> @3?:>9> B;";F> 8; @36>?A6;F> 
:; @">4"H3<:; @39!;@4; 8; @">4"H34 A!6"?>: 63 E;43-
:3! 8; A@";6:;!; 7:9@>4G7C; :; 7:9@>4!3"3! 7 L> 3@">-
?>=7 ?3@3=:7!>=>: "34 3? @>! ";B3!:7 ?>:; 63 43C 7:9-
@>4!3"3! L> 786"H7 :;?83" 63 ,D>:G7C;!; 8; 6";B3!A6;-
F> ?;=7 > 9@"36>?>:; @39!;@4;!; 93D=;9:3 93 8;43: 7 
63 "34 3? !"7 ";B3!:7 ?>:; 3? ?>:3! :; 786"H>:73! 
:;?83" ?; D3 7:M3"57"; @3?:397!>=3! :; B;";F>!3 8; 
@">8>5>:7!> 5>"47.  

(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";! L> @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 ?>:; L> D3 7:M3"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>?:;H, ; 
:;C?3G:; 63 "34 3? >?>: ";B3!>: ?>:, L> 36=;9!7 ?"AD 
7:9@>4!3" ?; D3 9@"36>?> :;?83"3! 6>?:;H. 

(14) )3 9=A<;C3! 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 ?>:; L> D3 7:M3"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) :; 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 ?7">4!3"3! :; ,D>:G7C;!; 8; 6";B3!A-
6;F> :> 3?=A<7 63  "343! 3? 9!;63! (8) :; 363C <=>:, 
@3?:397!>=3! :; B;";F>!3 53I> ?; @36>?> A@";6>: 
9@3" @">? :;?=>I:73!  9A?. 

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

J=>: 3 
.3?8;43:9473! ;4! @">?67?>: 93 363C 8;43: L> 9> 

?3:>9> 63 "34 3? 30 ?>:; 3? ?>:3! :; 6=>DA6;F>!3 63 
97=; :; 363C 8;43:. 

.3 6=>DA6;F>!3 63 97=; :; @3?8;43:9473! ;4! 3? 
9!;63! 1 :; 363C <=>: 79!73! 6>?:;H, ; :;C?3G:; 63 "34 
3? 24 <;9; 9> 3BC;6A6; :; 6>B 9!";:7G;!;  :; /7:7-
9!>"9!63!3 8; !"A? 7 93G7C;=:; @3=7!74;. 

 
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 NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR PUNËSIM DHE PUNË TË TË HUAJVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për punësim dhe punë të të huajve ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 70/2007, 
05/2009 dhe 35/10), në nenin 9 paragrafi (1) pas fjalës 
"punësim" fjalët: "në pajtim me Ligjin për procedurë të 
përgjithshme administrative" zëvendësohen me fjalët: "në 
afat prej 45 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës me 
dokumentacionin e nevojshëm". 

 
Neni 2 

Pas nenit 9 shtohet nen i ri 9-a si vijon: 
 

"Neni 9-a 
 (1) Nëse Agjencia për Punësim nuk miraton aktvendim 

në afatin nga neni 9 paragrafi (1) i këtij ligji, parashtruesi i 
kërkesës ka të drejtë që në afat prej tri ditëve të punës nga 
kalimi i atij afati të parashtrojë kërkesë në sekretarinë e 
drejtorit të Agjencisë për Punësim, për miratimin e 
aktvendimit nga drejtori i Agjencisë për Punësim. 

(2) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi 
(1) i këtij neni, e përcakton ministri kompetent për çështjet 
nga sfera e punës. 

(3) Me kërkesën për miratimin e aktvendimit nga 
paragrafi (1) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës dorëzon 
edhe kopje të kërkesës nga neni 8 paragrafi (6) i këtij ligji. 

(4) Drejtori i Agjencisë për Punësim, detyrohet që në 
afat prej pesë ditëve të punës nga dita e parashtrimit të 
kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni, në sekretarinë e 
Agjencisë për Punësim, të miratojë aktvendim me të cilin 
do ta pranojë apo refuzojë kërkesën. Nëse drejtori nuk ka 
sekretari, kërkesa parashtrohet në sekretarinë, në selinë e 
Agjencisë për Punësim. 

(5) Nëse drejtori i Agjencisë për Punësim nuk miraton 
aktvendim në afatin nga paragrafi (4) i këtij neni, 
parashtruesi i kërkesës mund ta njoftojë Inspektoratin 
Shtetëror Administrativ në afat prej pesë ditëve të punës. 

(6) Inspektorati Shtetëror Administrativ detyrohet që në 
afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga 
paragrafi (5) i këtij neni të kryejë mbikëqyrje inspektuese 
në Agjencinë për Punësim dhe të konstatojë nëse është 
zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri 
ditëve të punës nga dita e mbikëqyrjes së kryer ta njoftojë 
parashtruesin e kërkesës për gjendjen e konstatuar gjatë 
mbikëqyrjes së kryer. 

(7) Inspektori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ 
pas mbikëqyrjes së kryer në pajtim me ligjin, miraton 
aktvendim me të cilin e ngarkon drejtorin e Agjencisë për 
Punësim që në afat prej dhjetë ditësh të vendos për 
kërkesën e parashtruar, përkatësisht ta pranojë apo refuzojë 
kërkesën dhe për masat e ndërmarra në afatin e njëjtë ta 
njoftojë inspektorin dhe t'i dorëzojë ekzemplar të aktit me 
të cilin është vendosur për kërkesën.   

(8) Nëse drejtori i Agjencisë për Punësim nuk vendos 
në afatin nga paragrafi (7) i këtij neni, inspektori do të 
parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse 
për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për inspeksionin 
administrativ dhe do të përcaktojë afat plotësues prej pesë 
ditëve të punës, në të cilin drejtori i Agjencisë për Punësim 
do të vendosë për kërkesën e parashtruar, për çfarë në 
afatin e njëjtë do ta njoftojë inspektorin për aktin e 
miratuar. Me njoftimin dorëzohet edhe kopje e aktit me të 
cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar. Inspektori në 
afat prej tri ditëve të punës e informon parashtruesin e 
kërkesës për masat e ndërmarra. 

(9) Nëse drejtori i Agjencisë për Punësim  nuk vendos 
as në afatin plotësues nga paragrafi (8) i këtij neni, 
inspektori në afat prej tri ditëve të punës do të paraqesë 
kallëzim tek prokurori publik kompetent dhe në atë afat e 
informon parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.  
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(10) Nëse inspektori nuk vepron pas njoftimit nga 

paragrafi (5) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës në afat prej 

pesë ditëve të punës ka të drejtë të paraqesë kundërshtim 

në sekretarinë e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror 

Administrativ. Nëse drejtori nuk ka sekretari, kundërshtimi 

parashtrohet në sekretarinë në selinë e Inspektoratit 

Shtetëror Administrativ. 

(11) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ 

detyrohet që në afat prej tri ditëve të punës nga dita e 

pranimit, ta shqyrtojë kundërshtimin nga paragrafi (10) i 

këtij neni dhe nëse konstaton se inspektori nuk ka vepruar 

pas njoftimit nga parashtruesi i kërkesës nga paragrafi (5) i 

këtij neni ose nuk ka paraqitur kallëzim në pajtim me 

paragrafin (9) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror 

Administrativ do të parashtrojë kërkesë për ngritjen e 

procedurës për kundërvajtje për kundërvajtje të përcaktuar 

në Ligjin për inspeksionin administrativ për inspektorin 

dhe do të caktojë afat plotësues prej pesë ditëve të punës në 

të cilin inspektori do të kryejë mbikëqyrje në Agjencinë për 

Punësim nëse procedura është zbatuar në pajtim me ligjin 

dhe në afat prej tri ditëve të punës nga dita e mbikëqyrjes 

së kryer, ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e 

ndërmarra.  

(12) Nëse inspektori nuk vepron as në afatin plotësues 

nga paragrafi (11) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit 

Shtetëror Administrativ do të paraqesë kallëzim te 

prokurori publik kompetent dhe në afat prej tri ditëve të 

punës do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e 

ndërmarra.  

(13) Në rastin nga paragrafi (12) i këtij neni, drejtori i 

Inspektoratit Shtetëror Administrativ menjëherë, e më së 

voni në afat prej një dite të punës, do të autorizojë 

inspektor tjetër që ta kryejë mbikëqyrjen menjëherë.  

(14) Në rastin nga paragrafi (13) i këtij neni, drejtori i 

Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri ditëve 

të punës, e informon parashtruesin e kërkesës për masat e 

ndërmarra. 

(15) Nëse drejtori i Inspektoratit Shtetëror 

Administrativ nuk vepron në pajtim me paragrafin (11) të 

këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të paraqesë 

kallëzim te prokurori publik kompetent, në afat prej tetë 

ditëve të punës. 

(16) Nëse drejtori i Agjencisë për Punësim nuk vendos 

në afatin nga paragrafi (8) i këtij neni, parashtruesi i 

kërkesës mund të ngritë kontest administrativ në gjykatën 

kompetente. 

(17) Procedura në Gjykatën Administrative është 

urgjente." 

 

Neni 3 

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në 

afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji. 

Pas hyrjes në fuqi të aktit nënligjor nga paragrafi 1 i 

këtij neni, i njëjti menjëherë, e më së voni në afat prej 24 

orësh publikohet në ueb faqen e Ministrisë së Punës dhe 

Politikës Sociale. 

 

Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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