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(17) Nëse ministri kompetent për çështjet nga sfera e 
punës nuk vendos në afatin nga paragrafi (10) i këtij neni, 
parashtruesi i kërkesës mund të ngritë kontest administrativ 
në gjykatën kompetente.  

(18) Procedura në Gjykatën Administrative është 
urgjente."  

 
Neni 2 

Akti nënligjor nga neni 9-a paragrafi (3) të këtij ligji do 
të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji.  

Pas miratimit të aktit nënligjor nga paragrafi (1) i këtij 
neni, ai menjëherë, e më së voni në afat prej 24 orësh 
publikohen në ueb faqen e ministrisë kompetente për 
çështjet nga sfera e punës. 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  
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L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

E LIGJIT PËR SIGURI DHE SHËNDET GJATË 
PUNËS 

 

Neni 1 

Në Ligjin për siguri dhe shëndet gjatë punës (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër  92/2007), pas 

nenit 1 neni i ri 1-a, si vijon:  

"Neni 1-a 

Qëllim i këtij ligji është të vendosen masa që do të 

nxisin përmirësim të sigurisë dhe shëndetit gjatë punës." 

 

Neni 2 

Në nenin 2, paragrafin (2), pika në fund të fjalisë 

zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "në të 

kundërtën siguria dhe shëndeti i punonjësve  gjatë punës në 

këto veprimtari duhet të sigurohen, sa është e mundur më 

tepër, sipas qëllimeve të këtij ligji". 

 

Neni 3 

Në nenin 3 alineja 2 pas fjalëve: "Punëdhënës" është 

personi fizik ose juridik" shtohen fjalët: "përgjegjës për 

punën dhe punonjësit". 

 

Neni 4 

Në nenin 6 në paragrafin (2) shtohet paragrafi i ri (3), si 

vijon: 

"(3) Personat e autorizuar juridikë dhe fizikë të 

angazhuar nga punëdhënësi, janë përgjegjës për kryerjen e 

detyrave të kontraktuara." 

Paragrafët (3) dhe (4) bëhet paragrafë (4) dhe (5). 

 

Neni 5 

Në nenin 8 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 

presje dhe shtohen fjalët: "dhe t'i përshtatë masat duke i 

marrë parasysh rrethanat e ndryshueshme për përmirësimin 

e gjendjeve ekzistuese." 

 

Neni 6 

Në nenin 9 alineja 4 pas fjalës "mjedis" presja shlyhet 

dhe shtohen fjalët: "dhe lehtësim i punës monotone dhe 

punës me temp të punës të përcaktuar paraprakisht,". 

Në alinenë 9 fjala "teknologjik" zëvendësohet me 

fjalët: "tekniko-teknologjik". 

Neni 7 

Në nenin 17 alineja 1 presja shlyhet dhe shtohen fjalët: 

"gjatë punës,". 

 

Neni 8 

Në nenin 18 në paragrafin (2) pas fjalëve: "nenin 46" 

shtohen fjalët: "paragrafi (2)". 

Në paragrafin (5) fjala "Përgjegjës" zëvendësohet me 

fjalën "Profesional". 

 

Neni 9 

Në nenin 19, paragrafi (2) fjalët: "e ka dhënë provimin 

profesional për siguri gjatë punës dhe" shlyhen. 

 

Neni 10 

Në nenin 20 alineja 3 ndryshohet si vijon: 

"- organizim dhe realizim të trajnimit për ndihmë të 

parë punonjësve,". 

 

Neni 11 

Në nenin 22 në paragrafin (1) numri "18" zëvendësohet 

me numrin "24". 

Në paragrafin (2) pas fjalës "mënyrën" lidhëza "dhe" 

zëvendësohet me presje ndërsa pas fjalës "vëllimin" 

shtohen fjalët: "dhe listën e çmimeve." 

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon: 
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"(3) Lartësia e shpenzimeve për kontrolle shëndetësore, 

që do të përcaktohet në listën e çmimeve, përcaktohet në 

bazë të llojit, mënyrës dhe vëllimit të kryerjes së 

kontrolleve shëndetësore." 

 

Neni 12 

Në nenin 25, paragrafin (1) pas fjalës "Punëdhënësi" 

shtohen fjalët: "në afat më të shkurtër të mundshëm", në 

fjalinë e dytë fjala "mundet" zëvendësohet me fjalën 

"duhet". 

 

Neni 13 

Në nenin 26, paragrafin (1) fjalia e parë ndryshohet si 

vijon: 

"Punëdhënësi detyrohet që t'i informojë punonjësit dhe 

përfaqësuesit e tyre për çdo lloj rreziku në të gjitha vendet 

e punës, për masat e sigurisë të nevojshme për kontroll të 

rreziqeve dhe eliminimin e pasojave të dëmshme, si dhe 

informata për punonjësit me përgjegjësi të veçanta për 

ndihmë të parë, mbrojtje nga zjarri dhe evakuim." 

 

Neni 14 

Në nenin 27, paragrafin (1) fjala "miratojnë" 

zëvendësohet me fjalët: "kanë të bëjnë". 

 

Neni 15 

Në nenin 30, paragrafi (1), alineja 2 ndryshohet si 

vijon: 

"-të kërkojë nga punëdhënësi të marrë masa përkatëse 

dhe në këtë drejtim të parashtrojë propozime me qëllim të 

zvogëlimit të rreziqeve për punonjësit dhe/ose të 

mënjanohen burimet e rreziqeve,." 

 

Neni 16 

Në nenin 31 në paragrafët (2) dhe (7) fjala "rreziqeve" 

zëvendësohet me fjalën "rrezikimeve". 

 

Neni 17 

Në nenin 32 pas fjalës "punëdhënësit" vihet pikë, 

ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen. 

 

Neni 18 

Në nenin 38, paragrafin (1) pas fjalës "atë" shtohen 

fjalët: "dhe personave të përfshirë nga aktivitetet e tij". 

 

Neni 19 

Në nenin 42, paragrafin (3) pas fjalës "kushte" shtohen 

fjalët: "që nuk paraqesin rrezik në kuadër të aktivitetit të 

tij". 

Neni 20 

Në nenin 43, paragrafi (2) alineja 2 fjala "koherinte" 

zëvendësohet me fjalën " koherente ". 

 

Neni 21 

Në nenin 45, paragrafi (2), alineja 4, ndryshohet si 

vijon: 

"-me propozim të inspektorit të punës, nëse konstatohet 

se punët nuk kryhen profesionalisht dhe në pajtim me 

rregullat nga sfera e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës". 

Pas paragrafit (3) shtohen 18 paragrafë të rinj (4), (5), 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), 

(18), (19), (20) dhe (21), si vijojnë: 

"(4) Ministri kompetent për çështje nga sfera e punës 

në afat prej 30 ditësh nga dita e plotësimit të kushteve sipas 

nenit 45 paragrafi (1) të këtij ligji, me kërkesë të 

parashtruesit lëshon leje për kryerje të punëve profesionale.  

(5) Nëse ministri kompetent për çështje nga sfera e 

punës nuk miraton aktvendim për lëshim të lejes për 

kryerje të punëve profesionale, përkatësisht nuk miraton 

aktvendim për refuzim të kërkesës në afatin nga paragrafi 

(4) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës ka të drejtë që në 

afat prej tri ditëve të punës nga kalimi i këtij afati, të 

paraqesë kërkesë te sekretaria e ministrit kompetent për 

çështje nga sfera e punës, për marrje aktvendimi.  

(6) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi 

(5) i këtij neni i përcakton ministri kompetent për çështje 

nga sfera e punës. 

(7) Më kërkesën për lëshimin e lejes për kryerje të 

punëve profesionale, parashtruesi i kërkesës parashtron 

edhe kopje të kërkesës nga paragrafi (4) i këtij neni.  

(8) Ministri kompetent për çështje nga sfera e punës 

detyrohet që në afat prej pesë ditëve të punës nga pranimi i 

kërkesës nga paragrafi (4)  i këtij neni në sekretarinë e 

ministrit të Punës dhe Politikës Sociale,  të miratojë 

aktvendim me të cilin kërkesa për lëshim të lejes pranohet 

ose refuzohet. Nëse ministri kompetent për çështje nga 

sfera e punës nuk ka sekretari, kërkesa paraqitet në 

sekretarinë e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. 

(9) Nëse ministri kompetent për çështje nga sfera e 

punës nuk miraton aktvendim në afatin nga paragrafi (8) i 

këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund ta njoftojë 

Inspektoratin Shtetëror Administrativ në afat prej pesë 

ditëve të punës.  

(10) Inspektorati Shtetëror Administrativ detyrohet që 

në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit 

nga paragrafi (9) i këtij neni të kryejë mbikëqyrje në 

Ministrinë e së Punës dhe Politikës Sociale nëse është 

zbatuar procedura në përputhshmëri me ligjin dhe në afat 

prej tri ditëve të punës nga dita e mbikëqyrjes së kryer ta 

informojë parashtruesin për gjendjen e konstatuar gjatë 

mbikëqyrjes së kryer. 

(11) Inspektori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ 

pas mbikëqyrjes së kryer sipas ligjit miraton aktvendim me 

të cilin e ngarkon ministrin kompetent për çështje nga sfera 

e punës që në afat prej dhjetë ditëve të vendosë për 

kërkesën e paraqitur, përkatësisht ta pranojë ose refuzojë 

kërkesën dhe për masat e marra në afatin e njëjtë ta njoftojë 

inspektorin dhe t'i dorëzojë kopje të aktit me të cilin është 

vendosur për kërkesën.   

 (12) Nëse ministri kompetent për çështje nga sfera e 

punës nuk vendos në afatin nga paragrafi (11) i këtij neni, 

inspektori do të paraqesë kërkesë për ngritje të procedurës 

kundërvajtëse për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për 

inspeksion administrativ, dhe do të caktojë afat plotësues 

prej pesë ditëve të punës në të cilin ministri kompetent për 

çështje nga sfera e punës do të vendosë për kërkesën e 

paraqitur për çfarë në afatin e njëjtë do ta informojë 

inspektorin për aktin e miratuar.  Me njoftim dorëzohet 

kopje e aktit me të cilin ka vendosur për kërkesën e 

paraqitur. Inspektori në afat prej tri ditëve të punës e 

informon parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.   

(13) Nëse ministri kompetent për çështje nga sfera e 

punës nuk vendos edhe në afatin plotësues nga paragrafi 

(12) i këtij neni, inspektori në afat prej tri ditëve të punës 
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do të paraqesë kallëzim te prokurori publik kompetent dhe 

në këtë afat e informon parashtruesin e kërkesës për masat 

e ndërmarra.  

(14) Nëse inspektori nuk vepron  sipas njoftimit nga 

paragrafi (12) 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, 

kërkesa paraqitet në sekretarinë e selisë së Inspektoratit 

Shtetëror Administrativ.  

(15) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ 

detyrohet që në afat prej tri ditëve të punës ta shqyrtojë 

kundërshtimin nga paragrafi (14) i këtij neni dhe nëse 

vërteton se inspektori nuk ka vepruar sipas njoftimit të 

parashtruesit të kërkesës nga paragrafi (9) dhe/ose nuk 

paraqet kallëzim në përputhshmëri me paragrafi (13) të 

këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ 

do të paraqesë kërkesë për ngritje të procedurës 

kundërvajtëse për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për 

inspeksion administrativ për inspektorin dhe do të caktojë 

afat plotësues prej pesë ditëve të punës në të cilin 

inspektori do të kryejë mbikëqyrje në Ministrinë e Punës 

dhe Politikës Sociale nëse është zbatuar procedura në 

përputhshmëri me ligjin dhe në afat prej tri ditëve të punës 

nga dita e mbikëqyrjes së kryer0 ta informojë parashtruesin  

e kërkesës për masat e ndërmarra.   

(16) Nëse inspektori nuk vepron edhe në afatin 

plotësues nga paragrafi (15) 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.  

 (17) Në rastin nga paragrafi (16) 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.  

(18) Në rastin nga paragrafi (17) i këtij neni, drejtori i 

Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri ditëve 

të punës do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat 

e ndërmarra.  

(19) Nëse drejtori i Inspektoratit Shtetëror 

Administrativ nuk vepron në përputhshmëri me paragrafin 

(12) të këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të paraqesë 

kallëzim te prokurori publik kompetent në afat prej tetë 

ditëve të punës.   

(20) Nëse ministri kompetent për çështje nga sfera e 

punës, nuk vendos në afatin nga paragrafi (12) i këtij neni, 

parashtruesi i kërkesës mund të ngritë kontest administrativ 

në gjykatën kompetente.  

(21) Procedura në Gjykatën Administrative është 

urgjente."  

Paragrafët (4), (5), (6) dhe (7) bëhen paragrafë (22), 

(23), (24) dhe (25). 

 

Neni 22 

Në nenin 46 në paragrafin (2) fjalët: "dhe shëndet" 

shlyhen.  

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon: 

“(3) Ministri kompetent për çështjet nga sfera e punës 

me rregullore e përcakton lartësinë e shpenzimeve për 

zbatimin e procedurës nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij 

neni në bazë të asaj nëse kandidati provimin e paraqet për 

herë të parë apo më shumë herë, nëse kandidati  e jep tërë 

provimin apo një pjesë të provimit, shfrytëzimit të 

automjetit nga Komisioni dhe  kryerjes së inspektimit aty 

për aty nga Komisioni. 

 

Neni 23 

Pas nenit 48 shtohen dy nene të reja 48-a dhe 48-b, si 

vijojnë: 

"Neni 48-a 

"(1) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, 

inspektori i punës konstaton se për herë të parë është kryer 

parregullsi nga nenet, 13, 16, 24 paragrafi (7), 25 

paragrafët (1), (2) dhe (4), 26 paragrafët (1) dhe (2), 27 

paragrafët (1) dhe (2), 30 paragrafi (2) dhe 37 të këtij ligji, 

detyrohet që të përpilojë procesverbal në të cilin do ta 

konstatojë parregullsinë e kryer, me sugjerim për 

mënjanimin e parregullsisë së konstatuar në afat prej tetë 

ditësh dhe me dorëzim të njëkohshëm të ftesës për realizim 

të edukimit të personit ose personit juridik, ku është 

konstatuar parregullsia gjatë kryerjes së mbikëqyrjes 

inspektuese. 

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

mënyrën kryerjes së edukimit, i përcakton ministri 

kompetent për çështjet nga sfera e punës.  

(3) Edukimin e organizon dhe zbaton Inspektorati 

Shtetëror i Punës, në afat jo më të gjatë se tetë ditë nga dita 

e zbatimit të mbikëqyrjes inspektuese.  

(4) Edukimi mund zbatohet për më shumë parregullsi 

të njëjta ose të ngjashme të konstatuara për një ose më 

shumë persona përkatësisht për një ose më shumë persona 

juridikë. 

(5) Nëse në terminin e caktuar personi ose personi 

juridik për të cilin zbatohet edukimi nuk paraqitet në 

edukim, do të konsiderohet se edukimi është zbatuar. 

(6) Nëse personi ose personi juridik për të cilin 

zbatohet edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe e 

përfundon atë, do të konsiderohet se është edukuar në 

lidhje me parregullsinë e konstatuar.  

(7) Nëse inspektori i punës gjatë zbatimit të 

mbikëqyrjes kontrolluese konstaton se janë mënjanuar 

parregullsitë e përcaktuara nga paragrafi (1) i këtij neni, 

miraton konkluzion me të cilin e ndërpret procedurën e 

mbikëqyrjes inspektuese.  

(8) Nëse inspektori i punës gjatë zbatimit të 

mbikëqyrjes kontrolluese konstaton se nuk janë mënjanuar 

parregullsitë e konstatuara nga paragrafi (1) i këtij neni, 

parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës  për 

kundërvajtje në komisionin për kundërvajtje.   

(9) Inspektorati Shtetëror i Punës që e ka kryer 

mbikëqyrjen inspektuese, mban evidencë për edukimin e 

zbatuar në mënyrë të përcaktuar nga ministri kompetent 

për çështjet nga sfera e punës." 

  

Neni 48-b 

Raportet tremujore nga mbikëqyrjet e kryera 

inspektuese në formular të unifikuar do të publikohen në 

ueb faqet e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe të 

Inspektoratit Shtetëror të Punës." 

 

Neni 24 

Në nenin 50, paragrafi 2 fjalët:"të këtij neni" 

zëvendësohen me fjalët: "nga neni 49 të këtij ligji". 
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Neni 25 

Neni 51 ndryshohet si vijon: 

"(1) Kundër aktvendimit të inspektorit të punës, mund 

të parashtrohet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e 

pranimit të aktvendimit. 

(2) Për ankesën kundër aktvendimit të inspektorit 

vendos komisioni i veçantë i përbërë nga kryetari dhe dy 

anëtarë që i emëron ministri kompetent për çështjet nga 

sfera e punës. 

(3) Kryetari i Komisionit nga paragrafi (2) i këtij neni, 

zgjidhet nga radha e nëpunësve shtetërorë udhëheqës në 

inspektorat, ndërsa dy anëtarë nga radha e nëpunësve 

shtetërorë profesionalë në inspektorat, që nuk janë 

përfshirë në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese. 

(4) Ankesa nga paragrafi (1) i këtij neni nuk e 

prolongon zbatimin e aktvendimit nga neni 49 paragrafët 

(2) dhe (3) të këtij neni. 

 

Neni 26 

Në nenin 52, paragrafi (10) fjala "ankesë" zëvendësohet 

me fjalën "padi". 

 

Neni 27 

Në nenin 54, paragrafi (1) numri "56" zëvendësohet me 

numrat "57 dhe 58". 

Në paragrafin (4), pika në fund të fjalisë shlyhet dhe 

shtohen fjalët: "përveç për kundërvajtjet nga neni 58 i këtij 

ligji". 

Neni 28 

Neni 55 shlyhet. 

 

Neni 29 

Në nenin 56, paragrafi (1), alineja 3 fjalët: "neni 24, 

paragrafi (8)" zëvendësohen me fjalët: "neni 24, paragrafi 

(7)". 

 

Neni 30 

Në nenin 58, paragrafi (1) pas alinesë 10 shtohet aline e 

re 11, si vijon: 

"-nuk vepron sipas aktvendimit të inspektorit të punës 

dhe në afatin e caktuar nuk i mënjanon parregullsitë dhe 

mangësitë e konstatuara (neni 49, paragrafi 3)." 

 

Neni 31 

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj, do të 

miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e 

këtij ligji. 

Pas hyrjes në fuqi të akteve nënligjore nga paragrafi 1 i 

këtij neni, ato menjëherë, e më së voni në afat prej 24 orësh 

shpallen në ueb faqen e Ministrisë së Punës dhe Politikës 

Sociale. 

 

Neni 32 

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

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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