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Në piken 6 që behet pika 5 perqindja "10%" zevende-
sohet me perqindjen „5%“. 

Pikat  7, 8 dhe 9 behen pika 6, 7 dhe 8. 
 

Neni 3 
Pas nenit 40-a shtohet nen i ri 40-b, si vijon: 
 

"Neni 40-b 
Obligimi për menyren e llogaritjes, pageses si dhe për 

mbajtjen e evidences për kompensimin e llogaritur dhe të 
paguar 

(1) Prodhuesi që leshon në treg mallra të paketuara dhe 
prodhuesi që si shfrytezues i fundit importon mallra të pa-
ketuara (në tekstin e metejme: obliguesi) detyrohet që 
kompensimin nga neni 40 paragrafi (2) të ketij ligji, në ko-
he dhe me rregull ta llogarise dhe ta paguaje si dhe të mba-
je, mirembaje dhe ruaje evidence të sakte dhe të rregullt 
për kompensimin e llogaritur dhe të paguar. 

(2) Në baze të evidences nga paragrafi (1) i ketij neni, 
obliguesi perpilon dhe në çdo tre muaj dorezon te organi 
profesional llogaritje për kompensimin e paguar në formu-
lar të vecante. 

(3) Ministri që udheheq me organin e administrates 
shteterore kompetent për kryerje të puneve nga sfera e mje-
disit jetesor, në pajtim me ministrin e Financave i perca-
kton menyren dhe proceduren për mbajtje, mirembajtje dhe 
ruajtje të evidences nga paragrafi (1) i ketij neni, si dhe for-
men dhe permbajtjen e formularit nga paragrafi (2) i ketij 
neni." 

 
Neni 4 

Pas nenit 44-b shtohet nen i ri 44-v, si vijon: 
 

"Neni 44-v 
Mbikeqyrja e kompensimit të llogaritur dhe të paguar 
(1) Mbikeqyrjen e kompensimit të llogaritur dhe të pa-

guar, lirimit nga pagesa e kompensimit, si dhe për respekti-
min e afateve për pagesen e kompensimeve, e kryen Inspe-
ktorati Shteteror i Mjedisit Jetesor permes inspektoreve 
shteterore të mjedisit jetesor.  

(2) Për mbikeqyrjen e kryer nga paragrafi (1) i ketij ne-
ni, inspektori shteteror i mjedisit jetesor miraton aktven-
dim. 

(3) Kunder aktvendimit nga paragrafi (2) i ketij neni, 
pala e pakenaqur ka të drejte të parashtroje ankese te mini-
stri që udheheq me organin e administrates shteterore kom-
petent për kryerjen e puneve nga sfera e mjedisit jetesor.  

(4) Në rast kur me aktvendim nga paragrafi (2) i ketij 
neni, që eshte perfundimtar në procedure administrative, 
percaktohet kthimi i kompensimit të paguar, inspektori 
shteteror i mjedisit jetesor eshte i obliguar që ta dorezoje 
aktvendimin në Ministrine e Financave për zbatimin e tij. 

(5) Në rast kur me aktvendimin nga paragrafi (2) të ke-
tij neni, që eshte perfundimtar në procedure administrative, 
percaktohet se obliguesi duhet të paguaje kompensim, ins-
pektori shteteror i mjedisit jetesor detyrohet që aktvendi-
min ta dorezoje te obliguesi.“ 

 
Neni 5 

Në nenin 46 paragrafi (1) pika 22 pas fjaleve: "me ne-
nin 30" shtohen fjalet: 

"paragrafet (1) dhe (2)". 
 

Neni 6 
Në nenin 47 paragrafi (1) pika 26 pas fjaleve: "me ne-

nin 30" shtohen fjalet: 
"paragrafet (1) dhe (2)". 

Neni 7 
Në nenin 50 paragrafi (1) pika 2 lidheza "dhe" zeven-

desohet me pikepresje dhe shtohet pike e re 3, si vijon: 
"3) të kryeje kontroll dhe të percaktoje nese tregtari që 

njekohesisht eshte edhe dergues i fundit për mallin e pake-
tuar që e shet, vepron në pajtim me nenin 30 paragrafin (3) 
të ketij ligji dhe". 

Pika 3 behet pika 4. 
 

Neni 8 
Në nenin 51 paragrafi (1) pika 2 lidheza "dhe" zeven-

desohet me pikepresje dhe shtohet pike e re 3, si vijon: 
"3) do ta kufizoje ose ndaloje punen e tregtarit nese nuk 

vepron në pajtim me nenin 30 paragrafin (3) të ketij ligji, 
në kohezgjatje prej më së shumti 30 ditesh, në të cilin afat 
duhet t'i menjanoje arsyet për gjendjen e krijuar dhe". 

Pika 3 behet pika 4. 
 

Neni 9 
Në nenin 64 paragrafi (6) data "1 janar 2012" zevende-

sohen me daten "1 shtator 2012".  
 

Neni 10 
Dispozita nga neni 40-b paragrafi (3) e percaktuar në 

nenin 3 të ketij ligji, do miratohet në afat prej 30 ditesh nga 
dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.  

 
Neni 11 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 
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L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR FAMILJE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për familje ("Gazeta Zyrtare e Republikes së 

Maqedonise" numer 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 
84/2008, 67/10 dhe 156/10), në nenin 14 paragrafi 5 fjalet: 
"komisioni perkates për pune të politikes sociale në Qeve-
rine e Republikes së Maqedonise (në tekstin e metejme:  
Komisioni në Qeverine e Republikes së Maqedonise). "ze-
vendesohen me fjalet: "Komisioni Shteteror për Vendim-
marrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Mar-
redhenies së Punes në Shkalle të Dyte". 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 
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L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR MARRËDHENIE PUNE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për marredhenie pune ("Gazeta Zyrtare e Re-

publikes së Maqedonise" numer 62/2005, 106/2008, 
161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 
47/11 dhe 11/12), në nenin 112 paragrafi (3), fjalet: "21 di-
te" zevendesohen me fjalet: "30 dite ".   

Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafe të rinj (4) dhe 
(5), si vijojne:  

"(4) Me perjashtim të paragrafit (3) të ketij neni, në rast 
të paaftesise së punetorit për pune për shkak të lendimeve 
të ndodhura nga mossigurimi i masave të percaktuara me 
rregullat nga sfera e sigurise dhe shendetit gjate punes nga 
ana e punedhenesit, punedhenesi paguan kompensim të 
rroges edhe mbi 30 dite, në baze të procesverbalit nga or-
gani i administrates shteterore, kompetent për ceshtje nga 
sfera e inspektimit të punes.  Në procesverbal nga inspekti-
mi i kryer te punedhenesi, inspektori i punes obligohet që 
të theksoje nese lendimi konkret eshte për shkak të mosn-
dermarrjes së masave të sigurise dhe shendetit gjate punes, 
nga ana e punedhenesit. Një ekzemplar të procesverbalit 
inspektori i punes e dorezon edhe në Fondin për Sigurim 
Shendetesor të Maqedonise.  

(5) Në raste nga paragrafi (4) i ketij neni, kompensimi i 
rroges për punetoret e perkohshem të agjencise të cilet me 
kontrate për leshim nepermjet Agjencise për Punesim të 
Perkohshem jane leshuar te punedhenesi shfrytezues, obli-
gimi për pagimin e kompensimit të rroges eshte në llogari 
të punedhenesit shfrytezues." 

Paragrafet  (4), (5), (6), (7) dhe (8) behen paragrafe (6), 
(7), (8), (9) dhe (10). 

 
Neni 2 

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


