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(1) Shpenzimet për dhënie të provimit profesional i
bartë kandidati nëse institucioni ku është i punësuar nuk i
paguan.
(2) Lartësinë e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij
neni, e cakton ministri kompetent për punët nga sfera e
punës në bazë të shpenzimeve të bëra reale për dhënien e
provimit, të domosdoshme për realizimin e pjesës së parë
dhe të dytë të provimit, përgatitjen e bazave të pyetjeve,
realizimin e testit elektronik, përgatitjen e materialeve dhe
thirrjeve dhe përgatitjen e certifikatave.
(3) Shpenzimet për dhënien e provimit profesional
paguhen në llogarinë e të hyrave personale të ministrit
kompetent për punët nga sfera e punës.
(4) Nëse shpenzimet nuk paguhen në llogarinë
përkatëse të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, më
së voni 15 ditë para ditës së caktuar për zbatim të provimit
profesional, kandidatit nuk i lejohet dhënia e provimit
profesional.
(5) Nëse kandidati në afat prej një viti nga dita e
pagimit të mjeteve nuk e jep provimin profesional, mjetet e
paguara i kthehen në pajtim me ligjin.
Neni 17-u
(1) Certifikatat e dhëna për provim të dhënë profesional
për siguri gjatë punës, evidentohen në Regjistrin të cilin e
mban Inspektorati Shtetëror i Punës.
(2) Regjistri nga paragrafi (1) i këtij neni, publikohet në
ueb faqen dhe në tabelën e shpalljeve të Ministrisë së
Punës dhe Politikës Sociale dhe në ueb faqen e
Inspektoratit Shtetëror të Punës.
(3) Formën dhe përmbajtjen e Regjistrit dhe mënyrën e
mbajtjes së tij, i përcakton ministri kompetent për punët
nga sfera e punës.
Neni 17-f
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e vendos
sistemin unik elektronik për dhënie të provimit profesional
për siguri gjatë punës.
Neni 17-h
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në afat prej 90
ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji, e themelon
Regjistrin e personave profesionalë.”
Neni 2
Në nenin 46 paragrafi (2) shlyhet.
Paragrafi (3) i cili bëhet paragraf (2) ndryshohet si
vijon:
“(2) Ministri kompetent për punët nga sfera e punës me
rregullore e përcakton lartësinë e shpenzimeve për zbatim
të procedurës nga paragrafi (1) i këtij neni.”
Neni 3
Neni 51 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Për ankesë kundër aktvendimit të inspektorit vendos
Komisioni shtetëror për vendimmarrje në procedurë
administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në
shkallë të dytë.”
Paragrafi (3) shlyhet.
Paragrafi (4) bëhet paragraf (3).
Neni 4
Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit të
autorizuar juridik i cili teknikisht e zbaton provimin nga
neni 17-d i këtij ligji nëse nuk e incizon, nuk e emiton
drejtpërdrejt në ueb faqen e Ministrisë së Punës dhe
Politikës Sociale dhe nëse nuk e vendos incizimin e
provimit të plotë në ueb faqen e Ministrisë së Punës dhe
Politikës Sociale në pajtim me nenin 17-x paragrafi (3) të
këtij ligji.
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Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet përfaqësuesit të
autorizuar nga neni 17-i paragrafi (5) të këtij ligji, nëse
vepron në kundërshtim me nenin 17-i paragrafi (9) të këtij
ligji.
Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet institucionit të
autorizuar i cili e zbaton provimin nga neni 17-d i këtij
ligji, nëse nuk e ndërpret provimin në pajtim me nenin 17-i
paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet ministrit
kompetent për punët nga sfera e punës nëse nuk e miraton
aktvendimin në afatin e përcaktuar nenin 17-t paragrafi (7)
të këtij ligji.
Neni 5
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj miratohen në
afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij
ligji.
Neni 6
Sistemi unik elektronik vendoset në afat prej një viti
nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.
Neni 7
Procedurat e filluara për dhënie të provimit profesional
për siguri gjatë punës, deri në ditën e fillimit të zbatimit të
këtij ligji, do të përfundojnë sipas dispozitave sipas të
cilave kanë filluar.
Neni 8
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për siguri dhe shëndet gjatë punës.
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa
nenet 2 dhe 3 të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen nga 1
maji 2014, ndërsa nenet 17-а, 17-b, 17-v,17-g,17-d, 17gj,17-е, 17-zh, 17-z, 17-x, 17-i, 17-j, 17-k, 17-ll, 17-l, 17m, 17-n, 17-nj, 17-o, 17-p, 17-r, 17-s, 17-t, 17-q, 17-u, 17-f
dhe 17-h, do të fillojnë të zbatohen pas një viti nga dita e
hyrjes në fuqi e këtij ligji.
__________
3991.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА
ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.
Бр. 07-4629/1
21 ноември 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
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ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД
Член 1
Во Законот за инспекцијата на труд (”Службен весник на Република Македонија ” број 35/97, 29/2002 и
29/11), во членот 3 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
“Инспекторатот има својство на правно лице, со
сопствена буџетска сметка како буџетски корисник од
прва линија, самостојно спроведува постапки за вработување согласно со закон и одлучува за правата и обврските од работен однос.“
Ставот 3 се брише.
Член 2
По членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:
“Член 3-а
Со Инспекторатот раководи директор.
Директорот изготвува предлог на годишна програма за работа на инспекторатот и истата ја доставува до
Инспекцискиот совет, најдоцна до 31 октомври во тековната година за следната година.
Директорот ја донесува годишната програма за работа на инспекторатот во рок од седум дена од денот
на приемот на согласноста од ставот 3 на овој член, односно најдоцна до 10 декември во тековната година доколку Инспекцискиот совет не ја разгледа и не достави
согласност, односно забелешки во рокот предвиден во
ставот 3 на овој член.
Врз основа на донесената годишна програма директорот подготвува квартални планови за работа на секој
инспектор кои збирно ги доставува на разгледување до
Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред почетокот на следниот календарски квартал и тоа до 15 декември за првиот квартал од следната година, до 15 март
за вториот, до 15 јуни за третиот, односно до 15 септември за четвртиот квартал во тековната година.
Во кварталните планови за работа за секој инспектор директорот задолжително го внесува бројот на планирани надзори во следните три месеци, како и степенот на сложеност на секој од надзорите.
Врз основа на кварталните планови, за секој инспектор директорот подготвува месечен план за работа, кој
план содржи и распоред на надзори по датуми и по субјекти на надзор.
Директорот најдоцна две недели од почетокот на тековниот календарски квартал за претходниот до Инспекцискиот совет збирно доставува квартални извештаи за работата на секој инспектор и тоа до 15 јануари
за четвртиот квартал од претходната година, до 15 април за првиот квартал, до 15 јули за вториот, односно
до 15 октомври за третиот квартал во тековната година.
Директорот најдоцна до 1 март во тековната година
до Инспекцискиот совет доставува годишен извештај
за работата на инспекторатот за претходната.”
Член 3
Членот 8 се менува и гласи:
“Инспектор може да биде лице кое:
- е државјанин на Република Македонија,
- е полнолетно,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или
должност,
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен - правен, машински, градежен, архитектонски, електро, технолошки факултет и
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факултет за заштита при работа, што се докажува со
уверение,
- има пет години работно искуство во струката по
дипломирањето,
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за
систематизација на работните места,
- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, и тоа еден од следниве:
1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;
2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен
или
3) ECDL: Core - положен,
- има добиено позитивно мислење за соодветност за
работното место преку полагање на психолошки тест и
тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и
- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.“
Член 4
Во членот 19 ставот 2 се менува и гласи:
“По жалбата против решението на инспекторот одлучува Државната комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен.“
Ставот 3 се брише.
Ставот 4 станува став 3.
Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за инспекцијата на труд.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија", а ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR INSPEKSION TË PUNËS
Neni 1
Në Ligjin për inspeksion të punës ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 35/97, 29/2002 dhe
29/11) në nenin 3 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si
vijon:
"Inspektorati ka cilësi të personit juridik, me llogari të
vet buxhetore si shfrytëzues buxhetor i vijës së parë, në
mënyrë të mëvetësishme zbaton procedura për punësim në
pajtim me ligjin dhe vendos për të drejtat dhe detyrimet
nga marrëdhënia e punës.”
Paragrafi 3 shlyhet.
Neni 2
Pas nenit 3 shtohet nen i ri 3-a si vijon:
“Neni 3-a
Me Inspektoratin udhëheq drejtori.
Drejtori përpilon propozim-program vjetor për punë të
inspektoratit dhe atë e dorëzon te Këshilli Inspektues më së
voni deri më 31 tetor në vitin rrjedhës për vitin e ardhshëm.
Drejtori e miraton programin vjetor për punë të
inspektoratit në afat prej shtatë ditëve nga dita e pranimit të
pëlqimit nga paragrafi 3 i këtij neni, përkatësisht më së
voni deri më 10 dhjetor të vitit rrjedhës nëse Këshilli
inspektues nuk e shqyrton dhe nuk dorëzon pëlqim,
respektivisht vërejtje në afatin e përcaktuar në paragrafin 3
të këtij neni.
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Në bazë të programit të miratuar vjetor, drejtori
përpilon plane tremujore për punën e çdo inspektori, të
cilat në mënyrë përmbledhëse i dorëzon për shqyrtim te
Këshilli inspektues më së voni dy javë para fillimit të
tremujorit të ardhshëm kalendarik edhe atë deri më 15
dhjetor për tremujorin e parë nga viti i ardhshëm, deri më
15 mars për tremujorin e dytë, deri më 15 qershor për
tremujorin e tretë, respektivisht deri më 15 shtator për
tremujorin e katërt të vitit rrjedhës.
Në planet tremujore për punë për çdo inspektor, drejtori
detyrimisht e fut numrin e mbikëqyrjeve të planifikuara për
tre muajt e ardhshëm, si dhe shkallën e ndërlikueshmërisë
së secilës prej mbikëqyrjeve.
Në bazë të planeve tremujore, për çdo inspektor,
drejtori përpilon plan mujor për punë, plan i cili përmban
edhe orar të mbikëqyrjeve sipas datave dhe sipas
subjekteve të mbikëqyrjes.
Drejtori, më së voni dy javë nga fillimi i tremujorit
kalendarik rrjedhës për atë paraprak, te Këshilli inspektues
dorëzon në mënyrë përmbledhëse raporte tremujore për
punën e çdo inspektori, edhe atë deri më 15 janar për
tremujorin e katërt të vitit paraprak, deri më 15 prill për
tremujorin e parë, deri më 15 korrik për tremujorin e dytë,
respektivisht deri më 15 tetor për tremujorin e tretë të vitit
rrjedhës.
Drejtori, më së voni deri më 1 mars të vitit rrjedhës, te
Këshilli inspektues dorëzon raport vjetor për punën e
inspektoratit për vitin paraprak.”
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Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për inspeksion të punës.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do
të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.
__________
3992.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.
Бр. 07-4630/1
21 ноември 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Neni 3
Neni 8 ndryshohet si vijon:
"Inspektor mund të jetë personi i cili:
- është shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- është i moshës madhore,
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore,
- nuk i është shqiptuar dënim me aktvendim të
plotfuqishëm gjyqësor për ndalim të kryerjes së
profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- ka fituar së paku 300 kredi sipas SETK ose shkallë të
përfunduar VII/1-fakultet juridik, të makinerisë, të
ndërtimtarisë, të arkitekturës, elektro, teknologjik dhe
fakultet për mbrojtje gjatë punës, që dëshmohet me
certifikatë,
- ka
pesë vjet përvojë pune në profesion pas
diplomimit,
- i plotëson kushtet tjerat të përcaktuara në aktin për
sistematizim të vendeve të punës,
- posedon certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht për
punë me programe kompjuterike për punë në zyrë, edhe atë
një prej këtyre në vijim:
1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications – të dhënë;
2) Microsoft: MOS Word ose MOS Excell – të dhënë
ose
3) ECDL: Core – të dhënë,
- ka marrë mendim pozitiv për përshtatshmëri për
vendin e punës përmes dhënies së testit psikologjik dhe
testit për integritet, në pajtim me rregullat të cilat kanë të
bëjnë me nëpunësit shtetërorë dhe
- ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës së
shërbimit inspektues.”

„Член 77-а
(1) Испит за агент се полага заради проверка на
потребното стручно знаење за вршење на работи на
маркетинг на пензиски фондови.
(2) Испит за агент може да полага лице кои ги исполнува следниве услови:
- да е државјанин на Република Македонија,
- да има живеалиште во Република Македонија,
- да има завршено најмалку средно образование и
- со правосилна одлука да не му е изречна забрана
за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната.

Neni 4
Në nenin 19 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Për ankesë kundër aktvendimit të inspektorit vendos
Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë
Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në
Shkallë të Dytë.”
Paragrafi 3 shlyhet.
Paragrafi 4 bëhet paragraf 3.
Neni 5

Член 77-б
(1) Испитот се состои од два дела, и тоа:
- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и
- втор дел (практичен пример), со кој се проверува
практичната способност на кандидатите.
(2) Првиот дел од испитот од ставот (1) на овој член
се полага писмено по електронски пат со одговарање
на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004,
113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10,
36/11, 98/12 и 13/13), по членот 77 се додаваат 13 нови
члена 77-а, 77-б, 77-в, 77-г, 77-д, 77-ѓ, 77-е, 77-ж, 77-з,
77-ѕ, 77-и, 77-ј и 77-к, кои гласат:

