
31 декември 2020  Бр. 317 - Стр. 5 

 
 

нети во текот на вршењето на инспекцискиот надзор 

или во рокот утврден со решението од ставот 1 на овој 

член, инспекторот ја запира постапката со констатација 

во записникот. 

По исклучок од ставовите 2 и 3 на овој член, 

инспекторот може да изрече инспекциска мерка со ус-

но решение наведено во записникот.  

Во случајот од ставот 6 на овој член, инспекторот е 

должен веднаш, а најдоцна во рокот утврден во ставот 

4 на овој член, да донесе писмено решение за изрекува-

ње на инспекциската мерка.  

За прекршок за еден или повеќе стручни работници 

кои непосредно ги вршат работите и субјектите на над-

зорот ќе се изрече опомена ако прекршокот е сторен 

прв пат.  

Министерот ги пропишува формата, содржината и 

начинот на водење на евиденцијата за изречените опо-

мени.“. 

 

Член 5 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 

донесат во рок од шест месеци од денот на влегување-

то во сила на овој закон. 

               

Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Север-

на Македонија“.  

_____________ 
 

L I GJ 

I NDRYSHIMIT TË LIGJIT TË ORGANIZATAVE 

INVALIDORE 

 

Neni 1 

Në Ligjin e Organizatave Invalidore (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë së” numër 89/08, 59/12, 23/13, 

150/15 dhe 27/16), në nenin 35 paragrafin 2, fjala “zbaton” 

zëvendësohet me fjalët: “kryen shërbim inspektues gjatë”. 

                

Neni 2 

Në nenin 36 paragrafi 1, fjalët: “prej 5.000” 

zëvendësohen me fjalët: “prej 800 deri 1.000”. 

 Në paragrafin 2, fjalët: “nga 30% të gjobës së 

përcaktuar për personin juridik” zëvendësohen me fjalët: 

“prej 200 deri 300 euro, në kundërvlerë denari”. 

 

Neni 3 

Neni 36-a ndryshohet dhe bëhet: 

“Për kundërvajtjet e përcaktuara sipas nenit 36 të këtij 

ligji, inspektori kompetent, para se të paraqesë kërkesë për 

inicimin e procedurës për kundërvajtje, është i detyruar që, 

përgjegjësit apo të autorizuarit nga ai, t’i ofrojë procedurë 

pajtimi me lëshim të urdhërpagesës për kundërvajtje, në 

pajtim me Ligjin e Kundërvajtjes.  

Kur kryerësi i kundërvajtjes e pranon procedurën e 

pajtimit, inspektori përpilon procesverbal dhe i lëshon 

urdhërpagesë për kundërvajtje përgjegjësit apo të 

autorizuar nga ai. 

Procesverbalin dhe urdhërpagesën e nënshkruajnë 

inspektori dhe kryerësi i kundërvajtjes. Pas pranimit të 

urdhërpagesës për kundërvajtje, kryerësi është i detyruar që 

ta paguajë gjobën e shqiptuar në urdhërpagesën për 

kundërvajtje, në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të 

urdhërpagesës për kundërvajtje. 

Procesverbalin dhe urdhërpagesën për kundërvajtjen e 

nënshkruan përgjegjësi apo i  autorizuari nga ai. 

Kryerësi i cili do ta paguajë gjobën në afatin sipas 

paragrafit 3 të këtij neni, do të paguajë vetëm gjysmën e 

gjobës së shqiptuar, e drejtë që udhëzohet në këshillën 

juridike. 

Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën në afatin sipas 

paragrafit 3 të këtij neni, inspektori do të parashtrojë 

kërkesë për inicimin e procedurës për kundërvajtje në 

organin kompetent. 

Në procedurën e pajtimit, gjoba në urdhërpagesën për 

kundërvajtje shqiptohet në shumë fikse të përcaktuar me 

ligj, ndërkaq nëse gjoba është e përcaktuar në shtrirje 

shqiptohet shuma minimale e përcaktuar për kundërvajtjen. 

Në procedurën e cila do të përfundojë me pagesë të 

urdhërpagesës për kundërvajtje nuk paguhen shpenzime 

për procedurën. 

Nëse kryerësi nuk pajtohet t’i lëshohet urdhërpagesë 

për kundërvajtje, e njëjta do të evidentohet në 

procesverbalin për kundërvajtje të konstatuar, ndërkaq 

inspektori parashtron kërkesë për inicimin e procedurës për 

kundërvajtje në gjykatën kompetente. 

Ministri i Punës dhe i Politikës Sociale e përcakton 

formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje.” 

 

Neni 4 

 Neni 36-b ndryshohet dhe bëhet: 

“Gjatë  kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, inspektori, 

me aktvendim, shqipton vërejtje dhe cakton afat në të cilin 

subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar të 

mënjanojë parregullsitë dhe mangësitë e përcaktuara me 

procesverbal. 

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, në rast kur 

inspektori do të vlerësojë që parregullsitë dhe mangësitë e 

konstatuara mund të shkaktojnë apo shkaktojnë rrezik të 

drejtpërdrejtë për jetën dhe shëndetin e njerëzve ose dëm 

financiar apo dëm mbi pronën me vlerë më të madhe ose 

rrezikim të mjedisit jetësor apo rrezikim të interesit publik, 

me aktvendim, shqipton masë tjetër inspektimi, si detyrim, 

urdhër, ndalim dhe masë tjetër, me të cilën në mënyrë 

përkatëse do të arrihet qëllimi i mbikëqyrjes inspektuese.  

Nëse pas përfundimit të afatit të përcaktuar, gjatë 

shqiptimit të vërejtjes nga paragrafi 1 i këtij neni, 

inspektori konstaton që parregullsitë dhe mangësitë ende 

nuk janë mënjanuar, me aktvendim, shqipton masë tjetër 

inspektuese, si detyrim, urdhër, ndalim dhe masë tjetër, me 

të cilën në mënyrën më efikase do të plotësohet qëllimi i 

mbikëqyrjes inspektuese. 

Aktvendimi nga paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni, 

miratohet menjëherë, ndërkaq më së voni në afat prej tetë 

ditësh nga dita e përpilimit të procesverbalit.  

Kur gjatë mbikëqyrjes inspektuese nuk janë konstatuar 

parregullsi dhe shkelje tjera të ligjit apo dispozitës tjetër 

apo parregullsitë e konstatuara janë mënjanuar gjatë 
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mbikëqyrjes inspektuese apo në afatin e përcaktuar me 

aktvendimin, sipas paragrafit 1 të këtij neni, inspektori e 

ndërpret procedurën me konstatim në procesverbal. 
Me përjashtim të paragrafëve 2 dhe 3 të këtij neni, 

inspektori mund të shqiptojë masë inspektuese, me 
aktvendim me gojë, të shënuar në procesverbalin.  

Në rastin sipas paragrafit 6 të këtij neni, inspektori 
është i detyruar që menjëherë, ndërkaq më së voni në afatin 
e përcaktuar sipas paragrafit 4 të këtij neni, të miratojë 
aktvendim me shkrim për shqiptim të masës inspektuese.  

Për kundërvajtje për një apo më shumë punonjës 
profesionistë të cilët drejtpërdrejt i kryejnë punët dhe 
subjektet e mbikëqyrjes, do të shqiptohet vërejtje, nëse 
kundërvajtja është kryer për herë të parë.  

Ministri e përcakton formën, përmbajtjen dhe mënyrën 
e mbajtjes së evidencës për vërejtjet e shqiptuara.” 

 
Neni 5 

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të 
miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji. 

               
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë pas botimit në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 

______________ 

4377. 
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 
Република Северна Македонија и претседателот на Со-
бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕШАВА-
ЊЕ НА СПОРОТ ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И МАКПЕТРОЛ АД  

СКОПЈЕ ПО ПАТ НА СПОГОДБА 
 

Се прогласува Законот за решавање на спорот помеѓу 
Владата на Република Северна Македонија и МАКПЕТ-
РОЛ АД Скопје по пат на спогодба, 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 28 декември 2020 
година. 

  
Бр. 08- 4761/1 Претседател на Република 

28 декември 2020 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОТ ПОМЕЃУ ВЛАДАТА 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И 

МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ ПО ПАТ НА СПОГОДБА 
 

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот на решавање на 

спорот помеѓу Владата на Република Северна Македо-
нија и МАКПЕТРОЛ АД Скопје настанати во врска со 
изградбата на гасоводниот систем во Република Север-
на Македонија. 

Член 2 

Цел на овој закон е да се обезбеди заштита на имо-

тот и имотните права и интереси на Република Северна 

Македонија и нејзин понатамошен развој. 

 

Член 3 

Владата на Република Северна Македонија да ја 

склучи Спогодбата за регулирање на меѓусебните од-

носи, а за што е постигната согласност помеѓу Владата 

на Република Северна Македонија и МАКПЕТРОЛ АД 

СКОПЈЕ пред Центарот за решавање на спорови и пре-

говори при Секретаријатот на Енергетската Заедница 

во Виена на 5 ноември 2019 година. 

 

Член 4 

Составен дел на овој закон е текстот на Спогодбата 

од членот 3 од овој закон.  

 

Член 5 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“. 

____________ 

 

L I GJ 

I ZGJIDHJES SË KONTESTIT NDËRMJET 

QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË 

VERIUT DHE MAKPETROL SHA SHKUP 

NËPËRMJET MARRËVESHJES 

 

Neni 1 

Me këtë ligj rregullohet mënyra e zgjidhjes së kontestit 

ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut 

dhe MAKPETROL SHA Shkup të krijuar në lidhje me 

ndërtimin e sistemit të gazsjellësit në Republikën e 

Maqedonisë së Veriut.  

   

Neni 2 

Qëllimi i këtij ligji është që të sigurohet mbrojtja e 

pronës, e të drejtave dhe interesave pronësore të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe zhvillimi i saj i 

mëtutjeshëm.  

 

Neni 3 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ta lidhë 

Marrëveshjen e Rregullimit të Marrëdhënieve të Ndërsjella 

për të cilën është arritur pëlqim ndërmjet Qeverisë së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe MAKPETROL 

SHA Shkup para Qendrës së Zgjidhjes së Kontesteve dhe 

të Negociatave pranë Sekretariatit të Bashkësisë 

Energjetike në Vjenë, më 5.11.2019.  

 

Neni 4 

Pjesë përbërëse e këtij ligji është teksti i Marrëveshjes 

së nenit 3 të këtij ligji.   

 

Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare 

të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 


