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Член 4 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за инспекцијата на труд. 

 
Член 5 

Одредбите од членот 1  од овој закон ќе започнат  
да се применуваат по една година од денот на влегува-
њето во сила на овој закон, освен одредбите  кои се од-
несуваат на условот за познавање на странски јазик кои 
ќе започнат да се применуваат по две години од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

  
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 
  PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  

 PËR INSPEKSIONIN E PUNËS 
 

Neni 1 
Në Ligjin për inspeksionin e punës ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 35/97, 29/2002, 36/11 
dhe 164/13), në nenin 3-a pas paragrafit 1 shtohen katër 
paragrafë të rinj 2, 3, 4  dhe 5 si vijon:  

"Drejtorin e Inspektoratit e emëron dhe e shkarkon 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë.  

Mandati i drejtorit zgjat katër vite, me mundësi edhe 
për një mandat. 

Për emërimin e drejtorit publikohet shpallje publike në 
tre gazeta ditore të cilat botohen në tërë territorin e 
Republikës së Maqedonisë, prej të cilave njëra nga gazetat 
të cilat botohen në gjuhen të cilën e flasin së paku 20% të 
qytetareve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga 
gjuha maqedonase. 

Për drejtor mund të emërohet personi i cili i plotëson 
kushtet në vijim: 

1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;  
2) në momentin e emërimit me aktgjykim të 

plotfuqishëm gjyqësore nuk i është shqiptuar dënim ose 
sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës;  

3) ka marrë së paku 300 kredi sipas SETK ose shkallë 
të kryer VII/1; 

4) ka minimum pesë vite përvojë pune në profesion; 
5) posedon një nga certifikatat ose dëshmitë e pranuara 

ndërkombëtare ne vijim për njohje aktive të gjuhës angleze 
jo me të vjetër se pesë vite: 

- TOEFEL IBT së paku 74 pikë, 
- IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë, 
- ILEC (ILEC) - (Cambridge English:  Legal) - së paku 

B2 (B2) niveli, 
- FCE (FCE) (Cambridge English: First) - të dhënë, 
- BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë dhe  
- АPTIS (АPTIS) - së paku niveli B2 (B2) dhe  
6) ka të dhënë test psikologjik dhe test për integritet. 
Paragrafët 2,3,4 dhe 5 bëhen paragrafë 6,7,8 dhe 9.” 
 

Neni 2 
Në nenin 22 në paragrafin 1 fjalët: “me dënim me para 

prej 150.000 deri në 250.000 denarë do të dënohet", 
zëvendësohet me fjalët: “Gjobë në shumë prej 3000 deri në 
4000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet". 

Paragrafët 2 dhe 3 ndryshojnë si vijon:  
"Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen 
nga paragrafi 1 i këtij neni personit përgjegjës te 
punëdhënësi". 

"Gjoba në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në 
kundërvlerë me denarë di t'i shqiptohet për kundërvajtje 
nga paragrafi 1 i këtij neni personit fizik i cili në mënyrë të 
mëvetësishme ushtron veprimtari ose profesion." 

 
Neni 3 

Drejtori i Inspektoratit i emëruar deri në ditën e fillimit 
të zbatimit të këtij ligji vazhdon ta kryejë funksionin deri 
në skadimin e mandatit për të cilin është emëruar.  

 
Neni 4 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar 
të Lignit për inspeksionin e punës. 

 
Neni 5 

Dispozitat nga neni 1 i këtij Ligji do të fillojnë të 
zbatohen pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, 
përveç dispozitave të cilat kanë të bëjnë me kushtin për 
njohjen e gjuhës së huaj që do të fillojnë te zbatohen pas dy 
vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
1303. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО  

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 28 февруари 2014 година. 

   
      Бр. 07 – 1314/1                            Претседател 
28 февруари 2014 година       на Република Македонија,                       

      Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за задолжително капитално финансира-

но пензиско осигурување (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 


