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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN 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, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13 164/13, 158/14, 15/15, 129/15 dhe 192/15), në 
nenin 17-e në paragrafin (2) fjalët: “të përcaktuara me këtë ligj” zëvendësohet me fjalët: “përveç 
provave të nevojshme për dëshmimin e plotësimit të kushteve nga neni 17-a paragrafi (2) alineja 
1 dhe 4 të këtij ligji të cilat sigurohen me detyrë zyrtare.”

Pas paragrafit (2) shtohen katër paragraf të rinj (3), (4), (5) dhe (6) si vijon:
“(3) Formularin e kërkesës nga paragrafi (1) të këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm 

për dhënien e provimit profesional i përcakton ministri kompetent për çështjet nga sfera e punës, 
në pajtim me ministrin për Shoqëri Informatike dhe Administratë.  

(4) Personi zyrtar i autorizuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i cili e mban 
procedurën është i obliguar në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (1) 
të këtij neni, me detyrë zyrtare t’i kërkojë provat dhe të dhënat që nevojiten për vërtetimin e 
plotësimit të kushteve nga neni 17-a paragrafi (2) alinetë 1 dhe 4 të këtij ligji. 

(5) Personi zyrtar i autorizuar nga organi kompetent publik nga i cili kërkohen provat dhe të 
dhënat nga paragrafi (4) të këtij neni është i obliguar t’i dorëzojë provat dhe të dhënat e kërkuara 
në afat prej tre ditë nga dita e pranimit të kërkesës.

(6) Personi zyrtar i autorizuar nga paragrafi (4) të këtij neni është i obliguar të vendosë në afat 
prej 30 ditë nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi 1 të këtij neni.”

Neni 2
Në nenin 17-zh në paragrafin (1) fjalët : “Ministri kompetent për punët në sferën e punës ose 

personi i autorizuar prej tij", zëvendësohet me fjalët: "Ministria për Punë dhe Politikë Sociale".
Paragrafi (2) ndryshon si vijon: 
“(2) Kundër aktvendimit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale me të cilën është 

refuzuar kërkesa për dhënien e provimit profesional kandidati mund të paraqesë ankesë në afat 
prej tetë ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit nga Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në 
Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.”

Neni 3
Në nenin 17-j në paragrafin (2) fjalia e parë ndryshon si vijon: 
“Aktvendim për vazhdimin e provimit profesional miraton Ministria e Punës dhe Politikës 

Sociale në afat prej 60 ditë nga dita e parashtrimit të lutjes nga kandidati."
Paragrafi (4) ndryshon si vijon:  
“Kundër aktvendimit nga paragrafi (2) të këtij neni kandidati mund të paraqesë ankesë në afat 

prej tetë ditë nga dita e pranimit të aktvendimit nga paragrafi (2) të këtij neni te Komisioni 
Shtetëror për vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së 
Punës në Shkallë të Dytë.” 

Neni 4
Në nenin 17-t në paragrafin (3) fjalët :“Ministri kompetent për çështjet në sferën e punës" 

zëvendësohet me fjalët: "Ministria për Punë dhe Politikë Sociale".
Në paragrafin (7) fjala “Ministri” zëvendësohet me fjalët: "Ministria për Punë dhe Politikë 

Sociale".
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Paragrafi (8) ndryshon si vijon:
“Kundër aktvendimit nga paragrafi (7) të këtij neni kandidati mund të paraqesë ankesë në afat 

prej tetë ditë nga dita e pranimit të aktvendimit nga paragrafi (7) të këtij neni te Komisioni 
Shtetëror për vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së 
Punës në Shkallë të Dytë.”

Neni 5
Në nenin 17-k në paragrafin (3) fjalët : “ministri kompetent për çështjet nga sfera e punës", 

zëvendësohen me fjalët: "Ministria për Punë dhe Politikë Sociale".

Neni 6
Në nenin 17-h numri “90” zëvendësohet me numrin “30”.

Neni 7
Në nenin 18-b në paragrafin (1) fjalët : “ministri kompetent për çështjet nga sfera e punës" 

zëvendësohen me fjalët: "Ministria për Punë dhe Politikë Sociale".
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:
“(2) Formularin e kërkesës nga paragrafi 1 të këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm  i 

përcakton ministri kompetent për çështjet nga sfera e punës, në pajtim me ministrin për Shoqëri 
Informatike dhe Administratë.“

Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3) fjalët : “ministri kompetent për çështjet nga sfera e 
punës", zëvendësohen me fjalët: "Ministria për Punë dhe Politikë Sociale".

Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (4) fjalët: ““ministri kompetent për çështjet nga sfera e 
punës", zëvendësohen me fjalët: "Ministria për Punë dhe Politikë Sociale".

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (5) fjala “ministri” zëvendësohet me fjalët: “Ministria e 
Punës dhe Politikës Sociale”, ndërsa fjalët: "paragrafët (2) dhe (3)” zëvendësohen me fjalët: 
"paragrafët (3) dhe (4)."

Neni 8
Në nenin 18-g në paragrafin (3) pas fjalës “evidencë” shtohen fjalët:” në pajtim me Ligjin për 

procedurë të përgjithshme administrative”. 

Neni 9
Në nenin 45 në paragrafët (1) dhe (3) fjalët: “ministri kompetent për çështjet nga sfera e 

punës", zëvendësohen me fjalët: "Ministria për Punë dhe Politikë Sociale ".
Paragrafi (4) shlyhet.               
Paragrafi (5) i cili bëhet paragraf (4) ndryshon si vijon:
“(4) Ministria e Punës dhe Politikës Sociale miraton aktvendim për lëshimin e lejes për 

kryerjen e punëve profesionale në afat prej 30 ditëve nga dita e parashtrimit të kërkesës.”
Paragrafi (6) i cili bëhet paragraf (5) ndryshon si vijon:
“(5) Kundër aktvendimit nga paragrafi (4) të këtij neni kërkuesi mund të paraqesë ankesë në 

afat prej tetë ditë nga dita e pranimit të aktvendimit te Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në 
Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.”

Paragrafi (7) behet paragraf (6).     
Paragrafët (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) dhe 

(23), shlyhen.
Paragrafi (24) bëhet paragraf (7).
Në paragrafin 25 i cili bëhet paragraf (8) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët “në 

pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative.”
Paragrafi (26) bëhet paragraf (9). 
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Neni 10
          Në nenin 58 pas paragrafit (3)  shtohen dy paragrafë të rinj  (4) dhe (5) si vijon:
“(4) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë të denarit do t’i shqiptohet për 

kundërvajtje personit zyrtar të autorizuar në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, nëse:
- nuk i siguron provat në afat prej tri ditëve nga dita e pranimit të kërkesës (neni 17-e 

paragrafi (4)) dhe 
- nuk vendos për kërkesën në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës (neni 17-e 

paragrafi (6)).
(5) Gjobë në shumë prej 25 deri në 50 euro në kundërvlerë të denarit do t’i shqiptohet për 

kundërvajtje personit të autorizuar të organit publik kompetent nga i cili janë kërkuar provat dhe 
të dhënat, nëse nuk i paraqet provat dhe të dhënat në afat prej tri ditë nga dita e pranimit të 
kërkesës ( neni 17- e paragrafi (5)).”

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (6) fjalët:” (1), (2) dhe (3) “ zëvendësohen me fjalët: 
“(1), (2),  (3),  (4) dhe (5).

Neni 11
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes 

në fuqi të këtij ligji. 
                                

Neni 12
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në 

pajtim me ligjin me të cilin kanë filluar. 

Neni 13
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 me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të 
përgjithshme administrative në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme 
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 124/15).


