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(2) Krahas gjobes nga paragrafi (1) i ketij neni, personit 
juridik do t’i shqiptohet sanksion për kundervajtje, ndalim i 
perkohshem për ushtrimin e veprimtarise prej gjashte muaj 
deri në një vit. 

(3) Gjobe në shume prej 1 000 eurosh në kundervlere 
me denare do t'i shqiptohet dhe personit pergjegjes në per-
sonin juridik për kundervajtjen nga paragrafi (1) i ketij ne-
ni. 

(4) Krahas gjobes nga paragrafi (3) i ketij neni, personit 
pergjegjes në personin juridik do t’i shqiptohet edhe san-
ksion për kundervajtje ndalim për ushtrimin e profesionit, 
veprimtarise apo detyres në kohezgjatje prej gjashte muaj 
deri në një vit.                          . 

(5) Për kundervajtjen nga paragrafi (1) i ketij neni, per-
sonit juridik do t’i shqiptohet edhe mase për kundervajtje 
konfiskim i sendeve (mjetit të palejuar për qasje të kushte-
zuar) me të cilet eshte kryer kundervajtja. 

(6) Gjobe në shume prej 500 deri në 1 500 euro në kun-
dervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes, 
për kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij neni. 

(7) Krahas gjobes nga paragrafi (6) i ketij neni, personit 
fizik do t’i shqiptohet sanksion kundervajtes ndalim për 
ushtrimin e profesionit, veprimtarise ose detyres në ko-
hezgjatje prej gjashte muaj deri në një vit. 

(8) Për kundervajtje nga paragrafi (6) i ketij neni, per-
sonit fizik do t’i shqiptohet edhe mase për kundervajtje, 
konfiskim i sendeve (mjetit të palejuar për qasje të kushte-
zuar) me të cilet eshte kryer kundervajtja." 

 
Neni 4 

Inspektorati Shteteror i Tregut publikon raporte permb-
ledhese tremujore për mbikeqyrjen e kryer, në pajtim me 
dispozitat e ketij ligji në ueb faqen e Ministrise së Ekono-
mise.  

 
Neni 5 

Rregullat e parapara me kete ligj do të miratohen në 
afat prej 15 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

 
Neni 6 

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

__________ 
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:?#!?A&8! <% :":C 9%B:< & @#:@&;&8! ?:<!;!<& "#9 :;-
<:"% <% :":C 9%B:<.  

5:B:>B$ ;: B:<8#:>%8% &9"#K!<% :? ;8#%<% <% &<;-
@!B8:#&8! ;! $8"#?& ?!B% 8%O:D#% :8 <! #%A:8& &;@#%"-
<:, &<;@!B8:#&8! ;! ?:>H<& ?% &9"#K%8 <%?9:# ": #%-
A:8&><&I%8% ": B:C% ! &9"#K!<% @:;>!?<%8% B:<8#:>% 
&>& ! &9"#K!<% <!B:C% ?#$D% :@!#%I&C% "#9 8%O:D#% :8. 

5:B:>B$ @#& <%?9:#:8 &9"#K!< :? ;8#%<% <% &<;@!-
B8:#&8! ;! $8"#?%8 <!@#%"&><:;8& ": #%A:8!G!8: <% #%A:-
8&><&I%8%, % B:& F:H%8 ?% D: 9%D#:9%8 A!9A!?<:8:  $<B-
I&:<&#%G! <% 8%O:D#% :8, &<;@!B8:#&8! J! F$ <%#!?%8 <% 
#%B:":?&8!>:8 <% #%A:8&><&I%8% "!?<%K ?% 9%A#%<& @#&-
;8%@ <% "#%A:8!<&8! ?: #%A:8&><&=B&8! B%#8&=B&. 

5:B:>B$ #%B:":?&8!>:8 <% #%A:8&><&I%8% <! @:;8%-
@& ": ;:D>%;<:;8 ;: :?#!?A&8! <% ;8%":8 5 :? :":C =>!<, 
F&<&;8!#:8 9% 8#%<;@:#8 & "#;B& <% @#!?>:D :? 5#H%"-
<&:8 &<;@!B8:#%8 9% 8#%<;@:#8, <% #%A:8&><&I%8% J! & 
D: :?9!F! :">%;8$"%G!8:.“ 
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L>!< 11 
3: =>!<:8 25 ;! ?:?%"% <:" =>!< 25-%, B:C D>%;&: 
 

„L>!< 25-% 
2%A:8&><&I%8% ":?& !"&?!<I&C% 9% ;&8! %B8&"<:;8& 

K8: D& @#!9!F% @#& &9"#K$"%G! <% #%A:8&8! :? =>!<:8 
20 ;8%":"& 1 & 2 <% :":C 9%B:<. 6? !"&?!<I&&8! 8#!A% 
?% A&?%8 "&?>&"& @:?%8:I&8! ?:A&!<& 9% "#!F! <% &9-
"#K$"%G!8: <% %B8&"<:;8&8! & #%A:8&8!. ,"&?!<I&C%8% 
8#!A% ?% A&?! ?!8%><% & ": I!>:;8 ;:=$"%<% <%CF%>B$ 
?"! D:?&<& :? ?!<:8 <% &9"#K!<%8% %B8&"<:;8.  

2%A:8&><&I%8% @:B#%C 9% #%A:8&8! :? :">%;8$"%G!8: 
8#!A% ?% ":?& !"&?!<I&C% 9% ;&8$%I&&8! B:D% ;! C%"$"% 
<!F:H<:;8 :? B:C% A&>: @#&=&<% 9% @#!<!;$"%G! <% @:-
?%8:I& :? 8%O:D#% :8 & 9% &;8:8: @: A%#%G! <% &9?%"%-
=:8 <% B%#8&=B&, @#!":9<&B:8 &>&  ":9%=:8 &9?%"% @:-
8"#?%.“ 

 
L>!< 12 

.: =>!<:8 26 ;8%" 3 %>&<!C% 1 9A:#:"&8!: „:?D:":#-
<:8: >&I! ":“ ;! 9%F!<$"%%8 ;: 9A:#:"&8!: „$@#%"&8!-
>:8 <%“. 

.: ;8%":8 4 %>&<!C% 4 ;"#9<&B:8 “&“ ;! A#&K!, % ": 
%>&<!C%8% 5 8:=B%8% <% B#%C:8 <% #!=!<&I%8% ;! 9%F!<$-
"% ;: 9%@&#B% & ;! ?:?%"%%8 ?"!  <:"& %>&<!& 6 & 7,  B:& 
D>%;%8: 

„- "!?<%K ?% D: &9"!;8& 4&<&;8!#;8":8: 9% 8#%<;-
@:#8 & "#;B& &>& 5#H%"<&:8 &<;@!B8:#%8 9% 8#%<;@:#8 
9% <!F:H<:;8% 9% @#!<:; &>& &;@&; <% @:?%8:I&8! :? 
?&D&8%><&:8 8%O:D#%  ": ":9&>:8: & 

- ?% D: &9"!;8& 4&<&;8!#;8":8: 9% 8#%<;@:#8 & "#-
;B& 9% <%;8%<%8&8! @#:F!<& ;:D>%;<: ;: =>!<:8 20 ;8%" 
10 :? :":C 9%B:<.“  

 
L>!< 13 

.: =>!<:8 27 ;8%":8 7 ;! F!<$"% & D>%;&: 
„2%A:8&><&=B% B%#8&=B% ;! &9?%"% <% &F! <% ;!B:! 

8!O<&=B: >&I! B:! D& &;@:><$"% $;>:"&8! :? =>!<:8 26 
;8%" 1 <% :":C 9%B:<, B:<8#:><%8% B%#8&=B% ;! &9?%"% <% 
&<;@!B8:#&8!, :">%;8!<&8! >&I% :? 4&<&;8!#;8":8: 9% 
8#%<;@:#8 & "#;B& ;:D>%;<: ;: =>!< 24 :? :":C 9%B:< & 
;>$HA!<&8! >&I% :? 4&<&;8!#;8":8: 9% "<%8#!K<& #%-
A:8& ": ;:D>%;<:;8 ;: =>!<:8 40 ;8%" 1, %>&<!C% 2 :? 
:":C 9%B:<.“  

3: ;8%":8 8 ;! ?:?%"% <:" ;8%" 9, B:C D>%;&: 
„2%A:8&><&=B%8% B%#8&=B% F:#% 9% I!>:8: "#!F! <% 

"%H!G! <% &;8%8% ?% :;8%<! ": @#:;8:#&&8! <% #%A:8&>-
<&I%8%.“ 

 
L>!< 14 

.: =>!<:8 29 ;8%" 1 %>&<!C% 1 9A:#:"&8!: „=>!< 25“ 
;! 9%F!<$"%%8 ;: 9A:#:"&8!: „=>!< 38“. 

 
L>!< 15 

.: =>!<:8 30 @: ;8%":8 1 ;! ?:?%"%%8 :;$F <:"& ;8%-
"% 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9, B:& D>%;%8: 

„0:< A%#%G!8: 9% &9?%"%G! <% ":9%=B% B%#8&=B% 
@:?<:;&8!>:8 <% A%#%G!8: ?:;8%"$"%: 

- B:@&C% :? >&=<% B%#8% 9%"!#!<% <% <:8%#, 
- B:@&C% :? ":9%=B% ?:9":>% 9%"!#!<% <% <:8%#, 
-  :8:D#% &C% :? @:?<:;&8!>:8 <% A%#%G!8:, <! @:-

;8%#% :? K!;8 F!;!I&, 
- @:8"#?% 9% @#&"#!F!< @#!;8:C &>& >&=<% B%#8% 9% 

;8#%<I&, 
- ?:B%9 9% @:;!?$"%G! <% #%A:8<% ?:9":>% 9% ;8#%<-

I& & 
- ?:B%9 9% @>%8!<% I!<% 9% ":9%=B% B%#8&=B% ;:D>%;-

<: ;: =>!<:8 37 :? :":C 9%B:<. 
0:< A%#%G!8: 9% &9?%"%G! <% B%#8&=B% 9% @#!":9-

<&B, @:?<:;&8!>:8 <% A%#%G!8: ?:;8%"$"%: 
- 8!B:"<% ;:;8:CA% <! @:;8%#% :? K!;8 F!;!I& 9% 

@#%"<:8: >&I! &9?%?!<% :? P!<8#%><&:8 #!D&;8%# <% 
2!@$A>&B% 4%B!?:<&C% & 

- ?:B%9 9% @>%8!<% I!<% 9% B%#8&=B% <% @#!":9<&B 
;:D>%;<: ;: =>!<:8 37 :? :":C 9%B:<. 

0:< A%#%G!8: 9% &9?%"%G! <% #%A:8&><&=B% B%#8&=-
B%, @:?<:;&8!>:8 <% A%#%G!8: ?:;8%"$"%: 

- 8!B:"<% ;:;8:CA% <! @:;8%#% :? K!;8 F!;!I& 9% 
@#%"<:8: >&I! &9?%?!<% :? P!<8#%><&:8 #!D&;8%# <% 
2!@$A>&B% 4%B!?:<&C%, 

- B:@&C% :? >&=<% B%#8% <% 8!O<&=B: >&I! 9%"!#!<% 
<% <:8%#, 

- B:@&C% :? ":9%=B% ?:9":>% <% 8!O<&=B: >&I! 9%"!-
#!<% <% <:8%#, 

- @:8"#?% 9% 9%"#K!<% :A$B% 9% ;8#$=<% :;@:;:A!-
<:;8 <% 8!O<&=B:8: >&I!, 

- B:@&C% 9%"!#!<% <% <:8%# :? :">%;8$"%G!8: 9% #%-
A:8&><&I% &9?%?!<: :? 4&<&;8!#;8": 9% 8#%<;@:#8 & 
"#;B&, 

-  :8:D#% &C% :? 8!O<&=B:8: >&I!, <! @:;8%#% :? 
K!;8 F!;!I& & 

- ?:B%9 9% @>%8!<% I!<% 9% #%A:8&><&=B% B%#8&=B% 
;:D>%;<: ;: =>!<:8 37 :? :":C 9%B:<. 

0:< A%#%G!8: 9% &9?%"%G! <% B:<8#:><% B%#8&=B%, 
@:?<:;&8!>:8 <% A%#%G!8: ?:;8%"$"%: 

- B:@&C% :? >&=<% B%#8% <% B:<8#:><:8: >&I!, 9%"!-
#!<% <% <:8%#  

- B:@&C% :? :">%;8$"%G! :? <%?>!H!< :#D%< 9% "#K!-
G! <% <%?9:#, 

-  :8:D#% &C% :? B:<8#:><:8: >&I!, <! @:;8%#% :? 
K!;8 F!;!I& & 

- ?:B%9 9% @>%8!<% I!<% 9% B:<8#:><% B%#8&=B% ;:D-
>%;<: ;: =>!<:8 37 :? :":C 9%B:<. 

0:< A%#%G!8: 9% 9%F!<% <% B%#8&=B% @:#%?& :K8!-
8$"%G! &>& <!F:H<:;8 9% @#!<:; <% @:?%8:I&, @:B#%C 
@#!8O:?<: <%"!?!<&8! ?:B$F!<8&, @:?<:;&8!>:8 <% A%-
#%G!8: C% ?:;8%"$"% & <!$@:8#!A>&"%8% B%#8&=B%. 

0:< A%#%G!8: 9% 9%F!<% <% B%#8&=B% @:#%?& D$A!G! 
&>& B#%HA%, @:B#%C @#!8O:?<: <%"!?!<&8! ?:B$F!<8&, 
@:?<:;&8!>:8 <% A%#%G!8: ?:;8%"$"% & @:8"#?% 9% :?C%-
"$"%G! <% B%#8&=B%8% ": “'>$HA!< "!;<&B <% 2!@$A>&-
B% 4%B!?:<&C%”. 

3: A%#%G!8: 9% &9?%"%G! <% F!F:#&;B& B%#8&=B& 
&9?%"%=:8 <% B%#8&=B& :?>$=$"% ;: #!K!<&! ;:D>%;<: 
;: :?#!?A&8! :? E%B:<:8 9% :@K8% $@#%"<% @:;8%@B% & 
:":C 9%B:<.  

3#:8&" #!K!<&!8: ?:<!;!<: :? ;8#%<% <% &9?%"%=:8 
<% F!F:#&;B& B%#8&=B& @:?<:;&8!>:8 <% A%#%G!8: &F% 
@#%": <% H%>A% ": #:B :? 8#& ?!<% ?: F&<&;8!#:8 9% 
8#%<;@:#8 & "#;B&.“ 

'8%":8 2 ;8%<$"% ;8%" 10. 
 

L>!< 16 
.: =>!<:8 35 ;8%" 1 ":"!?<%8% #!=!<&I% ;! F!<$"% & 

D>%;&: „4&<&;8!#:8 9% 8#%<;@:#8 & "#;B& @: @#!?>:D <% 
:#D%<&8! :">%;8!<& ?% "#K%8 <%?9:# :? =>!<:8 36 <% 
:":C 9%B:< ;: #!K!<&! J! D: :?9!F! C%"<:8: :">%;8$"%-
G! <% &9?%"%=:8 <% B%#8&=B&, ?:B:>B$:“. 

                                           
L>!< 17 

.: =>!<:8 38 ;8%":8 2 ;! F!<$"% & D>%;&: 
„,"&?!<I&C%8% 9% &9?%?!<&8! F!F:#&;B& B%#8&=B& 

D& ;:?#H& ;>!?<&"! @:?%8:I&: 
1) 9% ":9%=B& B%#8&=B&: 
- &F! & @#!9&F! <% ":9%=:8, 
- ?%8$F & F!;8: <% #%Q%G! <% ":9%=:8, ,4+R <% ":-

9%=:8, 
- @:>, F%C=&< C%9&B, 
- %?#!;% <% H&"!!G!, 
- %?#!;% <% @#&!F <% B%#8&=B%8%, 
- A#:C <% ":9%=B% ?:9":>% & ?%8$F <% &9?%"%G!, 
- A#:C <% @#!8O:?<% B%#8&=B%, 
- :#D%< & ?#H%"% <% &9?%"%G! <% ":9%=B%8% ?:9":>% & 
- ?&D&8%><&  :8:D#% &C% & @:8@&;; 
2) 9% B%#8&=B% <% @#!":9<&B: 
- <%9&" <% @#!":9<&B:8,  
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- %?#!;% :?<:;<: ;!?&K8! <% @#!":9<&B:8, 
- F%8&=!< A#:C <% @#!":9<&B:8, 
- &F! & @#!9&F! <% :">%;8!<:8: >&I! <% @#!":9<&-

B:8, 
- %?#!;% <% H&"!!G!,  
- %?#!;% <% @#&!F <% B%#8&=B%8%, 
- ?%8$F & F!;8: <% #%Q%G!, ,4+R <% :">%;8!<:8: 

>&I! & 
- A#:C <% @#!8O:?<% B%#8&=B%; 
3) 9% #%A:8&><&=B% B%#8&=B%: 
- <%9&" <% #%A:8&><&I%8%, 
- %?#!;%, :?<:;<: ;!?&K8! <% #%A:8&><&I%8%, 
- F%8&=!< A#:C <% #%A:8&><&I%8%, 
- &F! & @#!9&F!, ?%8$F & F!;8: <% #%Q%G! <% :">%-

;8!<:8: >&I!, 
- &F! & @#!9&F!, ?%8$F & F!;8: <% #%Q%G! <% 8!O-

<&=B:8: >&I!, 
- %?#!;% <% H&"!!G! <% 8!O<&=B:8: >&I!, 
- %?#!;% 9% &;@#%J%G! <% @&< B:?:8, B:C% <! ;F!! ?% 

! &;8% ;: %?#!;%8% <% #%A:8&><&I%8%, 
- %?#!;% <% @#&!F <% B%#8&=B%8%, 
- A#:C <% @#!8O:?<%8% B%#8&=B% & 
- ?&D&8%><&  :8:D#% &C% & @:8@&;; 
4) 9% B:<8#:><% B%#8&=B%: 
- <%9&" <% :#D%<:8 <%?>!H!< 9% B:<8#:>%, 
- %?#!;% :?<:;<: ;!?&K8! <% :#D%<:8 <%?>!H!< 9% 

B:<8#:>%, 
- &F! & @#!9&F!, ?%8$F & F!;8: <% #%Q%G! <% ;>$H-

A!<:8: >&I! <%?>!H<: 9% B:<8#:>%, 
- %?#!;% <% H&"!!G!, 
- %?#!;% <% @#&!F <% B%#8&=B%8%, 
- A#:C <% @#!8O:?<% B%#8&=B% & 
- ?&D&8%><&  :8:D#% &C% & @:8@&;; 
5) 9% ;&8! "&?:"& <% B%#8&=B&: 
-  &F! <% :">%;8!<&:8 &9?%"%=, 
- ;!#&;B& A#:C <% B%#8&=B%8%, 
- ?%8$F <% @:=!8:B <% "%H<:;8 <% B%#8&=B%8%, 
- ?%8$F <% @#!;8%<:B <% "%H<:;8 <% B%#8&=B%8%, 
- ;8%8$; <% B%#8&=B%8% (:?9!F!<% :? ;8#%<% <% B:<-

8#:>!< :#D%<, @#&"#!F!<: :?9!F!<%, 8#%C<: :?9!F!<%, 
9%F!<!8%, &9D$A!<%, $B#%?!<%, <!&;@#%"<%, :K8!8!<%, 
<!"%H!=B%, @#:?:>H!<%, :8@:"&B%<%), 

- A#:C <% @!#;:<%>&9&#%<& B%#8&=B&, 
- A#:C <% &;@#%8!<& B%#8&=B&, 
- D#!KB& @#& &9#%A:8B%, 
- #!9!#"& <% B%#8&=B&, 
-  B%#8&=B& ": :@8!B, 
- "#%8!<& - <!@#!9!F!<& B%#8&=B& & 
- :K8!8!<& - <!&;@#%"<& B%#8&=B& & 
6) 9% @:?<:;&8!>:8 <% A%#%G!8:: 
- &F! & @#!9&F! <% @:?<:;&8!>:8 <% A%#%G!8:, 
- ?%8$F & F!;8: <% #%Q%G! <% @:?<:;&8!>:8 <% A%#%-

G!8: & 
- %?#!;% <% H&"!!G!.“ 
'8%":8 5 ;! F!<$"% & D>%;&: 
„/9?%"%=:8 <% B%#8&=B&8!, ;>!?<&8! @:?%8:I& B:& 

D& ":?& 9% &9?%?!<&8! ":9%=B& & #%A:8&><&=B& B%#8&=-
B& D& #%9F!<$"% ;: <%?>!H<&8! :#D%<& 9% &9?%"%G! <% 
F!F:#&;B& B%#8&=B& <% ?#$D&8! ?#H%"& @#!B$ 9%!?<&=-
B%8% F#!H% Tachonet: 

- &F! & @#!9&F!, ?%8$F & F!;8: <% #%Q%G! <% ":9%-
=:8 & 

- <%9&" <% #%A:8&><&I%8%, &F! & @#!9&F! & ?%8$F & 
F!;8: <% #%Q%G! <% 8!O<&=B:8: >&I! ": #%A:8&><&I%-
8%.“ 

3: ;8%":8 6 ;! ?:?%"% <:" ;8%" 7, B:C D>%;&: 
„/9?%"%=:8 <% B%#8&=B&, !"&?!<I&C%8% :? ;8%":8 2 

<% :":C =>!< ! ?:>H!< ?% C% =$"% <%CF%>B$ @!8 D:?&<& 
:? ?!<:8 <% @#&!F & :A#%A:8B% <% @:?%8:I&8!.“ 
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3: =>!<:8 40 ;! ?:?%"% <:" =>!< 40-%, B:C D>%;&: 

“L>!< 40-% 
5:B:>B$ @#& "#K!G!8: <% &<;@!BI&;B&:8 <%?9:# &<;-

@!B8:#&8! :? =>!<:8 40 <% :":C 9%B:< $8"#?%8 ?!B% ! ;8:-
#!<% <!@#%"&><:;8 :? =>!<:8 48 <% :":C 9%B:<, ! ?:>H!< 
?% ;:;8%"& 9%@&;<&B ": B:C J! C% $8"#?& ;8:#!<%8% <!@#%-
"&><:;8 ;: $B%H$"%G! 9% :8;8#%<$"%G! <% $8"#?!<%8% <!-
@#%"&><:;8 ": #:B :? :;$F ?!<% & ;: &;8:"#!F!<: "#%=$-
"%G! <% @:B%<% 9% ;@#:"!?$"%G! <% !?$B%I&C% <% >&I!8: 
&>& ;$AC!B8:8 B%?! K8: ! $8"#?!<% <!@#%"&><:;8% @#& "#-
K!G!8: <% &<;@!BI&;B&:8 <%?9:#.  

N:#F%8% & ;:?#H&<%8% <% @:B%<%8% 9% !?$B%I&C% B%-
B: & <%=&<:8 <% ;@#:"!?$"%G! <% !?$B%I&C%8% D& @#:-
@&K$"% F&<&;8!#:8 9% 8#%<;@:#8 & "#;B&. 

,?$B%I&C%8% C% :#D%<&9&#% & ;@#:"!?$"% 5#H%"<&:8 
&<;@!B8:#%8 9% 8#%<;@:#8 ": #:B <! @:?:>D :? :;$F ?!-
<% :? ?!<:8 <% ;@#:"!?$"%G!8: <% &<;@!BI&;B&:8 <%?-
9:#. 

,?$B%I&C%8% F:H! ?% ;! ;@#:"!?$"% 9% @:"!J! $8"#-
?!<& &;8& &>& &;8:#:?<& <!@#%"&><:;8&, 9% !?!< &>& 
@:"!J! ;$AC!B8&. 

5:B:>B$ ": 9%B%H%<&:8 8!#F&< >&I!8: &>& ;$AC!-
B8:8 <%? B:C ;! ;@#:"!?$"% !?$B%I&C% <! ;! C%"& <% !?$-
B%I&C%8%, J! ;! ;F!8% ?!B% !?$B%I&C%8% ! ;@#:"!?!<%. 

5:B:>B$ >&I!8: &>& ;$AC!B8:8 <%? B:C ;! ;@#:"!?$-
"% !?$B%I&C% ;! C%"& <% 9%B%H%<%8%  !?$B%I&C% & &;8%8% 
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L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 
PËR ORARIN E PUNES, PUSHIMET E DETYRU-
ESHME TË PUNETOREVE MOBILE DHE SHOFE-
REVE NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR DHE APA-
RATET PËR REGJISTRIM NË KOMUNIKACIONIN  

RRUGOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për orarin e punes, pushimet e detyrueshme 

të punetoreve mobile dhe shofereve në komunikacionin 
rrugor ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" nu-
me 161/2009), në nenin 2 paragrafi 1 fjalet: "shoferet e ve-
tepunesuar" zevendesohen me fjalet: "personat fizike-trans-
portues". 

 
Neni 2 

Në nenin 3 paragrafi 1, pika 12 shlyhet. 
Pikat 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20  behen pika 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 dhe 19. 
Pika 21 e cila behet pika 20 ndryshohet si vijon:  
"20. "Person fizik-transportues eshte personi veprimta-

ria kryesore e të cilit eshte transporti i udhetareve ose mal-
lrave në komunikacionin rrugor, i cili ka licence për kryer-
jen e asaj veprimtarie, i cili punon vete për veten dhe nuk 
detyrohet me marreveshje për pune apo forme tjeter të mar-
redhenies së punes, që eshte i lire të organizoje aktivitete 
pune, të ardhurat e të cilit drejtperdrejt varen nga kryerja e 
veprimtarise dhe i cili mund lirshem apo nepermjet bashke-
punimit me transportuesit tjere, të krijoje marredhenie afa-
riste me më shume partnere afariste;". 

Pikat 22, 23, 24, 25 dhe 26 behen pika 21, 22, 23, 24 
dhe 25. 

Pika 27 e cila behet pike 26 ndryshohet si vijon: 
"26. "Ekuipazh shume anetaresh" eshte ekuipazhi i cili 

perbehet prej së paku dy shofereve që e drejtojne automje-
tin dhe një numer të caktuar të punetoreve mobile si pjese 
perberese e ekuipazhit të automjetit;".   

Pika 28 behet pika 27. 
Në piken 29 e cila behet pika 28 pas fjales "automjeti" 

shtohet fjala: "autobusi". 
  

Neni 3 
Në nenin 9 paragrafet 3, 4 dhe 5 shlyhen. 
 

Neni 4 
Në nenin 10 paragrafi 5 numri "13" zevendesohet me 

numrin "12". 
Në nenin 6 numri "19" zevendesohet me numrin "18". 
Në paragrafin 7 pas fjaleve: "shirita takografike" shto-

hen fjalet: "fleta të vecanta për evidence të orarit të punes".  
Paragrafet 8 dhe 9 ndryshohen si vijojne: 
"Kur shoferi drejton automjet që eshte i pajisur me ta-

kograf analog, me kerkese të organeve për mbikeqyrje, do-
emos duhet për diten rrjedhese dhe për 28 ditet paraprake 
të paraqese: shirita takografike, evidence të kryer me dore 
në fleta të vecanta për evidence të orarit të punes dhe/ose 
pershkrime nga takografi dhe kartele shoferi nese e pose-
don.  

Kur shoferi drejton automjet që eshte i pajisur me tako-
graf digjital, me kerkese të organeve për mbikeqyrje, doe-
mos duhet t'i paraqese kartelen e vet të shoferit, evidencen 
e kryer me dore në fleta të vecanta për evidence të orarit të 
punes dhe pershkrimet për diten rrjedhese dhe 28 ditet pa-
raprake dhe/ose shiritat takografike."  

 
Neni 5 

Neni 14 ndryshohet si vijon: 
"Transportuesit detyrohen që t'i njoftojne shoferet me 

dispozitat e neneve 10, 11, 12 dhe 13 të ketij ligji, me rre-
gullat tjera të cilat jane miratuar në baze të ketij ligji dhe 
marreveshjeve kolektive, perkatesisht me aktet e tyre perg-
jithshme dhe me zbatimin e tyre, e të cilat kane të bejne me 
punen ose marredheniet e punes.   

Transportuesit detyrohen që ta evidentojne orarin e pu-
nes të shofereve. Evidenca permban të dhena lidhur me 
orarin e punes të shofereve, kohen e drejtimit të automjetit, 
nderprerjen e drejtimit të automjetit, pushimin ditor dhe ja-
vor, të dhena për shfrytezimin e pushimeve vjetore, pushi-
meve mjekesore dhe atë doemos duhet ta ruajne së paku dy 
vjet. Për evidencen e orarit të punes të shofereve jane perg-
jegjes transportuesit. Transportuesit detyrohen që me ker-
kese të shoferit t'i japin ekstrakt nga evidenca.  

Transportuesi nuk guxon që shofereve të cilet i pune-
son t'u paguaje kurrefare kompensimi me para, në forme të 
rritjes ose shteses së rroges, e që lidhen me distancen e ka-
luar dhe/ose sasine e ngarkeses së transportuar, nese ai 
kompensim e rrezikon sigurine e komunikacionit rrugor 
dhe/ose sjelle në shkeljen e dispozitave të ketij ligji.  

Transportuesi detyrohet që ta organizoje punen e shofe-
reve, në menyre që shoferet do t'i respektojne dispozitat e 
ketij ligji. 

Personat juridike, transportuesit dhe sindikatat e shofe-
reve detyrohen që të sigurojne se oraret e kontraktuara për 
drejtimin e automjetit do të jene në pajtim me dispozitat e 
ketij ligji.  

Transportuesi i cili shfrytezon automjet të pajisur me 
takograf digjital në pajtim me dispozitat e ketij ligji, det-
yrohet që të siguroje se të gjitha të dhenat:  

- në çdo 28 dite do t’i marre nga aparati në automjet 
dhe nga kartela e shoferit, që t'i siguroje të gjitha të dhenat 
që kane të bejne me aktivitetet e transportuesit ose aktivite-
tet që jane kryer me atë automjet dhe 

- të marra nga aparati në automjet dhe nga kartela e 
shoferit, do të ruhen së paku 12 muaj në evidence dhe se 
keto të dhena jane të arritshme drejtperdrejt nepermjet 
transmetimit në largesi prej lokaleve të transportuesit, me 
kerkese të organeve për mbikeqyrje.  

Të dhenat e marra nga paragrafi 5 i ketij neni ruhen ed-
he në rast të demontimit të takografit individual i cili e 
ndjek orarin e punes të punetoreve mobile. 
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Transportuesi detyrohet që me kerkese të shoferit të si-
guroje kopje nga shenimet për oret e kryera të punes. 

Të dhenat, menyren e bartjes së të dhenave nga tako-
grafi dhe menyren e mbajtjes së evidences i percakton mi-
nistri i Transportit dhe Lidhjeve." 

  
Neni 6 

Në nenin 20 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si 
vijon: 

"Punetoria detyrohet që të mbaje evidence me të dhena 
për aktivitetet e ndermarra nga paragrafet 1 dhe 2 të ketij 
neni." 

Paragrafet 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9  behen paragrafe 4, 5, 6, 7, 
8, 9 & 10. 

Paragrafi 10 i cili behet paragraf 11, ndryshohet si vi-
jon: 

"Në rast të nderrimit të drejtorit të punetorise, nderrimit 
të udheheqesit nga neni 26 i ketij ligji ose në rast të nderri-
mit të personit teknik nga neni 26 i ketij ligji, punetoria 
detyrohet që ta njoftoje Ministrine e Transportit dhe Lidh-
jeve në afat prej tete ditesh nga dita e ndryshimeve të kriju-
ara." 

Pas paragrafit 11 shtohen dy paragrafe të rinj 12 dhe 13 
si vijojne: 

"Nese me ndryshimet e kryera nga paragrafi 11 i ketij 
neni, nuk plotesohet më kushti nga neni 22 paragrafi 2 ali-
nete 8 dhe 9 të ketij ligji, punetorise hiqet autorizimi në 
pajtim me nenin 23 të ketij ligji. 

Menyren e mbajtjes së evidences dhe të dhenave të ci-
lat punetoria detyrohet që t'i mbaje në pajtim me aktivitetet 
të cilat i ndermerr gjate kryerjes së puneve nga neni 20 pa-
ragrafet 1 dhe 2 të ketij ligji, i percakton ministri i Trans-
portit dhe Lidhjeve." 
 

Neni 7 
Në nenin 21 pas fjaleve: "të dhene" shtohen fjalet: "dhe 

të shkaterruar". 
 

Neni 8 
Në nenin 22 pas paragrafit 3 shtohen kater paragrafe të 

rinj 4, 5, 6, dhe 7, si vijojne: 
"Nese procedura për marrjen ose vazhdimin e autorizi-

mit nga neni 20 i ketij ligji nuk perfundon në afat prej tre 
muajsh nga dita e parashtrimit të kerkeses, ajo do të nder-
pritet me konkluzion.  

Personi juridik ka të drejte që të parashtroje kerkese të 
re për marrjen ose vazhdimin e autorizimit nga neni 20 i 
ketij ligji pas kalimit të afatit prej 30 ditesh nga dita e plo-
tfuqishmerise së konkluzionit për nderprerjen e procedures 
për kerkesen paraprake. 

Punetorite të cilat në pjesen për kontroll të takografeve 
në momentin e parashtrimit të kerkeses për autorizim për 
instalim, inspektim, kontroll dhe ndreqje të takografeve 
nuk jane pajisur me certifikata të leshuara nga Instituti për 
Akreditim i Republikes së Maqedonise, me to mund të pa-
jisen në afat prej gjashte muajsh nga dita e dhenies së auto-
rizimit për instalim, inspektim,  kontroll dhe ndreqje të ta-
kografeve.  

Nese punetoria nuk vepron në pajtim me paragrafin 6 të 
ketij neni, me aktvendim i hiqet autorizimi." 

 
Neni 9 

Në nenin 23 në fjaline hyrese pas fjaleve: "Ministri i 
Transportit dhe Lidhjeve" shtohen fjalet: "me propozim të 
personave të autorizuar nga neni 24 paragrafi 2 i ketij lig-
ji". 

Në alinene 4 lidheza "dhe" shlyhet, ndersa në alinene 5 
shlyhet pika dhe shtohen dy aline të reja 6 dhe 7 si vijojne: 

"- udheheqesi i punetorise nuk ka parashtruar kerkese 
për vazhdimin e vlefshmerise së autorizimit në pajtim me 
nenin 20 paragrafi 9 dhe 

- udheheqesi i punetorise nuk e njofton Ministrine e 
Transportit dhe Lidhjeve në pajtim me nenin 20 paragrafi 
10 të ketij ligji." 

\Neni 10 
Neni 24 ndryshohet si vijon: 
"Kontroll mbi permbushjen e kushteve për marrjen e 

autorizimit dhe të evidences të cilen punetorite detyrohen 
që ta mbajne, kryen Ministria e Transportit dhe Lidhjeve 
nepermjet personave të autorizuar së paku një here në vit.  

Mbikeqyrje mbi punen e punetorive kryen Inspektori 
shteteror i transportit nepermjet inspektoreve shteterore për 
komunikacion rrugor (në tekstin e metejme: inspektoret). 

Gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektoret kontrollojne 
nese puna e punetorise eshte në pajtim me dispozitat e ketij 
ligji dhe me rregullat e miratuara në baze të ketij ligji.  

Nese me kontrollin e kryer nga ana e inspektoreve kon-
statohet se takografi nuk punon me rregull, inspektoret det-
yrohen që të kryejne mbikeqyrje në punetorine në të cilen 
eshte kryer kontrolli i fundit ëse eshte kryer ndonje opera-
cion tjeter mbi takografin. 

Nese gjate mbikeqyrjes së kryer nga ana e inspektoreve 
konstatohen parregullsi në punen e punetorise, e të cilat 
mund ta rrezikojne funksionimin e sigurt të takografit, ins-
pektoret do ta urdherojne udheheqesin e punetorise që 
menjehere ta ndaloje qasjen e të punesuarve në kartelat e 
punetorise.  

Nese udheheqesi i punetorise nuk vepron në pajtim me 
dispozitat e paragrafit 5 të ketij neni, ministri i Transportit 
dhe Lidhjeve me propozim të Inspektoratit Shteteror të 
Transportit, punetorise do t'ia heqe autorizimin." 

 
Neni 11 

Pas nenit 25 shtohet nen i ri 25-a, si vijon: 
 

"Neni 25-a 
Punetoria mban evidence për të gjitha aktivitetet të cilat 

i ndermerr gjate kryerjes së puneve nga neni 20 paragrafet 
1 dhe 2 të ketij ligji. Nga evidencat duhet të jene të duksh-
me të dhenat e marra gjate kryerjes së aktiviteteve dhe pu-
neve. Evidenca duhet të jete në detaje dhe e ruajtur në tere-
si së paku dy vjet nga dita e aktivitetit të kryer.  

Punetoria krahas puneve nga autorizimi duhet të mbaje 
evidence për situatat kur paraqitet pamundesia për cilendo 
qofte arsye për bartjen e të dhenave nga takografi dhe për 
kete me kerkese të dhenesit të kartelave, transportuesi ose 
shoferi jep vertetim." 

 
Neni 12 

Në nenin 26 paragrafi 3 alineja 1 fjalet: "personi perg-
jegjes në" zevendesohen me fjalet:  "drejtori i". 

Në paragrafin 4 alineja 4 lidheza "dhe" shlyhet, ndersa 
në alinene 5 pika në fund të fjalise zevendesohet me presje 
dhe shtohen dy aline të reja 6 dhe 7, si vijojne: 

"- menjehere ta njoftoje Ministrine e Transportit dhe 
Lidhjeve ose Inspektoratin Shteteror të Transportit për pa-
mundesine e bartjes ose pershkrimit të të dhenave nga ta-
kografi digjital në automjet dhe  

- ta njoftoje Ministrine e Transportit dhe Lidhjeve për 
ndryshimet e krijuara në pajtim me nenin 20 paragrafin 10 
të ketij ligji."   

 
Neni 13 

Në nenin 27 paragrafi 7 ndryshohet si vijon: 
"Kartela e punetorise jepet në emer të çdo personi tek-

nik i cili i ploteson kushtet nga neni 26 paragrafi 1 i ketij 
ligji, kartela kontrolluese u jepet inspektoreve, personave të 
autorizuar të Ministrise së Transportit dhe Lidhjeve në paj-
tim me nenin 24 të ketij ligji dhe personave zyrtare të Mi-
nistrise së Puneve të Brendshme në pajtim me nenin 40 pa-
ragrafi 1 alineja 2 e ketij ligji."  

Pas paragrafit 8 shtohet paragraf i ri 9, si vijon: 
"Kartela e punetorise doemos duhet që gjate gjithe kohes 

së vlefshmerise së saj të mbetet në lokalet e punetorise." 
 

Neni 14 
Në nenin 29 paragrafi 1 alineja 1 fjalet: "neni 25" ze-

vendesohen me fjalet: "neni 38". 
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Neni 15 
Në nenin 30 pas paragrafit 1 shtohen tete paragrafe të 

rinj 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9 si vijojne. 
"Me kerkesen për dhenien e karteles së shoferit parash-

truesi i kerkeses dorezon: 
- kopje të leternjoftimit të verifikuar te noteri, 
- kopje të patentes së shoferit të verifikuar te noteri, 
- fotografi të parashtruesit të kerkeses, jo më të vjeter 

se gjashte muaj, 
- vertetim për qendrim të perkohshem ose leternjoftim 

për të huaj, 
- deshmi për posedim të lejes për pune për të huaj dhe 
- deshmi për cmimin e paguar për kartele të shoferit në 

pajtim me nenin 37 të ketij ligji.  
Me kerkesen për dhenien e karteles së transportuesit, 

parashtruesi i kerkeses dorezon: 
- gjendje rrjedhese jo më të vjeter se gjashte muaj për 

personin juridik, të dhene nga Regjistri Qendror i Republi-
kes së Maqedonise dhe 

- deshmi për cmimin e paguar për kartele të transportu-
esit në pajtim me nenin 37 të ketij ligji.  

Me kerkesen për dhenien e karteles së punetorise, pa-
rashtruesi i kerkeses dorezon: 

- gjendje rrjedhese jo më të vjeter se gjashte muaj për 
personin juridik, të dhene nga Regjistri Qendror i Republi-
kes se Maqedonise, 

- kopje të leternjoftimit të personit teknik, të verifikuar 
te noteri; 

- kopje të patentes së shoferit të personit teknik, të veri-
fikuar në noter; 

- vertetim për trajnimin e kryer për aftesim profesional 
të personit teknik,  

- kopje të verifikuar në noter të autorizimit për puneto-
ri, të dhene nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve,  

- fotografi të personit teknik, jo më të vjeter se gjashte 
muaj dhe  

- deshmi për cmimin e paguar për kartele të punetorise 
në pajtim me nenin 37 të ketij ligji.  

Me kerkesen për dhenien e karteles kontrolluese, pa-
rashtruesi i kerkeses dorezon: 

- kopje të leternjoftimit të personit kontrollues të verifi-
kuar te noteri, 

- kopje të autorizimit nga organi kompetent për kryerje 
të mbikeqyrjes; 

- fotografi të personit kontrollues, jo më të vjeter se 
gjashte muaj dhe  - deshmi për cmimin e paguar për karte-
le kontrolluese në pajtim me nenin 37 të ketij ligji.  

Me kerkese për nderrimin e karteles për shkak të demti-
mit ose pamundesise së bartjes së të dhenave, krahas doku-
menteve të theksuara paraprakisht, parashtruesi i kerkeses 
e dorezon edhe kartelen e paperdorshme. 

Me kerkese për nderrimin e karteles për shkak të humb-
jes ose vjedhjes, krahas dokumenteve të theksuara parapra-
kisht, parashtruesi i kerkeses dorezon edhe vertetim për 
clajmerim të karteles në "Gazeten Zyrtare të Republikes së 
Maqedonise". 

Me kerkese për dhenien e kartelave memorie, dhenesi i 
kartelave vendos me aktvendim në pajtim me dispozitat e 
Ligjit për procedure të pergjithshme administrative dhe të 
ketij ligji.  

Kunder aktvendimit të miratuar nga dhenesi i kartelave 
memorike, parashtruesi i kerkeses ka të drejte ankese në 
afat prej tri ditesh te ministri i Transportit dhe Lidhjeve. 

Paragrafi 2 behet paragraf 10. 
 

Neni 16 
Në nenin 35 paragrafi 1 fjalia hyrese ndryshohet si vi-

jon: "Ministri i Transportit dhe Lidhjeve me propozim të 
organeve të autorizuar për kryerjen e mbikeqyrjes nga neni 
36 i ketij ligji, me aktvendim do t'ia heqe autorizimin pub-
lik dhenesit të kartelave, nese:". 

Neni 17 
Në nenin 38 paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"Evidenca për kartelat e dhena memorike i permban të 

dhenat në vijim:  
1) për kartele të shoferit: 
- emrin dhe mbiemrin e shoferit,  
- daten dhe vendlindjen e shoferit, NUAQ të shoferit,   
- gjininine, gjuhen amtare,  
- adresen e banimit,  
- adresen e pranimit të karteles,  
- numrin e patenteshoferit dhe daten e dhenies,  
- numrin e karteles paraprake,  
- organin dhe shtetin e dhenies së patenteshoferit dhe  
- fotografine dhe nenshkrimin digjital.  
2) për kartele të transportuesit: 
- emrin e transportuesit,   
- adresen, perkatesisht seline e transportuesit,  
- numrin amë i transportuesit,  
- emrin dhe mbiemrin e personit të autorizuar të trans-

portuesit,  
- adresen e banimit,   
- adresa e pranimit të karteles,  
- datelindjen dhe vendlindjen, NUAQ të personit të au-

torizuar dhe  
- numrin e karteles paraprake.  
3) për kartele të punetorise: 
- emrin e punetorise,  
- adresen, perkatesisht seline e punetorise,  
- numrin amë të punetorise,  
- emrin dhe mbiemrin, datelindjen dhe vendlindjen e 

personit të autorizuar,  
- emrin dhe mbiemrin, datelindjen dhe vendlindjen e 

personit teknik, 
- adresen e banimit të personit teknik,  
- adresen për dergimin e pin kodit, e cila nuk guxon të 

jete e njejte me adresen e punetorise,  
- adresen e pranimit të karteles,  
- numrin e karteles paraprake,  
- fotografine dhe nenshkrimin digjital.  
4) për kartelen kontrolluese: 
- emrin e organit kompetent për kontroll,  
- adresen, perkatesisht seline e organit kompetent për 

kontroll,  
- emrin dhe mbiemrin, datelindjen dhe vendlindjen e 

personit zyrtar kompetent për kontroll,  
- adresen e banimit,  
- adresen e pranimit të karteles,  
- numrin e karteles paraprake,  
- fotografine dhe nenshkrimin digjital.  
5) për të gjitha llojet e kartelave: 
- emrin edhenesit të autorizuar,  
- numri serik të karteles,  
- daten e fillimit të vlefshmerise së karteles,  
- daten e pushimit të vlefshmerise së karteles,  
- statusin e karteles (e hequr nga ana e organit kontrol-

lues, e hequr perkohesisht, e hequr perhere, e zevendesuar, 
e humbur, e vjedhur, e parregullt, e demtuar, e pavlefshme, 
e vazhduar, e shfuqizuar),  

- numrin e kartelave të personalizuara,  
- numrin e kartelave të derguara, 
- gabimet gjate perpunimit,  
- tepricat e kartelave,  
- kartelat në qarkullim,  
- kartelat e kthyera-të pamarra dhe 
- kartelat e demtuara- kartela të parregullta.  
6) për parashtruesin e kerkeses; 
- emrin dhe mbiemrin e parashtruesit të kerkeses,  
- datelindjen dhe vendlindjen e parashtruesit të kerke-

ses dhe   
- adresen e banimit."  
Paragrafi 5 ndryshohet si vijon: 
"Dhenesi i kartelave, të dhenat në vijim që i mban për 

kartelat e shoferit dhe për kartelat e punetorise, i shkemben 
me organet kompetente për dhenien e kartelave memorike 
të shteteve tjera nepermjet rrjetit të perbashket Tachonet: 



'8#. 38 - +#. 17 '()*+,- .,'-/0 -1 2,3)+(/01 410,56-/71 11  !"#$%#& 2011 

 

- emrin dhe mbiemrin, datelindjen dhe vendlindjen e 
shoferit,  

- emrin e punetorise, emrin dhe mbiemrin, datelindjen 
dhe vendlindjen e personit teknik në punetori." 

Pas paragrafit 6 shtohet paragrafi i ri 7, si vijon: 
"Dhenesi i kartelave, evidencen nga paragrafi 2 i ketij 

neni, detyrohet që ta ruaje së paku pese vjet nga dita e pra-
nimit dhe e perpunimit të të dhenave." 

 
Neni 18 

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

"Neni 40-a 
Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese nga ne-

ni 40 i ketij ligji konstatojne se eshte kryer parregullsi nga 
neni 48 i ketij ligji, detyrohet që të perpiloje procesverbal 
në të cilin do ta percaktoje parregullsine e kryer me sugje-
rim për menjanimin e parregullsise së konstatuar në afat 
prej tete ditesh dhe me dorezim të njekohshem të fteses për 
realizimin e edukimit të personit ose subjektit ku eshte 
konstatuar parregullsia gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspe-
ktuese.   

Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim, si dhe 
menyren e realizimit të edukimit e percakton ministri i 
Transportit dhe Lidhjeve.   

Edukimin e organizon dhe realizon Inspektorati Shtete-
ror i Transportit në afat jo më të gjate se tete dite nga dita e 
kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese.  

Edukimi mund të realizohet për më shume parregullsi 
të konstatuara të njejta apo të njellojta, për një apo më shu-
me subjekte.  

Nese në terminin e caktuar personi ose subjekti për të 
cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të 
konsiderohet se edukimi eshte realizuar.  

Nese personi ose subjekti për të cilin realizohet eduki-
mi paraqitet në edukimin e caktuar dhe e kryen atë, do të 
konsiderohet se eshte edukuar lidhur me parregullsine e 
konstatuar.  

Nese inspektori nga neni 40 i ketij ligji gjate kryerjes së 
mbikeqyrjes kontrolluese konstaton se jane menjanuar par-
regullsite e konstatuara nga paragrafi 1 i ketij neni, miraton 
konkluzion me të cilin e nderpret proceduren e mbikeqyr-
jes inspektuese.  

Nese inspektoret nga neni 40 i ketij ligji gjate kryerjes 
së mbikeqyrjes kontrolluese konstaton se nuk jane menja-
nuar parregullsite e konstatuara nga paragrafi 1 i ketij neni, 
parashtron kerkese për ngritjen e procedures për kunder-
vajtje para gjykates kompetente, perkatesisht para Komisi-
onit për Kundervajtje në Ministrine e Transportit dhe Lidh-
jeve.   

Inspektorati Shteteror i Transportit mban evidence për 
edukimin e realizuar në menyren e percaktuar nga ministri 
i Transportit dhe Lidhjeve.  

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve-Inspektorati Shte-
teror i Transportit për kontrollet e kryera perpilont raporte 
tremujore me pasqyre të unifikuar tremujore dhe i publikon 
në ueb faqen e Ministrise." 

 
Neni 19 

Në neni 41 paragrafi 1 pas fjales "rruge" presja shlyhet 
dhe shtohet lidheza "dhe", ndersa fjalet: "dhe dhenesit të 
kartelave" shlyhen.  

 
Neni 20 

Pas nenit 43 shtohet nen i ri 43-a, si vijon: 
 

"Neni 43-a 
Nese gjate kontrollit të kryer organi për mbikeqyrje 

konstaton pamundesi për bartjen e të dhenave nga kartela e 
shoferit për takografet digjitale, për pamundesine e konsta-
tuar detyrohet që me shkrim ta njoftoje dhenesin e kartela-
ve në afat prej pese ditesh nga dita e kontrollit të kryer.  

Formen dhe permbajtjen e urdherpageses për kunder-
vajtjet e parapara me kete ligj, i percakton ministri i Trans-
portit dhe Lidhjeve." 

 
Neni 21 

Në nenin 50 pas paragrafit 4 shtohen tre paragrafe të 
rinj 5, 6 dhe 7 si vijojne: 

"Kunder aktvendimit të organeve për mbikeqyrje nga 
neni 24 paragrafi 2 i ketij ligji mund të parashtrohet ankese 
në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit në 
komisionin e posacem treanetaresh të formuar nga ministri 
i Transportit dhe Lidhjeve.  

Kunder aktvendimit të organeve për mbikeqyrje nga 
neni 40 i ketij ligji mund të parashtrohet ankese në afat prej 
tete ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit në komisionin 
e posacem treanetaresh të formuar nga ministri i Transpor-
tit dhe Lidhjeve, perkatesisht ministri i Puneve të Brendsh-
me.  

Gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, inspektoret 
nga nenet 24 paragrafi 2 dhe 40 të ketij ligji, proceduren 
për kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese e udheheqin në paj-
tim me dispozitat e ketij ligji dhe Ligjit për mbikeqyrje ins-
pektuese ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise", 
numer 50/10)." 

 
Neni 22 

Nese në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në 
fuqi e ketij ligji, dhenesi i kartelave merr vertetim nepemjet 
rrjetit Tachonet se personi fizik ka kartele të shoferit të 
dhene nga shteti i huaj, detyrohet që në afat prej tri ditesh 
ta shfuqizoje vlefshmerine dhe validitetin e karteles me ak-
tvendim dhe atë t'ia heq shfrytezuesit të karteles.  

 
Neni 23 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 
Republikes së Maqedonise, që të percaktoje tekst të spa-
struar të Ligjit për orarin e punes, pushimet e detyrueshme 
të punetoreve mobile dhe shofereve në komunikacionin 
rrugor dhe aparatet për regjistrim në komunikacionin rru-
gor.   

 
Neni 24 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyr-
tare të Republikes së Maqedonise". 

__________ 
385. 
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