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1. HYRJE
Qëllimi kryesor i miratimit të Ligjit të ri për Mbikëqyrje Inspektuese (në 

vazhdim të tekstit: Ligji) është natyra e tij edukative. Në këtë mënyrë, Ligji 
parashikon shqiptimin e masave alternative, përpara fillimit të procedurës 
kundërvajtëse. Përkatësisht, paralajmërimi rregullohet si një masë, përpara 
fillimit të procedurës kundërvajtëse, kurse masa tjetër alternative është vendimi, 
si një lloj urdhri për largimin e mangësive dhe parregullsive të identifikuara 
brenda periudhës së caktuar.

Thelbi i Ligjit rrjedh nga vetë përkufizimi i mbikëqyrjes inspektuese - veprim 
parandalues ose marrja e masave për parandalimin ose largimin e pasojave 
mbi mallrat, të drejtat ose interesat e mbrojtura, si dhe shqiptimin e masave 
të inspektimit për të eleminuar parregullsitë dhe mangësitë e identifikuara. 
Gjatë kryerjes së procedurës së inspektimit, dispozitat e Ligjit për procedurën e 
përgjithshme administrative janë të detyrueshme.

Të reja në Ligjin janë listat e kontrollit - një dokument që përmban pyetje 
për verifikim dhe veprime të tjera për të cilat është i autorizuar shërbimi i 
inspektimit, i përcaktuar nga pesha e pasojave të mundshme të dëmshme në një 
zonë të caktuar, sipas lëndës dhe vëllimit të kontrollit ose inspektimit.

Këshilli i Inspektimit (në tekstin e mëtejmë - Këshilli) mbetet organi 
kompetent për zbatimin e Ligjit si një organ i pavarur i administratës shtetërore 
me statusin e një personi juridik. Këshilli i kryen funksionet e tij në përputhje 
me nenin 18 të Ligjit. Ndër kompetencat e rregulluara në këtë mënyrë, është e 
rëndësishme të theksohet se Këshilli nuk ka fuqi të vendosë në fushën e mbik 
qyrjes inspektuese dhe procedurave kundërvajtëse të shkallës së dytë. Është e 
rëndësishme të theksohet se as Këshilli dhe as stafi i Këshillit nuk kanë fuqi të 
kryejnë veprimtari inspektimi. Aktivitetet e inspektimit kryhen nga shërbimet e 
inspektimit. 
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Në Republikën e Maqedonisë së Veriut ekzistojnë Inspektoratet e 
mëposhtme:

 z Agjencia e produkteve medicinale;

 z Inspektorati shtetërorë për vetëqeverisje lokale;

 z Inspektorati shtetërorë arsimor;

 z Agjencia për ushqim dhe veterinari;

 z Arkiva shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut;

 z Drejtoria për siguri dhe informacione të klasifikuara;

 z Inspektorati shtetërorë devizor;

 z Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim;

 z Inspektorati shtetërorë për ndërtimtari dhe urbanizëm;

 z Inspektorati shtetërorë për mjedis jetësorë;

 z Inspektorati shtetërorë për bujqësi;

 z Inspektorati shtetërorë për punë;

 z Inspektorati shtetërorë për inspektimin teknik;

 z Inspektorati shtetërorë për pylltari dhe gjuatje;

 z Inspektorati shtetërorë komunal;

 z Drejtoria për siguri radijuese;

 z Inspektorati shtetërorë shëndetësorë dhe sanitar;

 z Inspektorati shtetërorë për transport;

 z Inspektorati shtetërorë administrative;

 z Ministria për Transport dhe Lidhje – kapetania e Ohrit;

 z Ministria e Kulturës – sektori për mbikëqyrje inspektuese;

 z Ministria për punë dhe politikë sociale – sektori për mbikëqyrje  
 inspektuese

 z Drejtoria për mbrojtje të trashigimisë kulturore;

 z Drejtoria për siguri në sistemin hekurudhor;

 z Qendra për menaxhimin e krizave;

 z Agjencioni për rini dhe sport;

 z Ministria e Shëndetësisë – sektori për substance kimike.
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2. SI ZBATOHET MBIKËQYRJA INSPEKTUESE
Mbikëqyrja inspektuese kryhet në përputhje me planin mujor të punës së 

çdo inspektori ose me një urdhër me shkrim të drejtorit ose drejtuesit të organit 
respektivisht kryetarit të komunës, në përbërjen e të cilit është shërbimi i 
inspektimit, si dhe me urdhërin e lëshuar nga Këshilli.

Për shkak të vëllimit ose kompleksitetit, mbikëqyrje inspektuese mund të 
kryejnë më shumë inspektorë. Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese nga 
më shumë inspektorë nga i njëjti shërbim i inspektimit, përpilohet një raport 
dhe miratohet një akt inspektimi, i cili nënshkruhet nga të gjithë inspektorët që 
morën pjesë në inspektim.

Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, konfidencialiteti i të dhënave 
personale nuk guxon të cenohet. Nëse entiteti mbikëqyrës konsideron se 
inspektori ka shkelur konfidencialitetin e të dhënave personale, ai mund të 
fillojë procedurë kundër inspektoratit dhe inspektorit përpara Drejtorisë 
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

3. KUR MUND TË VJEN INSPEKTIMI  
NË NDËRMARRJEN TUAJ?

Mbikëqyrja inspektuese mund të jetë e rregullt, e jashtëzakonshme dhe e 
kontrolluar.

Mbikëqyrja e rregullt inspektuese kryhet sipas një programi të 
paracaktuar në planin vjetor të punës së inspektorit. Mbikëqyrja e rregullt 
inspektuese duhet të paralajmërohet. 

Mbikëqyrja e jashtëzakonshme inspektuese kryhet zyrtarisht ose 
në bazë të ankesave të paraqitura nga persona juridikë dhe fizik. Në atë rast, 
kryetari i Këshillit lëshon një urdhër për kryerjen e inspektimi të vetëm ose 
të përbashkët të jashtëzakonshëm mbi punën e një subjekti të veçantë të 
mbikëqyrjes inspektuese, deri te drejtori ose shefi i shërbimit të inspektimit. 
Drejtori, ose shefi i shërbimit të inspektimit, është i detyruar të organizojë dhe 
të kryejë mbikëqyrjen e jashtëzakonshme inspektuese brenda tre ditëve të 
punës nga marrja e urdhrit.

Mbikëqyrja inspektuese kontrolluese kryhet për të përcaktuar nëse 
subjekti i mbikëqyrjes ka eliminuar të gjitha mangësitë e konstatuara, 
parregullsitë dhe paligjshmëritë e identifikuara në procedurën e mëparshme të 
inspektimit. 

Në rastin e mbikëqyrjes së përbashkët inspektuese, dy ose më shumë 
shërbime të inspektimit do të përfshihen në procedurën e inspektimit.
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4. SI TË VEPRONI NË RAST TË MBIKËQYRJES 
INSPEKTUESE?

Inspektimi zakonisht kryhet në ambientet e kompanisë suaj. Ky lloj quhet 
inspektimi në teren. Në rast të veçantë, nëse inspektori vlerëson, mbikëqyrja 
inspektuese mund të kryhet edhe në ambientet e inspektorit. Ky lloj inspektimi 
quhet jashtë-terenit.

Kur kryeni mbikëqyrje inspektuese, është veçanërisht e rëndësishme 
inspektori të ketë:

 z qasje atje ku e sheh të nevojshme dhe në çdo kohë, në ambiente 
afariste, lokacione dhe mjete transporti dhe të drejtën për të pasur një 
rishikim të papenguar të të gjithë dokumentacionit të nevojshëm të 
subjektit të inspektimit;

 z qasje në proceset teknologjike, prodhuese dhe të tjera që janë pjesë e 
veprimtarive dhe/ose aktiviteteve të subjektit të inspektimit;

 z të vulosë ambientet dhe/ose mjetet brenda një periudhe kohe të 
nevojshme për të siguruar provat e nevojshme për kryerjen e një 
kundërvajtjeje ose procedimi penal;

 z të inspektojë dokumentin e identifikimit të personave të autorizuar nga 
subjekti i inspektimit, punonjësve të tjerë ose personave të angazhuar 
në subjekt të mbikëqyrjes inspektuese, si dhe personave fizikë që 
gjenden në vendin e mbikëqyrjes inspektuese;

 z të fotografojë dhe regjistrojë ambientet ku kryhet mbikëqyrja 
inspektuese, si dhe objektet që janë objekt i inspektimit;

Mbi bazat e mbikëqyrjes së kryer inspektuese, inspektori mundet:

 z t’i shqiptojë subjektit të mbikëqyrjes inspektuese një paralajmërim ose 
një masë tjetër inspektimi dhe afat për eliminimin e parregullsive dhe 
mangësive të identifikuara, në përputhje me këtë ose ligj tjetër;

 z të monitorojë zbatimin e masave të inspektimit për të eleminuar 
parregullsitë dhe mangësitë brenda afatit të përcaktuar; dhe

 z të paraqesë një kërkesë për fillimin e kundërvajtjes dhe/ose procedurës 
penale kundër subjektit të mbikëqyrjes inspektuese, tek autoriteti 
kompetent, i cili është i detyruar, nga ana e tij, të informojë inspektorin 
për vendimin e tij.

Është e rëndësishme të theksohet se nuk duhet të pengoni inspektorin në 
kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese duke kufizuar të drejtat e tyre. 
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Inspektori ka të drejtë të kryejë mbikëqyrjen inspektuese:

 z të kërkojë informacion nga organi shtetëror ose personi juridik që mban 
një regjistër, dhe atyre u kërkohet të bashkëpunojnë me inspektorin;

 z të kërkojë praninë e një zyrtari të autorizuar nga organi i administratës 
shtetërore përgjegjës për punët e brendshme, i cili është i detyruar të 
marrë pjesë në zhvillimin e mbikëqyrjes inspektuese; dhe

 z të kërkojë praninë e një zyrtari nga një organ ekspert, një njësi e 
përshtatshme organizative e komunës, komunës së qytetit të Shkupit 
respektivisht qyteti i Shkupit, institucione të tjera profesionale dhe 
persona juridikë, nëse për verifikimin e fakteve të rëndësishme ose 
rrethanave kërkohet mendim i tillë i ekspertëve.

5. TË DREJTAT DHE DETYRIMET E NDËRMARRJEVE 
GJATË KRYERJES SË MBIKËQYRJES INSPEKTUESE

Ajo që është e rëndësishme të theksohet është se inspektimi është 
një procedurë specifike administrative në të cilën subjekti i inspektimit ka të 
drejta, detyrime dhe detyra të caktuara. Është e rëndësishme që inspektori dhe 
mbikëqyrësi të bashkëpunojnë në mënyrë që të paraqesin siç duhet situatën 
faktike.

Për këtë qëllim, çdo mbikëqyrës inspektimi ka të drejtë:

 z të propozojë dhe paraqesë prova të rëndësishme për përcaktimin 
e gjendjes faktike gjatë kryerjes së procedurës së mbikëqyrjes 
inspektuese;

 z të refuzojë të nënshkruajë raportin nëse ai/ajo nuk pajtohet me faktet 
e paraqitura në raport ose nëse atij/asaj i është mohuar e drejta për të 
bërë vërejtje mbi të njejtin;

 z të jep vërejtje të arsyeshme për të dhënat e mbikëqyrjes inspektuese 
në lidhje me:

 z - ligjshmërinë e procedurës së mbikëqyrjes inspektuese;

 z - sjellja e inspektorit; dhe

 z - saktësinë e gjendjes së përcaktuar faktike;

 z njoftim me shkrim për objektin dhe kohëzgjatjen e mbikëqyrjes së 
rrregullt inspektuese, të shoqëruar nga një listë kontrolli;

 z të jetë i njohur me të drejtat dhe detyrat që ai ka në kontekstin e 
mbikëqyrjes inspektuese;

 z të jetë i njohur me bazën ligjore për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese;

 z të paralajmërojë inspektorin për fshehtësinë e informacionit të vënë në 
dispozicion të tij;
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 z të shoqërojë inspektorin (ët) gjatë mbikëqyrjes inspektuese të kryer në 
ambientet e subjektit të inspektimit; dhe

 z të marrë një kopje të secilës listë kontrolli që do të përdoret gjatë 
mbikëqyrjes inspektuese.

Detyrat e subjektit të inspektimit janë të një rëndësie jetësore për të 
përcaktuar si duhet gjendjen faktike në procedurën e inspektimit.

Subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar:

 z - t’i sigurojë inspektorit qasje në hapsirat, produktet, bazat e të 
dhënave elektronike ose çfarëdo mjeti tjetër që i nënshtrohet 
mbikëqyrjes inspektuese, si dhe qasje në të gjithë dokumentacionin 
dhe informacionin e nevojshëm për të përcaktuar situatën faktike;

 z - pas kërkesës me shkrim të inspektorit, brenda afatit të përcaktuar 
në kërkesë, inspektorit t’i sigurojë ose përgatisë të dhëna, raporte, 
materiale ose dokumente të tjera të sakta dhe të plota, të nevojshme 
për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese;

 z - t’i sigurojë inspektorit kushtet e nevojshme për kryerjen e mbikëqyrjes 
inspektuese; 

 z - të caktojë një person që do të jetë i pranishëm gjatë mbikëqyrjes 
inspektuese;

 z - pas një kërkesë të arsyeshme me shkrim nga inspektori, të pushojë 
së vepruari gjatë mbikëqyrjes inspektuese përveç nëse inspektori nuk 
mund të kryejë ndryshe mbikëqyrjen inspektuese; 

 z - menjëherë pas skadimit të afatit të caktuar për ekzekutimin e masës 
së inspektimit, dhe më së voni brenda tre ditëve, me shkrim dhe/ose 
me postë elektronike, të informojë inspektorin nëse është kryer masa 
e inspektimit.

6. RAPORTI
Për mbikëqyrjen e kryer inspektuese, gjendjen e përcaktuar faktike, 

parregullsitë dhe mangësitë e identifikuara dhe të gjetura, vërejtjet, deklaratat 
dhe faktet dhe rrethanat e tjera përkatëse, inspektori harton një raport me 
shkrim në vendin e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese. Raporti nënshkruhet 
nga inspektori dhe subjekti i mbikëqyrjes inspektuese të cilit do t’i jepet një kopje. 
Nëse subjekti i mbikëqyrjes inspektuese nuk nënshkruan raportin, inspektori 
duhet t’i theksojë arsyet e refuzimit. 

Kur, për shkak të vëllimit dhe kompleksitetit të mbikëqyrjes inspektuese, 
natyrës së tij dhe rrethanave të funksionimit, nuk është e mundur të përpilohet 
një raport në vendin e mbikëqyrjes, raporti hartohet në ambientet e shërbimit të 
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inspektimit brenda tre ditëve nga data e inspektimit me një shpjegim i arsyeve 
për të. Në atë rast, një kopje e raportit i dorëzohet për nënshkrim subjektit të 
mbikëqyrjes inspektuese. Nëse, brenda tetë ditëve nga data e marrjes, subjekti i 
mbikëqyrjes inspektuese nuk shpreh mendimin e tij mbi raportin ose nuk e kthen 
atë të nënshkruar, do të konsiderohet se pajtohet me përmbajtjen e tij.

Raporti duhet të ketë një formë dhe përmbajtje të caktuar.

7. SI NGRITET PROCEDURA E KUNDËRVAJTJES?
Për herë të parë, sipas Ligjit, mosveprimi ose veprimi i pjesshëm sipas aktit 

të inspektimit, përbën bazë për zbatimin e një mase inspektimi.

Për shkak të natyrës edukative të Ligjit para fillimit të procedurës 
kundërvajtëse, detyrimisht zbatohen masa alternative të inspektimit:

1) Paralajmërim; ose

2) Vendim për të eleminuar mangësitë dhe parregullsitë e 
identifikuara.

VËREJTJE

Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, inspektori lëshon me vendim një 
vërejtje dhe përcakton një afat brenda të cilit subjekti i mbikëqyrjes inspektuese 
është i detyruar të eleminojë parregullsitë dhe mangësitë e identifikuara në 
raport.

Nëse pas skadimit të afatit të përcaktuar gjatë lëshimit të vërejtjes, 
inspektori përcakton që parregullsitë dhe mangësitë nuk janë korrigjuar 
ende, ai/ajo vendos një masë tjetër inspektimi, siç është ngarkimi, urdhëri, 
ndalimi dhe masa të tjera, nëse përcaktohen me ligj të veçantë, i cili do 
të përshtatet më së miri të arrijë qëllimin e mbikëqyrjes inspektuese. Ky 
vendim do të merret menjëherë dhe brenda tetë ditëve nga dita e përgatitjes 
së raportit.

VENDIMI

Në raste kur inspektori përcakton që parregullsitë dhe mangësitë e 
identifikuara mund të shkaktojnë rrezik të menjëhershëm për jetën dhe 
shëndetin e njeriut, dëmtimin financiar ose të pasurisë me vlerë më të madhe, 
të rrezikojnë mjedisin ose të rrezikojnë interesin publik, me anë të një vendimi 
përcakton një masë tjetër inspektimi, siç është ngarkimi, urdhëri, ndalimi dhe 
masa tjera, nëse përcaktohen me ligj të veçantë, i cili do të arrijë më së miri 
qëllimin e mbikëqyrjes inspektuese.
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Kur gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese nuk janë përcaktuar 
parregullsi dhe shkelje të tjera të ligjit ose rregulloreve të tjera, ose parregullsitë 
e caktuara janë larguar gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese ose brenda 
afatit të përcaktuar me vendimin, inspektori ndalon procedurën me një 
konstatim në raport.

Inspektori mund të shqiptojë një masë inspektimi me një vendim gojor të 
deklaruar në raport. Në këtë rast, inspektori është i detyruar, menjëherë dhe më 
së voni brenda afatit të përcaktuar në raport, të marrë një vendim me shkrim për 
shqiptimin e masës së inspektimit.

Kundër vendimit të inspektorit mund të bëhet ankesë brenda 15 ditëve 
nga marrja e vendimit, tek autoriteti vendimmarrës i shkallës së dytë.

Aktet e inspektimit do të publikohen në faqen e internetit të shërbimit 
të inspektimit, më së voni pesë ditë pas miratimit të akteve, në përputhje me 
rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale.

8. PROCEDURAT KUNDËRVAJTËSE DHE PENALE
Para paraqitjes së kërkesës për fillimin e procedurës kundërvajtëse 

në gjykatën ose autoritetin kompetent, inspektori është i detyruar t’i 
propozon kryesit të kundërvajtjes një procedurë shlyerjeje, në përputhje me 
Ligjin për kundërvajtje. Procedura për kërkesat dhe aplikimet e inspektorëve 
është urgjente. Autoriteti kompetent menjëherë, brenda tetë ditëve nga data e 
paraqitjes, do të merr në shqyrtim kërkesat dhe raportet e inspektorëve, përveç 
nëse parashikohet një afat më i shkurtër nga ky apo ligj tjetër. Organi te i cili 
është ngritur kallëzimi penal, kërkesa për fillimin e procedurës kundërvajtëse 
ose kërkesa për fillimin e një procedure tjetër të përshtatshme, është i detyruar 
të njoftojë shërbimin kompetent të inspektimit për rezultatet e procedurës.

9. VEPRIME TË VEÇANTA NË PROCEDURËN E 
INSPEKTIMIT

Nëse gjatë inspektimit është e nevojshme të përcaktohet nëse produktet 
në prodhim ose shitje korrespondojnë me përbërjen ose cilësinë e caktuar, 
inspektori mund të merr një mostër në përputhje me ligjin. Është e rëndësishme 
të theksohet se nëse subjekti i mbikëqyrjes inspektuese gjatë marrjes së mostrës 
për analizë nuk kërkon në të njejtën kohë një mostër për një analizë të dytë, ai nuk 
mund t’i kundërshtojë rezultatet e analizës së marrë. Shpenzimet e analizës 
do të mbulohen nga subjekti i mbikëqyrjes inspektuese nëse konstatohet se 
mostrat e marra nuk i plotësojnë standardet e përcaktuara. Në rastin tjetër, 
nëse mostrat konstatojnë se plotësojnë standardet e përcaktuara, atëherë 
shpenzimet do të mbulohen nga shërbimi kompetent i inspektimit.
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Inspektori në suaza të kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese mund të 
konfiskojë përkohësisht dokumente dhe sende të tjera që mund të shërbejnë 
si prova në procedurën e duhur gjatë kryerjes së inspektimit. Inspektori është 
i detyruar të konfiskojë përkohësisht mjete, kur është paraparë konfiskimi 
i tyre i detyrueshëm, kur me ato kanë kryer një kundërvajtje ose një vepër 
penale, ose nëse kjo është e nevojshme për të parandaluar pasoja më të 
rënda, në përputhje me ligjin. Inspektori i lëshon një vërtetim subjektit që i 
nënshtrohet mbikëqyrjes inspektuese nga i cili përkohësisht konfiskohen 
mjetet dhe dokumentet. Inspektori ia dorëzon mjetet ose sendet e konfiskuara 
Agjencisë për Menaxhimin e Pronave të Konfiskuara. Kur organi i inspektimit 
do të përcakton parregullsi dhe mangësi që rrezikojnë jetën ose shëndetin 
e njeriut, mjedisin dhe raste të tjera të përcaktuara me ligj, inspektori ndalon 
përkohësisht veprimtarinë e subjektit të mbikëqyrur duke vulosur ambientet, 
objektet, vendet e ndërtimit, pajisjet, mjetet e punës dhe mjetet e tjera, për të 
eleminuar parregullsitë dhe mangësitë. Subjekti i inspektimit nuk duhet të heq 
shenjën e vulosjes përpara kohës së përcaktuar nga inspektori.

10. SHPENZIMET PËR MBIKËQYRJEN INSPEKTUESE – 
A ËSHTË E DETYRUAR NDËRMARRJA JUAJ TË PAGUAN 
SHPENZIMET E MBIKËQYRJES INSPEKTUESE?

Në Ligj për herë të parë parashikohet paraqitja e shpenzimeve të 
mbikëqyrjes inspektuese. Shpenzimet mund të lindin gjatë procedurës së 
inspektimit, dhe Ligji përcakton qartë se në cilin rast shpenzimet barten nga 
subjekti i inspektimit dhe në cilin shërbimi i inspektimit.

Shpenzimet e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese përcaktohen nga 
shpenzimet reale të bëra gjatë gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, 
shpenzimet e bërjes së matjeve të nevojshme dhe analizave laboratorike 
dhe shpenzimet e transportit. Shpenzimet e bëra për një procedurë e cila ka 
përfunduar pa shqiptimin e një mase inspektimi do të mbulohen nga shërbimi i 
inspektimit që ka kryer inspektimin.

Shpenzimet e bëra për një procedurë që ka përfunduar duke shqiptuar 
një masë inspektimi, me përjashtim të vërejtjes, do të mbulohen nga subjekti i 
mbikëqyrjes inspektuese. 
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11. MBIKËQYRJE MBI ZBATIMIN E LIGJIT
Inspektorati Administrativ Shtetëror mbikëqyr zbatimin e Ligjit. Në rast 

se subjekti i mbikëqyrjes konsideron se disa nga të drejtat e tij në procedurën e 
inspektimit janë shkelur ose nuk respektohen, respektivisht nëse ai konsideron 
se dispozitat e Ligjit zbatohen në dëm të tij, ai mund të paraqesë një iniciativë 
për mbikëqyrje inspektuese pranë Inspektoratit Administrativ Shtetëror. 
Inspektorati Administrativ Shtetëror, me iniciativën e paraqitur, do të ndërmarrë 
veprimtari inspektimi në përputhje me Ligjin për inspektimin administrativ. 

12. LISTA PËR KONTROLL
Shërbimi i inspektimit lëshon listat kontrolluese për verifikimin e fushave 

përkatëse të kompetencës, të cilat do të publikohen në faqen e internetit të 
shërbimit të inspektimit. Pyetjet e verifikimit dhe veprimet e tjera të paraqitura 
në listën për kontroll janë të detyrueshme gjatë mbikëqyrjes së rregullt 
inspektuese. Ato janë në dispozicion në linkun vijues: https://biznisregulativa.
mk/mk-MK/CategorCheckLists/CekLists. Listat për kontroll janë përpiluar si  
pjesë e projektit Partneritet për Rregullativë më të mirë afariste dhe kryesisht 
kanë një rol edukativ.

Duke plotësuar pyetje të caktuara, çdo subjekt mund të kontrollojë nëse 
dhe si përputhet me ligjet e një fushe të caktuar. Vetë sistemi është krijuar si 
studim duke plotësuar pyetje të caktuara në mënyrë anonime për të hetuar 
dhe vlerësuar përputhshmërinë e kompanisë me legjislacionin. Gjatë kësaj janë 
përfshirë fushat e mëposhtme:

 z Ndërtimtari;

 z Shoqëri tregtare;

 z Tatime;

 z Marrëdhënie pune;

 z Teknologji të informacionit dhe komunikimit;

 z Теkstil;

 z Siguri dhe shëndet gjatë punës;

 z Bujqësi. 

Shërbimi i inspektimit azhurnon listat për kontroll të paktën një herë në vit, 
dhe nëse është e nevojshme edhe më shumë.

https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategorCheckLists/CekLists
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategorCheckLists/CekLists
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13. LINQE PËR PAJTUESHMËRI ME RREGULLATIVËN 
LIGJORE

Në linqet e mëposhtme ju mund të gjeni pyetjet për listat e kontrollit për të 
parë nëse dhe si kompania juaj i përmbahet rregullativave në një fushë të caktuar. 
Në këtë mënyrë ju do të jeni në gjendje të përcaktoni vetë nëse përputhshmëria 
juaj me kornizën ligjore është e përshtatshme.

- Ndërtimtari:  
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/16;

- Shoqëri tregtare: 

https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/12 .

 Tatime 
- Ligji mbi tatimin mbi fitim:  
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/7.

- Ligji mbi tatimin mbi të ardhura personale:  
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/9.

- Ligji mbi tatimin mbi vlerën e shtuar:  
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/10.

- Ligji mbi procedurën tatimore: 
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/11.

- Marrëdhënie pune:  
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/8.

- Teknologji të informacionit dhe komunikimit
- Pronësia industriale:  
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/18.

- Të drejta autoriale: 
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/18.

- Komunikimet elektronike: 
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/20.

- Теkstil:  
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/13.

- Siguri dhe shëndet gjatë punës: 
 https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/17.

https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/16
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/12
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/7
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/9
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/10
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/11
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/8
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/18
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/18
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/20
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/13
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/17
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- Bujqësi

- Objekte për aktivitet të përgjithshëm (frigorifera, qendra për paketim, 
qendra për shitje me shumicë):  
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/21.

- Objekte për veprimtari të lokalizuar (prodhimi dhe tregtimi i produkteve 
me origjinë shtazore vetëm brenda njësisë së qeverisjes vendore):  
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/22.

- Objekte për mish nga prodhues vendorë (thertore, objekt për prerje):  
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/23.

- Dispozita të veçanta për prodhimin parësor të origjinës shtazore - fermat 
(vetëm personat juridikë):  
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/24.

- Stomakët, fshikëza dhe zorrët e përpunuara (objekti i përpunimit): 
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/25.

- Produkte mishi (objekt për përpunim): 
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/26.

- Produkte peshku (objekti i produkteve të freskëta të peshkut, objekti i 
përpunimit, objekti për  shtije me shumicë):  
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/27.

- Dispozita të veçanta për prodhimin sekondar të ushqimit me origjinë jo 
shtazore: 
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/28.

- Vezë dhe produkte të vezëve (qendra e ambalazhit, objekti për vezë në 
gjendje të lëngshme, objekti i përpunimit): 
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/29.

- Kolostrum, qumësht i papërpunuar, produkte me bazë kolostrum dhe 
produkte qumështi (qendra e montimit, objekti për përpunimit): 
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/30.

- Mjalta (objekt për përpunim): 
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/31.

- Mish i grirë, përgatitjet e mishit dhe mishi i me kocka të larguara 
mekanikisht (objekt për mish të grirë, objekt për përgatitjet e mishit, 
objekt për largimin mekanik të kockave): 
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/32.

https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/21
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/22
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/23
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/24
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/25
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/26
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/27
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/28
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/29
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/30
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/31
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/32
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- Mish nga kafshë të egrra (qendra e mbledhjes, objekt për përpunimin e 
mishit nga kafshë të egrra, objekt për prerje): 
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/33.

- Mishi nga pula dhe lepuj (thertore, objekt për prerje):  
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/34.

https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/33
https://biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/ShowList/34
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