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Член 10 
Во членот 107 ставови 1 и 2 зборовите: “шест не-

дели‘‘ се заменуваат со зборовите: “три месеци‘‘.   
 

Член 11 
Во членот 279-з  ставови 4, 5 и 6 по бројот „91“ се 

става запирка и се додаваат зборовите: „103 ставови 5 и 
6, 103-а“.  

 
Член 12 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за семејството. 

 
Член 13 

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 FAMILJE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për familje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 
84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12 dhe 38/14), në nenin 
103 paragrafët 3 dhe 4 fjalët: "një vit" zëvendësohen me 
fjalët: "nëntë muaj". 

Pas paragrafit 5 shtohen dy paragrafë të rinj 6 dhe 7, si 
vijojnë: 

"Pas përfundimit të afatit të përcaktuar në paragrafin 4 
të këtij neni dhe aktiviteteve të ndërmarra të përcaktuara në 
paragrafin 5 të këtij neni, qendra për punë sociale në afat 
prej pesë ditësh pas kalimit të afatit prej nëntë muajsh nga 
vendosja e fëmijës në institucion ose familje tjetër, 
obligohet me shkrim ta ftojë prindin dhe t'i sugjerojë që në 
afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit ta 
ndërmarrë përkujdesjen për fëmijën ose të japë pëlqim për 
adoptimin e tij. Nëse prindi në këtë afat nuk e ndërmerr 
kujdesin për fëmijën, nuk vjen në terminin e caktuar, 
ndërsa nuk e arsyeton mosardhjen e vet dhe nuk jep pëlqim 
me shkrim për adoptim të fëmijës së mitur, do të 
konsiderohet se prindi është pajtuar që fëmija të jepet në 
adoptim.  

Për aktivitetet e ndërmarra nga paragrafi 6 i këtij neni, 
qendra për punë sociale përpilon procesverbal". 

Paragrafët 6 dhe 7 bëhen paragrafë 8 dhe 9. 
 

Neni 2 
Pas nenit 103 shtohet neni i ri 103-a, si vijon: 
 

"Neni 103-а 
Qendra për Punë Sociale për çdo fëmijë të cilin do ta 

vendosë në institucion ose familje tjetër, në afat prej pesë 
ditësh nga vendosja e fëmijës me shkrim e njofton 
Institucionin Publik - Entin për Veprimtari Sociale Shkup.  

 Pas kalimit të afatit nga neni 103 paragrafi 6 të këtij 
ligji, Institucioni Publik - Enti për Veprimtari Sociale 
Shkup kryen mbikëqyrje mbi punën profesionale të 
qendrës për punë sociale. Nëse gjatë mbikëqyrjes nga 
paragrafi 2 i këtij neni konstatohen parregullsi në punën e 
qendrës për punë sociale, për këtë i njofton inspektorët dhe 
nëpunësit tjerë shtetërorë në Ministrinë e Punës dhe 
Politikës Sociale të autorizuar për zbatimin e mbikëqyrjes 
inspektuese, të cilët në afat prej pesë ditësh kryejnë 
mbikëqyrje inspektuese.“ 

 
Neni 3 

Në nenin 104 pas paragrafit 3 shtohen tre paragrafë të 
rinj 4, 5 dhe 6 si vijojnë: 

"Qendra për punë sociale dy muaj para skadimit të  
vlefshmërisë së dokumenteve nga paragrafi 3 i këtij neni, 
obligohet që me shkrim ta njoftojë adoptuesin e mundshëm 
për datën e pushimit të vlefshmërisë së dokumenteve për 
adoptim dhe për obligimin deri në cilën datë t'i përtërijë 
dokumentet.  

Qendra për punë sociale parashtron propozim për 
shlyerje nga regjistri i adoptuesve të mundshëm, nëse 
adoptuesi i mundshëm nuk i dorëzon dokumentet e 
përtëritura për adoptim në afatin e përcaktuar nga qendra 
për punë sociale. 

Presoni i cili është shlyer nga regjistri i adoptuesve të 
mundshëm për shkak të mospërtëritjes së dokumenteve për 
adoptim, mund të parashtrojë përsëri kërkesë te 
Komisioni". 

Paragrafi 4 bëhet paragraf 7. 
 

Neni 4 
Në nenin 104-g numri "15" zëvendësohet me numrin 

"10". 
 

Neni 5 
Në nenin 104-d paragrafi 1 fjalët: "por jo më shumë se 

60 ditë" shlyhen. 
 

Neni 6 
Në nenin 104-gj paragrafi 3 numri "15" zëvendësohet 

me numrin "10". 
Në paragrafin 4 numri "30" zëvendësohet me numrin 

"15". 
 

Neni 7 
Në nenin 104-z pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të 

rinj 3 dhe 4, si vijojnë: 
"Qendra për punë sociale pas regjistrimit të kryer të 

adoptuesve në regjistrin e adoptuesve të mundshëm, i 
përcjell adoptuesit e mundshëm dhe një herë në vit te 
Komisioni dorëzon konstatim dhe mendim të ekipit 
profesional dhe konstatime dhe mendime individuale të 
punëtorëve profesionalë për përshtatshmërinë e adoptuesve 
dhe motivet për adoptim.   

Konstatimin dhe mendimin e ekipit profesional dhe 
konstatimet dhe mendimet individuale të punëtorëve 
profesionalë për përshtatshmërinë e adoptuesve dhe 
motivet për adoptim, qendra për punë sociale i dorëzon te 
Komisioni në afat prej dhjetë ditësh pas përfundimit të 
afatit nga paragrafi 3 i këtij neni". 

Paragrafi 3 bëhet paragraf 5. 
Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 6 fjalët: "paragrafi 

3" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi 5". 
Paragrafët 5 dhe 6 bëhen paragrafë 7 dhe 8. 
 

Neni 8 
Në nenin 104-j paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"Komisioni nëse nga konstatimi në shkresa vlerëson se 

propozimi i qendrës për punë sociale nuk është në interes 
të fëmijës, lëndën mund ta kthejë për plotësim të 
procedurës ose propozimin mund ta refuzojë dhe në afat 
prej 30 ditësh të kryejë përzgjedhje të re të adoptuesve." 

 
Neni 9 

Në nenin 106-a pas fjalës "letërnjoftimit" shtohen 
fjalët: "ose dokumentit të udhëtimit".   

 
Neni 10 

Në nenin 107 paragrafët 1 dhe 2 fjalët: "gjashtë javë" 
zëvendësohen me fjalët: "tre muaj".   

 
Neni 11 

Në nenin 279-z paragrafët 4, 5 dhe 6 pas numrit "91" 
vihet presje dhe shtohen fjalët: "103 paragrafët 5 dhe 6, 
103-a".  
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Neni 12 
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për familje. 

 
Neni 13 

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

__________ 
3539. 

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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕД-
НОШАЛТЕРСКИОТ  СИСТЕМ И ВОДЕЊЕ НА ТР-
ГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ  

ПРАВНИ ЛИЦА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за едношалтерскиот  систем и водење на 
трговскиот регистар и регистар на други правни лица, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 30 јули 2014 година. 

 
      Бр. 07-3046/1 Претседател 

30 јули 2014 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

.Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА  ЕДНОШАЛТЕРСКИОТ  СИСТЕМ И ВО-
ДЕЊЕ НА ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР 

НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА 
                                                                              

Член 1 
Во Законот за едношалтерскиот систем и водење на 

трговскиот  регистар и регистар на други правни лицa 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2005,13/2007,150/2007, 140/2008, 17/11, 53/11 и 
70/13) во член 21 во ставот 4 точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: “како и секоја промена 
на адресата на електронското сандаче.“ 

 
Член 2 

По  членот 23-а се додава нов наслов и нов член 23-
б, кои гласат:  
 

„Изјава за точноста и вистинитоста  на податоците  
искажани во годишната  сметка и финансиските 

извештаи 
 

Член 23-б 
(1) Во прилог на секоја годишна сметка и финан-

сиските извештаи  доставени  во хартиена форма се 
доставува  Изјава потпишана  од застапникот по закон, 
дадена  под морална, материјална и кривична одговор-
ност за точноста и вистинитоста на податоците искажа-
ни во годишната сметка и финансиските извештаи, а  
кога годишната  сметка и финансиските извештаи се 
поднесуваат во електронска форма, изјавата која е ни-
вен составен дел се потпишува со  електронски пот-
пис.“. 

Член 3 
Во членот 66-а став (1) зборовите: „членот 20“ се 

заменуваат со зборовите: „членот 21”.                                                        
                                                                    

Член 4 
За пријавите за упис поднесени од денот на влегу-

вањето во сила на овој закон  до 31 декември 2014 го-
дина, уписот на адресата на електронското сандаче за 
прием на писмена ќе се врши без надоместок, освен за 
пријавата за упис на промена на адреса на електронско 
сандаче за прием на писмена. 

 
Член 5 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за едношалтерскиот систем и  
водење на трговскиот регистар и регистар на други 
правни лица . 

 
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 
SISTEM NJËSPORTEL DHE MBAJTJE TË REGJIST-
RIT  TREGTAR DHE REGJISTRIT TË PERSONAVE 

TJERË JURIDIKË 
 

Neni 1 
 Në Ligjin për sistem njësportel dhe mbajtje të regjistrit 

tregtar dhe regjistrit të personave tjerë juridikë ("Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër  
84/2005,13/2007,150/2007, 140/2008, 17/11, 53/211 dhe 
70/13) në nenin 21 paragrafi 4 pika zëvendësohet me presje 
dhe shtohen fjalët: "si dhe çdo ndryshim në adresë të kutisë 
elektronike."  

 
Neni 2 

Pas nenit 23-a shtohet titulli i ri dhe neni i ri 23-b, si 
vijon:   

"Deklarata për saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të 
paraqitura në llogarinë vjetore dhe raportet financiare 

 
Neni 23-b 

 (1) Në shtojcë të secilës llogari vjetore dhe raporteve 
financiare të dorëzuara në formë të letrës dorëzohet 
Deklaratë e nënshkruar nga përfaqësuesi me ligj, të dhënë 
nën përgjegjësinë penale, materiale dhe morale për 
saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të paraqitura në 
llogarinë vjetore dhe raportet financiare, e kur llogaria 
vjetore dhe raportet financiare parashtrohen në formë 
elektronike, deklarata që është pjesë përbërëse e tyre 
nënshkruhet me nënshkrim elektronik.". 

                                                                        
Neni 3 

Në nenin 66-a paragrafi (1) fjalët: "neni 20" 
zëvendësohen me fjalët: "neni 21".                                                         

                                                                        
Neni 4 

Për fletëparaqitjet për regjistrim të parashtruara nga 
dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 31 dhjetor 2014, 
regjistrimi në adresën e kutisë elektronike për pranim të 
shkresave do të bëhet pa kompensim, përveç për 
fletëparaqitjen për regjistrim të ndryshimit të adresës së 
kutisë elektronike për pranim me shkrim.  


