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62/12 и 88/12) да се усогласи со одредбите од овој за-
кон, во рок од три месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон.                                                      

                                                                 
Член  7 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот  за  Посебен регистар за лица 
осудени со правосилна пресуда за кривични дела за 
сексуална злоупотреба на малолетни лица  и педофи-
лија.                                                    
 

Член 8 
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 REGJISTRIN E VEÇANTË PËR PERSONA TË 
DËNUAR ME AKTVENDIM TË PLOTFUQISHËM 
PËR VEPRA PENALE PËR KEQPËRDORIM 
SEKSUAL TË PERSONAVE TË MITUR DHE   

PEDOFILI 
 

Neni 1 
Në Ligjin për Regjistrin e veçantë për persona të 

dënuar me aktvendim të plotfuqishëm për vepra penale për 
keqpërdorim seksual të personave të mitur dhe pedofili 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër  
11/12), neni 3 ndryshohet si vijon:  

"Regjistri përmban të dhëna për persona të dënuar me 
aktvendim të plotfuqishëm për vepra penale kundër lirisë 
gjinore dhe moralit gjinor të kryer kundër fëmijëve: 

1) përdhunim (neni 186 paragrafi 2 i Kodit penal); 
2) akt seksual të dhunshëm ndaj personit të pafuqishëm 

(neni 187 paragrafi 2 i Kodit penal);  
3) sulm seksual mbi fëmijë i cili nuk i ka mbushur 14 

vjet (neni 188 i Kodit penal);  
4) akt seksual të dhunshëm me keqpërdorim të pozitës 

(neni 189 paragrafi 2 i Kodit penal); 
5) kënaqje të epsheve seksuale para tjetrit (neni 190 

paragrafët 2 dhe 3 i Kodit penal); 
6) prostitucion të fëmijëve (neni 191-a i Kodit penal); 
7) shfaqje e materialeve pornografike fëmijës (neni 193 

i Kodit penal); 
8) prodhim dhe shpërndarje të pornografisë së fëmijëve 

(193-a i Kodit penal); 
9) mashtrim për akt seksual të dhunshëm ose veprim 

tjetër seksual ndaj fëmijëve të cilët nuk i kanë mbushur 14 
vjet (neni 193-b i Kodit penal);  

10) incest  (neni 194 paragrafi 2 i Kodit penal) dhe  
11) tregti me fëmijë (418-g nga Kodi penal)."  
 

Neni 2 
Neni 4 ndryshohet si vijon:   
"Regjistri i përmban këto të dhëna për persona të 

dënuar me aktvendim të plotfuqishëm për vepra penale nga 
neni 3 i këtij ligji:  

- emrin dhe mbiemrin, 
- datëlindjen, 
- adresën e vendbanimit ose vendqëndrimit,  
- veprën penale për të cilën në mënyrë të plotfuqishme 

është dënuar,  
- kohëzgjatjen e dënimit,  
- datën e fillimit të mbajtjes së dënimit,  
- datën e ndërprerjes së vuajtjes së dënimit,  
- ndryshimet gjatë mbajtjes së dënimit,  
- datën e lëshimit të vuajtjes së dënimit me burg,  
- datën e shlyerjes së regjistrit,  
- fotografinë dhe  
-  vërejtje.“ 

Neni 3 
Në nenin 6 pas fjalës "ligj" vendoset presje dhe shtohen 

fjalët: "me dorë dhe në mënyrë elektronike".                   
 

Neni 4 
Pas nenit 6 shtohen dy nene të reja 6-a dhe 6-b, si 

vijojnë: 
 

"Neni 6-a 
Drejtoria për Zbatimin e Sanksioneve për personat e 

dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm për vepra penale nga 
neni 3 i këtij ligji është e obliguar në afat prej 15 ditësh nga 
dita e fillimit të vuajtjes së dënimit me burg, të dorëzojë në 
IP Enti për Veprimtari Sociale kopje nga aktgjykimi me të 
cilin personi është dënuar për vepër penale, si dhe njoftim 
me shkrim me të këto të dhëna: 

- emrin dhe mbiemrin, 
- datëlindjen, 
- adresën e vendbanimit ose vendqëndrimit,  
- veprën penale për të cilën në mënyrë të plotfuqishme 

është dënuar,  
- kohëzgjatjen e dënimit,  
- datën e fillimit të vuajtjes së dënimit,  
- datën e ndërprerjes së vuajtjes së dënimit,  
- ndryshimet gjatë vuajtjes së dënimit dhe  
 - datën e lëshimit të vuajtjes së dënimit me burg.  
 

Neni 6-b 
Ministria e Punëve të Brendshme, për personin e 

dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm për vepra penale nga 
neni 3 i këtij ligji, është e obliguar në afat prej 15 ditësh 
nga dita e dorëzimit të kërkesës me shkrim në IP Enti për 
Veprimtari Sociale të dorëzojë fotografi nga dita e fillimit 
të vuajtjes së dënimit me burg dhe fotografi nga data e 
lëshimit të vuajtjes së dënimit me burg.   

Fotografia është me ngjyrë, me madhësi 3,5 x 4,5 cm 
dhe ndryshohet në çdo dhjetë vjet." 

 
Neni 5 

Në nenin 7 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si 
vijon: 

"Gjykata kompetente është e obliguar që ta evidentojë 
paraqitjen nga paragrafi 1 i këtij neni, si dhe ta informojë 
personin për obligimin e tij për të paraqitur çdo ndryshim 
të të dhënave personale dhe të vendbanimit, përkatësisht 
vendqëndrimit në afat prej tri ditësh në gjykatë."  

Paragrafi 3 i cili bëhet paragraf 4 ndryshohet si vijon: 
"Gjykata kompetente është e obliguar që paraqitjen nga 

paragrafët 1 dhe 3 të këtij neni ta dorëzojë në Ministrinë e 
Punës dhe Politikës Sociale, përkatësisht në IP Enti për 
Veprimtari Sociale, në afat prej pesë ditësh pune nga dita e 
paraqitjes së personit të dënuar." 

                                                                                                                                                                                                               
Neni 6 

Rregullorja për mënyrën e vendosjes së të dhënave të 
personave të dënuar në Regjistrin e veçantë për persona të 
gjykuar me aktvendim të plotfuqishëm për vepra penale 
për keqpërdorim seksual të personave të mitur dhe pedofili 
dhe mënyra e informimit dhe bashkëpunimit të ndërsjellë 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër  
62/12 dhe 88/12) të harmonizohet me dispozitat e këtij 
ligji, në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji.                                                       

                                                                 
Neni 7 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për Regjistrin e veçantë për persona të 
dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm për vepra penale për 
keqpërdorim seksual të personave të mitur dhe pedofili.                                                          
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Neni 8 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
__________ 

3363. 
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 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за здравственото осигурување, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 јули 2014 година. 
 

      Бр. 07-2944/1                           Претседател 
23 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 ЗАКОНОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за здравственото осигурување (“Служ-
бен весник на  Република Македонија” број 25/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14 и 
44/14), во членот 34 став 1 алинеја 4 сврзникот „и“ се 
заменува со точка и запирка. 

По алинејата 4 се додаваат две нови алинеи 5 и 6, 
кои гласат: 

„- осигурени лица кои доброволно дарувале крв, 
според програмата која се однесува на доброволното 
дарување на крв, донесена согласно со Законот за 
здравствената заштита, 

- осигурени лица кои доброволно дарувале ткиво 
или орган и“. 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Средствата за ослободување од учеството утврде-

но во ставот 1 алинеја 6 на овој член, на здравствената 
установа ги надоместува Министерството за здравство 
од програмата која се однесува на доброволното дару-
вање на ткиво или орган, донесена согласно со Законот 
за здравствената заштита.“ 

 
Член 2 

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 SIGURIM SHËNDETËSOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për sigurim shëndetësor (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 25/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 670/09, 50/10, 156/10, 
53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14 dhe 44/14 ) në 
nenin  34 paragrafi 1 alineja 4 lidhëza “dhe” zëvendësohet 
me pikëpresje.  

Pas alinesë 4 shtohen dy aline të reja 5 dhe 6, si vijojnë:  
“ - personat e siguruar të cilët vullnetarisht kanë dhënë 

gjak, sipas programit që ka të bëjë me dhënie vullnetare të 
gjakut, të miratuar në pajtim me Ligjin për mbrojtje 
shëndetësore,  

- personat e siguruar të cilët në mënyrë vullnetare kanë 
dhuruar ind ose organ dhe". 

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:  
“Mjetet për lirim nga pjesëmarrja e përcaktuar në 

paragrafin 1 alineja 6 të këtij neni, institucionit shëndetësor 
ia kompenson Ministria e Shëndetësisë nga programi i cili 
ka të bëjë me dhënien vullnetare të indit ose organit, të 
miratuar në pajtim me Ligjin për mbrojtje shëndetësore." 

 
Neni 2 

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

__________ 
3364. 

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 ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСА-
ДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО 

ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за земање и пресадување на делови од човечкото тело 
заради лекување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 23 јули 2014 година. 

 
      Бр. 07-2945/1                            Претседател 
23 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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ 
И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧКОТО  

ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за земање и пресадување на делови од 

човечкото тело заради лекување („Службен весник на 
Република Македонија“ број 47/11, 136/11, 91/13, 
164/13 и 27/14), во членот 9 став (1) по точката 4 се до-
дава нова точка 5, која гласи: 

„5) парична помош во висина на реални погребални 
трошоци, но најмногу до три просечни месечни нето 
плати по вработен исплатени во Република Македонија 
во последниот месец пред настапувањето на смртта, 
според податоците на Државниот завод за статистика, 
што се исплатува на семејството на умреното лице од 
кое се земени делови од човечкото тело заради леку-
вање.“ 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Паричната помош од ставот (1) точка 5 на овој 

член ја обезбедува Министерството за здравство од 
програмата која се однесува на земање на делови од 
човечкото тело заради лекување, донесена согласно со 
Законот за здравствената заштита.“  

 
Член 2 

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


