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„- општа лиценца за вршење стручна работа во цен-
тарот за социјална работа  (социјален работник, прав-
ник, педагог,  психолог,  дефектолог и логопед), 

- општа лиценца за вршење стручни работи во уста-
нова за вон-семејна заштита,  кај други даватели на со-
цијални услуги  (живеење со поддршка, во домот, во 
заедницата и советување), во центар за социјални услу-
ги и во центар за поддршка на згрижувачки семеј-
ства.“. 

   
Член 10 

Во член 240 во ставот 1 алинејата 2 се менува и 
гласи: 

 „- општ стручен испит за вршење на стручна работа 
во установа за вон-семејна заштита, кај други даватели 
на социјални услуги (живеење со поддршка, во домот, 
во заедницата и советување), во центар за социјални 
услуги и во центар за поддршка на згрижувачки семеј-
ства.“. 

  
Член 11 

Во член 245 во ставот 1 алинејата 4 се брише. 
 

Член 12 
Членот 248 се менува и гласи: 
„Комисијата за одобрување на програми за конти-

нуирана професионална едукација спроведува поста-
пка и одобрува програма за континуирана професио-
нална едукација.   

Комисијата од ставот 1 на овој член, најмалку ед-
наш годишно објавува јавен повик на веб-страницата 
на Министерството и на Заводот за социјални дејности, 
за  одобрување на програми за континуирана професи-
онална едукација во дејноста на социјалната заштита. 

Во јавниот повик од ставот 2 на овој член, се наве-
дуваат условите, критериумите, потребната документа-
ција и рокот за поднесување на програмите и рокот за  
разгледување на програмите. 

Комисијата од ставот 1 на овој член, ги разгледува 
пријавите за одобрување на предлог програма за кон-
тинуирана професионална едукација кои се целосни и 
навремени,  оценува дали програмата ги исполнува 
критериумите од јавниот повик и во рок од 30 дена по 
истекот на рокот за поднесување на програмите доста-
вува мислење до Заводот за социјални дејности.   

Заводот за социјални дејности, во рок од 30 дена од 
денот на добивање на мислењето од ставот 4 на овој 
член, одлучува за внесување на програма за континуи-
рана професионална едукација во електронски регис-
тар на одобрени програми,  за што го известува подно-
сителот на предлог програмата за континуирана профе-
сионална едукација,  во рок од осум дена од денот на 
одлучувањето.  

Поблиските критериуми за одобрување на програ-
мите за континуирана професионална едукација во деј-
носта социјална заштита,  содржината на регистарот на 
одобрени програми за професионална едукација, прија-
вата за одобрување предлог програма за континуирана 
професионална едукација и листата на групи на прог-
рами, области и бодови на програмите за континуирана 
професионална едукација, ги пропишува министерот.“. 

 
Член 13 

Програмата за полагање на испит ќе се усогласи со 
одредбите од овој закон, во рок од шест месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 14 
Стручните работници вработени во установите за 

социјална заштита до денот на влегувањето во сила на 
овој закон, продолжуваат да работат со лиценцата за 
работа од комисијата за лиценцирање стекната до де-
нот на влегувањето во сила на овој закон,  до истекот 
на важењето на истата. 

Стручните работници вработени во установите за 
социјална заштита и кај други даватели на социјални 
услуги до денот на влегувањето во сила на овој закон, 
кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не 
се стекнале со лиценца за работа, се должни да подне-
сат барање за издавање на лиценца во рок три месеци 
од денот на донесувањето на Програмата за полагање 
на испит. 

До стекнување на посебна лиценца за водител на 
случај во центар за социјална работа, постојните струч-
ни работници продолжуваат да ги вршат работите од 
водење на случај, а најдоцна 12 месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 Постапките за издавање, обновување и продолжу-
вање на лиценците за работа    започнати до денот на 
влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат сог-
ласно со одредбите од овој закон. 

 
Член 15 

Вработените даватели на јавни услуги кои до денот 
на влегувањето во сила на овој закон, немаат соодветен 
вид и степен на образование, продолжуваат да ја вршат 
работата на работното место на кое се вработени до де-
нот на влегувањето во сила на овој закон, а најдоцна 12 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

 
Член 16 

Установите и другите правни лица кои вршат деј-
ност од областа на социјалната заштита, ќе ја усогласат 
својата работа и статутот на установата, односно на 
правното лице со одредбите од овој закон, во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

 
Член 17 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Северна Македонија да ут-
врди пречистен текст на Законот за социјалната заш-
тита. 

 
Член 18 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

TË MBROJTJES SOCIALE 
 

Neni 1 
Në Ligjin e Mbrojtje Sociale (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut“ numër 104/19, 
146/19 dhe 275/19), në nenin 14 paragrafi 1, pas fjalëve: 
“mbrojtje subsidiare", shtohen fjalët: “si dhe person i cili 
nuk është i evidentuar në librin amzë të të lindurve, 
ndërkaq ka certifikatë nga libri i vetëm amzë i të lindurve 
dhe dokument të identifikimit,“. 
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Neni 2 
 Në nenin 40, pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, siç 

vijon: 
 "Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni, në kushte të 

rrethanave të jashtëzakonshme (përcaktim i gjendjes së 
krizës, epidemi e shpallur, përkatësisht pandemi, zjarre, 
përmbytje ose fatkeqësi të tjera të mëdha natyrore), 
amvisëria nga paragrafi 1 të këtij neni përjashtohet nga 
shfrytëzimi i të drejtës së ndihmës së garantuar minimale 
në tre muajt e ardhshëm.". 

Paragrafi 2 bëhet paragraf 4. 
 

Neni 3 
Në nenin 46 paragrafin 1, pas fjalës "tre" shtohen fjalët: 

“anëtarë dhe zëvendës të tyre,". 
 

Neni 4 
Në nenin 51 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, siç 

vijon: 
 "Komisionet profesionale nga paragrafi 1 të këtij neni, i 

formon ministri i Shëndetësisë me propozim të institucioneve 
të shëndetit publik nga paragrafi 2 të këtij neni."   

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4. 
 Në paragrafin 4, i cili bëhet paragraf 5, fjalët: 

“paragrafi 3" zëvendësohen me fjalët: “paragrafi 4". 
Paragrafi 5 bëhet paragraf 6. 
 Në paragrafin 6, i cili bëhet paragraf 7, fjalët: 

“paragrafët 3 dhe 5"  zëvendësohen me fjalët: “paragrafët 4 
dhe 6". 

Paragrafët 7 dhe 8 bëhen paragrafë 8 dhe 9. 
 

Neni 5 
Në nenin 72, pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, siç 

vijon: 
 "Shërbimet e ndihmës profesionale dhe përkrahja e 

familjeve në përkujdesje përfshijnë ndihmë dhe përkrahje 
të familjeve në përkujdesje nëpërmjet vlerësimit, 
përgatitjes dhe trajnimit të familjeve të ardhshme në 
kujdesje, promovim, përcjellje dhe dhënie të propozimeve 
për përmirësim të shërbimit përkujdesëse në familje në 
përkujdesje.". 

 
Neni 6 

Në nenin 85 paragrafin 3, pas fjalës "janë:". shtohen 
fjalët: “person i cili ka pasur status të". 

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, siç vijon: 
 "Shërbimi sipas paragrafit 1 të këtij neni sigurohet në 

kohëzgjatje prej tre muajsh, me mundësi vazhdimi edhe për 
tre muaj, ndërkaq në raste të jashtëzakonshme, kur gjendja 
nuk është tejkalua,r deri në një vit. “. 

 
Neni 7 

 Në nenin 110, pas paragrafit 5 shtohen dy paragrafë të 
rinj 6 dhe 7, siç vijojnë: 

 „ - mban evidencë për pjesëmarrje në trajnime dhe 
aktivitete plotësuese profesionale të punëtorëve 
profesionalë dhënës të shërbimeve sociale,  

- kryen vlerësim të programeve të realizuara për 
edukim dhe më së paku një herë në vit dorëzon raport për 
vlerësim të programeve te Komisioni për Miratimin e 
Programeve të Arsimit Profesional të Vazhdueshëm.". 

 
Neni 8 

 Në nenin 111, pas paragrafit 3 shtohet paraparagraf i ri 
4, siç vijon: 

 "Dispozitat e neneve 163, 164, 165 166 dhe 167 të këtij 
ligji, të cilat kanë të bëjnë me marrjen e lejes për kryerje të 
punëve të mbrojtjes sociale, në mënyrë përshtatshme 
zbatohen edhe për themelim dhe kryerje të punëve të 
Qendrës së Përkrahjes së Familjeve në Përkujdesje.". 

 
Neni 9 

Në nenin 236 paragrafi 2, nënparagrafët 1 dhe 2 
ndryshohen dhe bëhen: 

 „- licencë e përgjithshme për kryerje të punës 
profesionale në qendrën për punë sociale (punëtor social, 
jurist, pedagog, psikolog, defektolog dhe logoped), 

 - licencë të përgjithshme për kryerjen e punëve 
profesionale në institucion për mbrojtje jashtëfamiljare, te 
dhënës të tjerë të shërbimeve sociale (jetesë me përkrahje, 
në shtëpi, në bashkësi dhe këshillim), në qendër për 
shërbime sociale dhe në qendër për përkrahje të familjeve 
në përkujdesje." 

   
Neni 10 

Në nenin 240 paragrafi 1, nënparagrafi 2 ndryshohet 
dhe bëhet: 

 - provim të përgjithshëm profesional për kryerjen e 
punëve profesionale në institucion për mbrojtje 
jashtëfamiljare, te dhënës të tjerë të shërbimeve sociale 
(jetesë me përkrahje, në shtëpi, në bashkësi dhe këshillim), 
në qendër për shërbime sociale dhe në qendër për përkrahje 
të familjeve në përkujdesje.". 

  
Neni 11 

Në nenin 245 paragrafi 1, nënparagrafi 4 fshihet. 
 

Neni 12 
 Nenin 248 ndryshohet dhe bëhet: 
"Komisioni për Miratimin e Programit të Arsimimit 

Profesional të Vazhdueshëm zbaton procedurë dhe lejon 
program për arsimim të vazhdueshëm profesional.   

Komisioni i paragrafit 1 të këtij neni, më së paku një 
herë në vit shpall ftesë publike në uebfaqen e Ministrisë 
dhe të Entit të Veprimtarisë Sociale, për lejimin e 
programeve të arsimimit profesional të vazhdueshëm në 
veprimtarinë e mbrojtjes sociale. 

Në ftesën publike të paragrafit 2 të këtij neni, 
theksohen kushtet, kriteret, dokumentacioni i nevojshëm 
dhe afati i parashtrimit të programeve dhe i shqyrtimit të 
tyre. 

Komisioni i paragrafit 1 të këtij neni, i shqyrton 
fletëparaqitjet për lejimin e propozim-programit të arsimit 
profesional të vazhdueshëm të cilat janë të plota dhe në 
kohë, vlerëson nëse programi i plotëson kriteret nga ftesa 
publike dhe në afat prej 30 ditësh pas përfundimit të afatit 
të parashtrimit të programeve, dorëzon mendim te Enti i 
Veprimtarisë Sociale.   

Enti i Veprimtarisë Sociale, në afat prej 30 ditësh nga 
marrja e mendimit të paragrafit 4 të këtij neni, vendos për 
futjen e programit të arsimit të vazhdueshëm profesional në 
regjistër elektronik të programeve të lejuara, për çka e 
njofton parashtruesin e propozim-programit të arsimit të 
vazhdueshëm  profesional, në afat prej tetë ditësh nga 
vendimmarrja.  

Ministri i përcakton kriteret më të afërta për lejimin e 
programeve të arsimit të vazhdueshëm profesional në 
veprimtarinë e mbrojtjes sociale, përmbajtjen e regjistrit të 
programeve të lejuara për arsim profesional, fletëparaqitjen 
për lejim të propozim-programit të arsimit të vazhdueshëm 
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profesional dhe listën e grupeve të programeve, sferat dhe 
pikët e programeve të arsimit të vazhdueshëm 
profesional.". 

 

Neni 13 

Programi për dhënie të provimit do të harmonizohet me 

dispozitat e këtij ligji, në afat prej gjashtë muajsh nga hyrja 

në fuqi e këtij ligji.   

       

Neni 14 

Punëtorët profesionalë të punësuar në institucionin e 

mbrojtjes sociale deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, 

vazhdojnë të punojnë me licencë pune nga komisioni për 

licencim të marrë deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, 

deri në përfundimin e vlefshmërisë së saj. 

Punëtorët profesionalë të punësuar në institucionin e 

mbrojtjes sociale dhe te dhënës tjerë të shërbimeve sociale 

deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të cilit deri në 

ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji nuk janë pajisur me 

licencë pune, janë të deryruar që të parashtrojnë kërkesë 

për dhënie të licencës në afat prej tre muajsh nga dita e 

miratimit të Programit për dhënie të provimit. 

Deri në marrjen e licencës së posaçme për udhëheqës të 

rastit në qendrën për punë sociale, punëtorët ekzistues 

profesionalë vazhdojnë t'i kryejnë punët e udhëheqjes së 

rasti, ndërkaq më së voni 12 muaj nga dita e hyrjes në fuqi 

të këtij ligji. 

Procedurat për dhënie, përtëritje dhe vazhdimin e 

licencave për punë të filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi 

të këtij ligji, do të vazhdojnë në pajtim me dispozitat e këtij 

ligji. 

  

Neni 15 

Të punësuarit dhënës të shërbimeve publike të cilët deri 

në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, nuk kanë lloj dhe 

shkallë të përshtatshme të arsimit, vazhdojnë ta kryejnë 

punën në vend pune në të cilin janë punësuar deri në ditën 

e hyrjes në fuqi të këtij ligji, ndërkaq më së voni 12 muaj 

deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 

Neni 16 

Institucionet dhe personat të tjerë juridikë të cilët 

ushtrojnë veprimtari nga sfera e mbrojtjes sociale, do ta 

harmonizojnë punën e tyre dhe statutin e institucionit, 

përkatësisht të personit juridik me dispozitat e këtij ligji, në 

afat prej gjashtë muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 

 

Neni 17 

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit 

të Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst 

të zbardhur të Ligjit të Mbrojtjes Sociale. 

 

Neni 18 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare 

të Republikës së Maqedonisë së Veriut". 

__________ 

4253. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на 

Република Северна Македонија и претседателот на Со-

бранието на Република Северна Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за заштита на децата, 
што Собранието на Република Северна Македонија го 

донесе на седницата одржана на 23 декември 2020 година. 
  

Бр. 08- 4663/1  Претседател на Република 
 23 декември 2020 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 
                                

Претседател 
на Собранието на Република 

Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА 

 
Член 1 

Во Законот за заштита на децата („Службен весник 
на Република Македонија” број 23/13, 12/14, 44/14, 
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 
21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 104/19, 146/19 и 275/19), во член 39-ѓ 
по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) По исклучок од ставот (2) алинеја 1 на овој 
член, во услови на вонредни околности (утврдено по-
стоење на кризна состојба, прогласена епидемија, од-
носно пандемија, пожари, поплави или други големи 
природни непогоди), нема да се врши проверка на ис-
полнетоста на условот за присуство на најмалку 85% 
од вкупниот број на реализирани наставни часови за 
секој од мерните периоди од членот 39-е од овој за-
кон.“.  

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и 
(6). 

 
Член 2 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Северна Македонија да 
утврди пречистен текст на Законот за заштита на 
децата. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT TË MBROJTJES SË 

FËMIJËVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin e Mbrojtjes së Fëmijëve ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 23/13, 12/14, 44/14, 
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 
21/18, 198/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” numër 104/19, 146/19 dhe 275/19) 
në nenin 39-dh, pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) 
siç vijon: 


