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Член 5 
Во член 40 по ставот 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„По исклучок од ставот 1 алинеи 3 и 5 на овој член, 

во услови на вонредни околности  (утврдено постоење 
на кризна состојба, прогласена епидемија, односно 
пандемија,  пожари,  поплави или други големи при-
родни непогоди), правото на гарантирана минимална 
помош не престанува ако член на  домаќинство не се 
пријави во надлежниот центар за вработување и редов-
но не ги исполнува обврските за евидентирање соглас-
но со прописите за вработување и осигурување во слу-
чај на невработеност или  работниот однос му преста-
нал спогодбено, по негово барање или со отказ од ра-
ботодавецот поради кршење на договорните обврски 
или други обврски од работниот однос.“. 

 
Член 6 

Во член 42 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„По исклучок од ставот 1 на овој член, во услови на 
вонредни околности (утврдено постоење на кризна сос-
тојба, прогласена епидемија, односно пандемија,  по-
жари,  поплави или други големи природни непогоди), 
домаќинство кое користи гарантирана минимална по-
мош, остварува паричен додаток заради покривање на 
дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во до-
маќинството и за месеците од април до септември.“. 

 
Член 7 

Во член 272 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„По исклучок од ставот 2 на овој член, во услови на 
вонредни околности  (утврдено постоење на кризна 
состојба, прогласена епидемија, односно пандемија,  
пожари,  поплави или други големи природни непо-
годи), подносителот на барањето, односно неговиот за-
конски застапник или старател е должен надлежниот 
центар за социјална работа да го извести писмено или 
по електронски пат, за секоја промена на фактите или 
околностите кои влијаат на користење на правото и би-
ле основа за признавање на правото од социјална заш-
тита, најдоцна во рок од 30 дена од денот кога настана-
ле тие промени.“. 

Ставот 3 станува став 4. 
 

Член 8 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Северна Македонија да ут-
врди пречистен текст на Законот за социјалната заш-
тита. 

 
Член 9 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2021 
година. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR 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 28 pas paragrafit 2 shtohet 
paragraf i ri 3 si vijon: 

“Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni, në kushte të 
rrethanave të jashtëzakonshme (ekzistim i konstatuar i 
gjendjes së krizës, shpallje të epidemisë, përkatësisht 
pandemisë, zjarreve, vërshimeve ose fatkeqësive tjera të 
mëdha natyrore), materialisht e pasiguruar konsiderohet 
ekonomia familjare për të cilën lartësia e përgjithshme e të 
gjitha të ardhurave të anëtarëve të ekonomisë familjare mbi 
çfarëdo baze në muajin para parashtrimit të kërkesës për 
realizimin e të drejtës së ndihmës së garantuar minimale 
dhe në muajin para muajit rrjedhës të shfrytëzimit të së 
drejtës është më e ulët se lartësia e përcaktuar e ndihmës së 
garantuar minimale, në pajtim me nenin 29 të këtij ligji.           

 
 

Neni 2 
Në nenin 30, pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si 

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

rrethanave të jashtëzakonshme (ekzistim i konstatuar i 
gjendjes së krizës, shpallje të epidemisë, përkatësisht 
pandemisë, zjarreve, vërshimeve pse fatkeqësive tjera të 
mëdha natyrore), bartësi i të drejtës ka për obligim që në 
afat prej 30 ditësh, në rast të ndryshimit të gjendjes 
numerike të ekonomisë familjare dhe të gjendjes pronësore 
për vete dhe për të gjithë anëtarët e ekonomisë familjare e 
cila ndikon në shfrytëzimin e të drejtës së garantuar të 
ndihmës minimale, llogaritur nga paraqitja e ndryshimit, ta 
njoftojë qendrën kompetente për punë sociale.” 

Paragrafi 3 bëhet paragrafi 4.  
 

Neni 3 
Në nenin 33, pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si 

vijon: 
“Me përjashtim të paragrafit 1 alinetë 5 dhe 6 të këtij 

neni, në kushte të rrethanave të jashtëzakonshme (ekzistim 
i konstatuar i gjendjes së krizës, shpallje të epidemisë, zjar-
reve, vërshimeve ose fatkeqësive tjera të mëdha natyrore), 
të drejtë të garantuar për ndihmë minimale mund të 
realizojë ekonomia familjare në të cilën anëtari i ekonom-
isë familjare është shlyer nga evidenca e personave të pap-
unësuar për shkak të paraqitjes jo të rregullt ose të cilit i ka 
pushuar marrëdhënia e punës me marrëveshje, me kërkesë 
të tij ose me largim nga punëdhënësi për shkak të shkeljes 
së detyrimeve kontraktuese ose të detyrimeve të tjera nga 
marrëdhënia e punës.” 

 
Neni 4 

Në nenin 34, pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si 
vijon:  

“Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, në kushte të 
rrethanave të jashtëzakonshme (ekzistim i konstatuar i gje-
ndjes së krizës, shpallje të epidemisë, zjarreve, vërshimeve 
ose fatkeqësive tjera të mëdha natyrore), shfrytëzuesi nga 
paragrafi 1 i këtij neni, nuk është i obliguar të evidentohet 
si person i papunësuar në qendrën kompetente për 
punësim.“ 

 
Neni 5 

Në nenin 40, pas paragrafit 3, shtohet paragrafi i ri 4 si 
vijon: 

“Me përjashtim të paragrafit 1 nënparagrafët 3 dhe 5 të 
këtij neni, në kushte të rrethanave të jashtëzakonshme 
(ekzistim i konstatuar i gjendjes së krizës, shpallje të 
epidemisë, zjarreve, vërshimeve ose fatkeqësive tjera të 
mëdha natyrore), e drejta e garantuar për ndihmë minimale 
nuk ndërpritet nëse anëtari i ekonomisë familjare nuk 
paraqitet në qendrën kompetente për punësim dhe nuk i ka 
përmbushur në mënyrë të rregullt obligimet për evidentim 
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në pajtim me rregullat për punësim dhe sigurim në rast të 
papunësisë ose nëse marrëdhënia e punës i ka pushuar me 
marrëveshje, me kërkesë të tij ose me largim nga puna nga 
punëdhënësi për shkak të shkeljes së detyrimeve 
kontraktuese ose detyrimeve të tjera nga marrëdhënia e 
punës.” 

 
Neni 6 

Në nenin 42, pas paragrafit 2, shtohet paragraf i ri 3 si 
vijon:  

“Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, në kushte të 
rrethanave të jashtëzakonshme (ekzistim i konstatuar i 
gjendjes së krizës, shpallje të epidemisë, zjarreve, vërshi-
meve ose fatkeqësive tjera të mëdha natyrore), ekonomia 
familjare që shfrytëzon ndihmë të garantuar minimale, 
realizon shtesë në para me qëllim mbulimin e një pjese të 
shpenzimeve për konsum të energjensëve në ekonominë 
familjare edhe për periudhën nga muaji prill deri në muajin 
shtator.” 

 
Neni 7 

Në nenin 272 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 3 si 
vijon:  

“Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni, në kushte të 
rrethanave të jashtëzakonshme (ekzistim i konstatuar i gje-
ndjes së krizës, shpallje të epidemisë, përkatësisht pand-
emisë, zjarreve, vërshimeve ose fatkeqësive tjera të mëdha 
natyrore), parashtruesi i kërkesës, përkatësisht përfaqësuesi 
i tij ligjor ose kujdestari,  ka për obligim ta njoftojë 
qendrën kompetente për punë sociale me shkrim ose në 
formë elektronike, për çdo ndryshim të fakteve ose 
rrethanave të cilat ndikojnë në shfrytëzimin e të drejtës dhe 
që kanë qenë bazë për njohjen e së drejtës për mbrojtje 
sociale, më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e 
paraqitjes së ndryshimeve. “ 

Paragrafi 3 bëhet paragrafi 4.  
 

Neni 8 
Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut të konfirmojë tekst të 
zbardhur të Ligjit të Mbrojtjes Sociale. 

 
Neni 9 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në „Gazetën Zyrtare 
të Republikës së Maqedonisë së Veriut“, ndërsa do të 
fillojë të zbatohet nga 1 janari 2021. 

__________                                            
4127. 

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 ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ 

СТАНДАРД 
 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за студентскиот стандард, 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 16 декември 2020 
година. 

  
Бр. 08-4533/1   Претседател на Република 

16 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  

СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД 

 

Член 1 

Во Законот за студентскиот стандард („Службен 

весник на Република Македонија“ број 15/13, 120/13, 

41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18 и 20/19 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ број 124/19 

и 248/20), во член 33 по ставот (4) се додаваат два нов 

става (5) и (6), кои гласат: 

„(5) Во услови на вонредни околности (утврдено 

постоење на кризна состојба, прогласена епидемија, 

односно пандемија, пожари, поплави или други големи 

природни непогоди), Министерството по поднесено 

писмено барање со образложение од државниот сту-

дентски дом, може да додели средства на државните 

студентски домови, за исплата на плати на вработените 

во државните студентски домови, за периодот на трае-

ње на вонредните околности.  

(6) Средствата од ставот (5) на овој член, Минис-

терството може да ги додели по претходно донесена 

одлука од Владата.“.  

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Северна Македо-

нија“. 

__________ 

 

L I GJ 

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT TË STANDARDIT TË 

STUDENTËVE 

 

Neni 1 

Në Ligjin e Standardit të Studentëve ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 184/13, 13/14, 44/14, 

101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 dhe 27/19 

dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 

Veriut" numër 124/19 dhe 248/20), në nenin 33, pas 

paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rinj (5) dhe (6), dhe 

bëhen siç vijojnë: 

"(5) Në kushtet e rrethanave të jashtëzakonshme 

(konstatimi se ekziston gjendje krize, epidemi e shpallur, 

përkatësisht pandemi, zjarre, vërshime ose fatkeqësi të tjera 

të mëdha natyrore), Ministria, sipas kërkesës së parashtruar 

me shkrim, me arsyetimin nga konvikti shtetëror i 

studentëve, mund t’u ndajë mjete konvikteve shtetërore të 

studentëve për pagesën e rrogave të të punësuarve në 

konviktet shtetërore të studentëve, për periudhën e 

kohëzgjatjes së rrethanave të jashtëzakonshme.  

(6) Mjetet sipas paragrafit (5) të këtij neni, Ministria 

mund t’i ndajë pas vendimit të miratuar paraprakisht nga 

Qeveria.“. 

 

Neni 2 

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

të Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 


