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Член 8 
Доколку осуденото лице ќе биде забележано од 

страна на граѓанин или службено лице, често во близи-
на на места каде што има поголемо присуство на мало-
летни лица (детски градинки, училишта, детски парко-
ви, детски игралишта, игротеки), истите се должни да 
го пријават лицето во најблискиот орган на Мини-
стерството за внатрешни работи.  

Министерството за внатрешни работи најпрвин ус-
но го предупредува лицето за неговото присуство во 
близина на места со голема фреквенција на малолетни 
лица, а доколку лицето по втор пат повторно е затекна-
то на такви места, Министерството за внатрешни рабо-
ти презема мерки согласно со закон.  

Член 9 
Осуденото лице за кривични дела поврзани со се-

ксуална злоупотреба, педофилија и трговија со мало-
летно лице, ќе биде казнето со парична казна или за-
твор до една година, ако: 

- по истекот на затворската казна, во рок од пет ра-
ботни дена, нема да се пријави до надлежниот судски 
орган, 

- редовно не се пријавува до надлежниот судски орган, 
- биде затекнато во два или повеќе наврати на места 

на кои има поголемо присуство на малолетни лица 
(детски градинки, училишта, детски паркови, детски 
игралишта, игротеки) или  

- нема да пријави промена на лични податоци или 
место на живеење до надлежниот судски орган.   

Член 10 
Осудено лице за кривични дела поврзани со сексуал-

на злоупотреба, педофилија и трговија со малолетно ли-
це, може да побара изземање од јавно објавување на не-
говите податоци во Регистарот, под услов да не го по-
втори кривичното дело за кое е осуден или стори друго 
дело наведено во членот 3 од овој закон, во период од 
десет години по истекот на казната за која е осуден. 

 
Член 11 

Барањето за изземање од јавно објавување на пода-
тоци на осудено лице за кривични дела поврзани со се-
ксуална злоупотреба, педофилија и трговија со мало-
летни лица, се доставува до надлежниот суд.  

Надлежниот судски орган може да побара мислење 
од центарот за социјална работа надлежен според ме-
стото на живеење на осуденото лице, за состојбата на 
осуденото лице и неговата подобност да биде изземено 
од јавно објавување на неговите податоци. 

Постапката се однесува само на изземање од јавно 
објавување на податоците на лицето осудено за кри-
вични дела поврзани со сексуална злоупотреба, педо-
филија и трговија со малолетно лице. Обврската за не-
гово натамошно редовно годишно пријавување остану-
ва да важи до крајот на неговиот живот. 

 
Член 12 

Лицата кои ќе ги злоупотребат податоците кои се 
содржани во Регистарот, со цел за заканување, запла-
шување, вознемирување на осудените лица или на чле-
новите на нивните семејства или на друг начин ќе ги 
злоупотребат објавените податоци, ќе бидат казнети со 
парична казна или затвор до шест месеци. 

 
Член 13 

Министерството за труд и социјална политика, во 
соработка со Министерството за правда и Министерс-
твото за внатрешни работи, ќе изготви правилници за 
начинот на внесување на податоците на осудените ли-
ца, за начинот на меѓусебно известување и соработка. 

 
Член 14 

Министерството за труд и социјална политика е 
должно, во рок од шест месеци по влегувањето во сила 
на овој закон, да го изготви Посебениот регистар за ли-
ца осудени за кривични дела за сексуална злоупотреба 
на малолетни лица и педофилија. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија“. 
____________ 

 
L I GJ 

PËR REGJISTËR TË VEÇANTË PËR PERSONA TË 
DËNUAR ME AKTGJYKIM TË PLOTFUQISHEM PËR 
VEPRA  PENALE  PËR KEQPËRDORIM SEKSUAL TË  

PERSONAVE TË MITUR DHE PEDOFILI 
 

Neni 1 
Me këtë ligj rregullohen: kategoria e të dhënave persona-

le që janë të përmbajtura në Regjistrin e personave të dënuar 
për vepra penale për keqpërdorim seksual të personave të 
mitur dhe pedofili (në tekstin e mëtejmë: Regjister), mënyra 
e dhënies së të dhënave personale për shfrytezim, shkalla e 
fshehtësisë dhe afati i mbajtjes së të dhenave. 

 
Neni 2 

Qellimi i Ligjit dhe ndryshimi i tij është sigurimi i 
mbrojtjes së fëmijëve nga keqpërdorimi seksual, pedofilia dhe 
tregtia me persona të mitur nëpërmjet qasjes së informatave 
për personat që jetojnë në rrethinën e tyre, e që janë të dënuar 
për vepra penale lidhur me keqpërdorimin seksual të 
personave te mitur, pedofili dhe për tregti me persona të mitur. 

 
Neni 3 

Regjistri përmban të dhëna për personat e dënuar me 
aktgjykim të plotfuqishëm për vepra penale kundër lirise 
gjinore dhe moralit gjinor për persona të mitur:  

1) sulm gjinor mbi të miturin që nuk i ka mbushur 14 
vjet (neni 188);  

2) perdhunim me keqpërdorim të gjendjes (neni 189 
paragrafi 2); 

3) kenaqje e epsheve gjinore para tjetrit (neni 190 para-
grafi 2); 

4) ndermjetesim në kryerjen e prostitucionit (neni 191 
paragrafet 4 dhe 5); 

5) mashtrim ose mundësim i veprimeve gjinore (neni 
192);  

6) paraqitje e materialit pornografik personit të mitur 
(neni 193); 

7) prodhim dhe distribuim i pornografisë së femijeve 
(neni 193-a); 

8) mashtrim për përdhunim ose veprimtari tjetër gjinore 
ndaj personit të mitur që nuk i ka mbushur 14 vjet (neni 193-b); 

9) incest (neni 194) dhe  
10) tregtia me person të mitur (418-g).  
 

Neni 4 
Regjistri i përmban këto të dhëna për personat e denuar 

për vepra nga neni 3 i këtij ligji:  
- emri dhe mbiemri, 
- datelindja, 
- adresa e vendbanimit, 
- vepra penale për të cilën është dënuar dhe 
- fotografi. 
 

Neni 5 
Regjistrin e mban Ministria e Punës dhe Politikës Soci-

ale nëpërmjet IP Entit për Punë Sociale. 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale nëpërmjet IP 

Entit për Punë Sociale, e kryen futjen, azhurnimin dhe 
ndryshimin e të dhënave në Regjistër dhe i shpall në faqen 
e internetit.  

Të dhënat për personat e dënuar të futura në Regjister 
janë publikisht të arritshme. 

Të dhënat për viktimat në asnjë bazë nuk janë të ar-
ritshme. 



 Стр. 4 - Бр. 11                                                                                        24 јануари 2012 
 
 

Neni 6 
Punet nga paragrafi 2 i nenit 5 të këtij ligji, i kryen 

personi zyrtar nga IP Enti për Punë Sociale, i autorizuar 
nga personi që udhëheq me IP Entin për Punë Sociale, dhe 
i njëjti përgjigjet për vërtetësinë e të dhënave të futura. 

 
Neni 7 

Personat e dënuar për vepra penale të përcaktuara në 
nenin 3 të këtij ligji, pas kalimit të dënimit të shqiptuar, ja-
ne të detyruar që së paku një herë në vit, pesë ditë para di-
telindjes së tyre, deri në fund të jetës së tyre të paraqiten te 
organi kompetent gjyqësor në vendin ku jetojnë ose qen-
drojne. 

Ministria e Drejtësisë nëpërmjet Drejtorisë për Zbati-
min e Sanksioneve, është e obliguar që ta njoftojë personin 
e dënuar, për obligimin e tij që pas përfundimit të denimit 
me burg të paraqitet te organi gjyqësor kompetent në 
vendin ku jeton ose qëndron. 

Gjykata kompetente është e obliguar që paraqitjen ta 
dorëzojë te Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, respe-
ktivisht te IP Enti i Veprimtarive Sociale, në afat prej pese 
ditësh të punës nga paraqitja e personit të dënuar, si dhe 
ndryshimin  eventual të të dhënave personale dhe vendba-
nimit të personit të dënuar. 

 
Neni 8 

Nese personi i dënuar vërehet nga ana e qytetareve ose 
personit zyrtar, shpesh në afërsi të vendeve ku ka pjesema-
rrje më të madhe të personave të mitur (çerdhe për femije, 
shkolla, parqe fëmijësh, vende rekreative për femije, vende 
për lojëra), të njëjtit janë të obliguar që ta paraqesin 
personin në organin më të afërt të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme.  

Ministria e Punëve të Brendshme së pari gojarisht e 
paralajmëron personin për praninë e tij në afërsi të vendeve 
me frekuencë të madhe të personave të mitur, e nëse perso-
ni për herë të dytë sërish është gjendur në vende të atilla, 
Ministria e Punëve të Brendshme ndërmerr masa në pajtim 
me ligjin. 

 
Neni 9 

Personi i dënuar për vepra penale lidhur me keqperdo-
rimin seksual, pedofili dhe tregti me persona të mitur, do të 
dënohet me dënim me para ose burgim në kohëzgjatje deri 
në një vit, nëse: 

- pas skadimit të dënimit me burg, në afat prej pese 
ditësh pune, nuk do të paraqitet te organi gjyqësorë kompe-
tent, 

- rregullisht nuk paraqitet te organi gjyqësor kompe-
tent, 

- gjendet dy ose shumë raste në vendet ku ka prani më 
të madhe të personave të mitur (çerdhe për fëmijë, shkolla, 
parqe fëmijësh, vende rekreative për fëmijë, vende për 
lojëra) ose  

- nuk do t'i paraqesë ndryshimet e të dhënave personale 
ose vendbanimit, te organi gjyqësorë kompetent.  

 
Neni 10 

Personi i dënuar për vepra penale lidhur me keqperdo-
rimin seksual, pedofili dhe tregti me persona të mitur, 
mund ta kërkojë përjashtimin e shpalljes publike të të dhe-
nave të tij në Regjistër, me kusht që të mos e përsërisë ve-
pren penale për të cilën është dënuar ose ndonjë vepër tje-
ter të theksuar në nenin 3 të këtij ligji, në periudhë prej 
dhjete vitesh pas skadimit të dënimit për të cilin është de-
nuar. 

 
Neni 11 

Kerkesa për përjashtimin e shpalljes publike të të dhe-
nave të personit të dënuar për vepra penale lidhur me keq-
perdorimin seksual, pedofili dhe tregti me persona të mitur, 
dorëzohen te gjykata kompetente.  

Organi gjyqësor kompetent mund të kërkojë mendim 
nga qendra për punë sociale kompetente sipas vendbanimit 
të personit të dënuar, që gjendja e personit të dënuar dhe 
përshtatshmëria e tij të përjashtohet nga shpallja publike e 
të dhënave të tij. 

Procedura ka të bëjë vetëm me përjashtimin nga shpall-
ja publike e të dhënave të personit të dënuar për vepra 
penale lidhur me keqpërdorimin seksual, pedofili, dhe tre-
gti me personin e mitur. Obligimi për paraqitjen e tij të rre-
gullt për çdo vit vlen deri në fund të jetës së tij. 

 
Neni 12 

Personat që do t'i keqpërdorin të dhënat e permbajtura 
në Regjistër, me qëllim të kërcënimit, shqetësimit të 
personave të dënuar ose të anëtarëve të familjeve të tyre, 
ose do t'i përdorin në ndonjë mënyrë tjetër të dhënat e 
shpallura, do të dënohen me dënim me para ose me dënim 
me burg deri në gjashtë muaj.  

 
Neni 13 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, në bashkepu-
nim me Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Puneve të 
Brendshme, do të përpilojë rregullore për mënyrën e futjes 
së të dhënave të personave të dënuar, për mënyrën e njofti-
mit dhe bashkëpunimit të ndërsjellë. 

 
Neni 14 

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, është i obliguar 
që në afat prej gjashtë muajsh pas hyrjes në fuqi të ketij 
ligji, ta përpilojë Regjistrin e veçantë për personat e denuar 
për vepra penale për keqpërdorim seksual të personave të 
mitur dhe pedofili.  

 
Neni 15 

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

__________ 
309. 

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 НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

исплата на платите во Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 јануари  2012 година. 
 

     Бр. 07-372/1                                   Претседател 
23 јануари 2012 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 НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА 
НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за исплата на платите во Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија" 
број 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002, 
37/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009 и  97/10), во чле-
нот 1 став 2 зборовите: "освен на членот 5"   се бришат.   


