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Во став (2) во алинејата 4 по зборот „лично“ се додаваат зборовите: „или од страна на ангажиран волонтер од член 87 став (4) од овој закон“.

На директорот кој нема да го исполни условот за
познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 7
По членот 90 се додава нов член 90-а, кој гласи:

Член 15
Се овластува Законодавно - правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за заштита на децата.

„Член 90-а
Физичкото лице одговара за настанатата штета која
ќе ја причини лично, како и за штетата причинета од
ангажираниот волонтер, во согласност со закон.“.
Член 8
Во членот 120 ставови (2) и (3) зборовите: „има положено психолошки тест и тест за интегритет“ се заменуваат со зборовите: „односно АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)“.
Член 9
Во членот 177 став (1), членот 177-а став (1), членот
179 и членот 182 зборовите: „во сопствениот дом и во
домот на родителите на детето“ се бришат.
Член 10
Во членот 206 став (1) алинејата 8 се менува и
гласи:
„- поседува потврда за познавање на компјутерски
програми за канцелариско работење и“.
Алинејата 9 се брише.
Член 11
Во членот 228 став (4) по алинејата 2 се додаваат
две нови алинеи, кои гласат:
„- започне со работа и врши дејност, а не ги исполнува утврдените услови, односно ако врши дејност без
решение на надлежен орган (член 87),
- не овозможи вршење на надзор (член 212 став
(5))“.
Член 12
Во членот 229-а став (2) зборовите: „во сопствениот
дом“ се бришат.
Член 13
Одредбите од членот 120 ставови (2) и (3) од 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 и 163/17), и одредбите од членот 8 од овој закон, кои се однесуваат на условот за поседување меѓународно признат сертификат
или уверение за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години нема да се применуваат од
денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.
Член 14
Директорот кој е избран, односно именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон
до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни
условот за познавање на англиски јазик најдоцна во
рок од една година од денот на неговиот избор, односно именување.

Член 16
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE TË FËMIJËVE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje të 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 dhe 163/17),
titulli në kapitullin VII. ndryshohet si vijon: "PERSONA
FIZIKË TË CILËT KRYEJNË PËRKUJDESJE TË
FËMIJËVE TË MOSHËS PARASHKOLLORE".
Neni 2
Në nenin 84 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
"(2) Përkujdesja dhe edukimi i fëmijëve të moshës
parashkollore nga paragrafi (1) i këtij neni mund të kryhet
në shtëpinë e prindërve të fëmijës, në shtëpinë e personit
fizik ose në ndonjë hapësirë tjetër përkatëse
banesore/afariste, që i plotëson kushtet në pajtim me këtë
ligj.".
Neni 3
Në nenet 85 dhe 86 fjalët: "në shtëpinë e vet" shlyhen.
Neni 4
Në nenin 87 paragrafi (1) alineja 6 ndryshohet si vijon:
"- nëse fëmija përkujdeset në shtëpinë e personit fizik
ose në ndonjë hapësirë tjetër përkatëse banesore/afariste që
i plotëson kushtet në pajtim me këtë ligj, hapësira në të
cilën do të qëndrojë fëmija në pajtim me nenet 85 dhe 86 të
këtij ligji, duhet të ketë sipërfaqe më së paku prej 15 m2,
ndërsa hapësirat në të cilat do të zhvillohen aktivitetet
duhet të jenë funksionalisht të lidhura dhe të ndara nga
hapësirat të cilat i shfrytëzon familja.“.
Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe
(4), si vijojnë:
"(3) Dy persona fizikë, mund ta organizojnë punën e
vet në hapësira të përbashkëta me sipërfaqe prej më së
paku 30 m2 për shkak të mbulimit të përbashkët të
harxhimeve. Secili prej tyre do ta kryejë veprimtarinë
ndaras dhe me përgjegjësi të vet, pa u përgjigjur njëri për
veprimet e tjetrit.
(4) Personi fizik i cili në mënyrë të pavarur kryen punë
të caktuara nga veprimtaria e përkujdesjes dhe edukimit të
fëmijëve si veprimtari profesionale, mund të angazhojë
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edhe vullnetar në pajtim me ligjin, i cili nëse bënë punë
vullnetare në pjesën e punëve të caktuara nga veprimtaria e
përkujdesjes dhe edukimit, duhet të posedojë edhe licencë
përkatëse për përkujdesës dhe ta informojë me shkrim
Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale për angazhimin e
vet me marrëveshje shtojcë për punë vullnetare.".
Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (5) fjala "puna"
zëvendësohet me fjalën "përkujdesës".
Paragrafi (4) bëhet paragraf (6).
Neni 5
Në nenin 89 paragrafi (1) pas fjalës "lloji" vihet presje
dhe shtohen fjalët: "kompensim për shërbimin e kryer".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Personi fizik nga neni 84 i këtij ligji, punët e
përcaktuara mund t'i kryejë vetëm si veprimtari të vetme.".
Neni 6
Në nenin 90 paragrafi (1) në alinenë 2 pas fjalës
"ndërprerje" shtohen fjalët: "për kryerjen e punëve të
caktuara të veprimtarisë".
Në paragrafin (2) në alinenë 4 pas fjalës "personalisht"
shtohen fjalët: "ose nga ana e vullnetarit të angazhuar nga
neni 87 paragrafi (4) të këtij ligji".
Neni 7
Pas nenit 90 shtohet neni i ri 90-a, si vijon:
"Neni 90-a
Personi fizik përgjigjet për dëmin e shkaktuar të cilin
do ta shkaktojë vetë, si dhe për dëmin e shkaktuar nga
vullnetari i angazhuar, në pajtim me ligjin.".
Neni 8
Në nenin 120 paragrafët (2) dhe (3) fjalët: "e ka të
dhënë provimin psikologjik dhe testin e integritetit"
zëvendësohen me fjalët: "përkatësisht APTIS (APTIS) - së
paku nivelin B2 (B2)".
Neni 9
Në nenin 177 paragrafi (1), nenin 177-a paragrafi (1),
nenin 179 dhe nenin 182 fjalët: "në shtëpinë e vet dhe në
shtëpinë e prindërve të fëmijës" shlyhen.
Neni 10
Në nenin 206 paragrafi (1) alineja 8 ndryshohet si
vijon:
"-posedon vërtetim për njohjen e programeve
kompjuterike për punë në zyrë dhe".
Alineja 9 shlyhet.
Neni 11
Në nenin 228 paragrafi (4) pas alinesë 2 shtohen dy
aline të reja, si vijojnë:
"-fillon me punë dhe kryen veprimtari, e nuk i plotëson
kushtet e përcaktuara, përkatësisht nëse kryen veprimtari
pa aktvendim të organit kompetent (neni 87),
- nuk mundëson kryerjen e mbikëqyrjes (neni 212
paragrafi (5))".
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Neni 12
Në nenet 229-a paragrafi (2) fjalët: "në shtëpinë e vet"
shlyhen.
Neni 13
Dispozitat e nenit 120 paragrafët (2) dhe (3) të Ligjit
për mbrojtjen e 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 dhe 163/17) dhe dispozitat e
nenit 8 të këtij ligji, të cilat kanë të bëjnë me kushtin për
posedim të certifikatës së njohur ndërkombëtarisht ose
dëshmisë për njohjen aktive të gjuhës angleze jo më të
vjetër se pesë vjet nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji deri në 1 shtator 2018.
Neni 14
Drejtori i cili është i zgjedhur, përkatësisht i emëruar
në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më
1 shtator 2018, është i obliguar që ta plotësojë kushtin për
njohjen e gjuhës angleze me së voni deri në afat prej një
viti nga dita e zgjedhjes së tij, përkatësisht emërimit.
Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e
gjuhës angleze në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të
këtij neni i ndërpritet mandati.
Neni 15
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve.
Neni 16
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
290.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот
на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУД
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
инспекцијата на труд,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јануари 2018 година.
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30 јануари 2018 година
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